
DANSER DE FOR TRADITIONENS SKYLD? 
INVANDRERE, KULTUR OG SAMFUND

Carl-Ulrik Schierup

Avhandling för filosofie doktorsexamen enligt Kungl Maj:ts 
kungörelse den 23 maj 1969 (SFS 1969:327), att offentligen 
försvaras i Sal 2, Skogshögskolan i Umeå, onsdagen den 
27 maj 1987, kl 10.15.

Umeå universitet 
Sociologiska institutionen



Organisation Document name
Department of Sociology Doctoral dissertation
Umeå University Date of issue Author
S-901 87 UMEA 1987-05-05 Carl-Ulrik Schierup
Title and subtitle
Do They Dance to Keep up Tradition? 
Immigrants, culture and society.
Abstract
This doctoral dissertation is a contribution to the current Scandinavian debate on "the 
integration of immigrants". It is based on a case study of a group of labour migrants 
from Yugoslavia, the romanian speaking Wallachians who in the late 1960's and early 
1970's settled on each side of the Öresund, the narrow strait dividing Denmark and 
Sweden. Here they have developed two different social patterns and form of integration 
in Danish and Swedish local communities.

Departing from a concrete social situation - the celebration of the Yugoslav national 
day in a Danish provincial town - the study uses anthropological fieldwork, personal 
biographies of migrants and a sociological survey to analyze different strategies of 
integration among "Danish" and "Swedish" Wallachians. The analysis elucidates develop
ments within two fields of social life: work and public community life. Conflicts and 
developments in these two fields are analyzed in conjunction with conflicts in the 
Wallachian family.

It is argued that an autonomous cultural development and organization among immigrants 
is crucial for their positive integration into society. In the concluding part of the 
book this is discussed in conjunction with the development of the welfare state and in 
relation to different political ideologies in Scandinavia and Western Europe.

Key words
Immigrants, Ethnicity, Integration, Immigrant Policy

Language
Danish

ISSN and key title
0566-7518
Research Reports from the Department of Sociology, 
Umeå University (No 93)

Number of pages

284

Price 

80 Skr

Distribution by (name and adress) Department of Sociology, Umeå University, S-90187 UMEA
I, the undersigned, being the copyright owner of the abstract of the above-mentioned 
dissertation, hereby grant to all reference sources permission to publish and Dissemi
nate the absferafcft^M the above-mentioned dissertation.

:----—j,-----------------Signatur^ Date 1987-03-30



The Department of Sociology, University of Umeå, RR No 93 1987
DANSER DE FOR TRADITIONENS SKYLD? 
INDVANDRERE, KULTUR OG SAMFUND

Af
Carl-Ulrik Schierup

ERRATALISTE:
S 13 - ...(se videre Kapitel 111 ...skal vare ...(se videre 

Kapitel.1.2.}.. . .
S 45 - ...trussel om oplosninaen en ...skal vare ...trussel om 

oplosningen af en...
S 64 - ...forstarkes i Fase 5 ...skal vare ...forstarkes i 

Fase 4...
S 125 - ...tilbage til i Kapitel 9 ...skal vare ...tilbage til i 

Kapitel 10.. .
S 181 - ..._Blandt de.vlachiske mand svntes der at eksistere... skal

vare........Blandt de vlachiske mand i Danmark syntes der at
eksistere...

S 250 - ... af5tamninq igennen kvinder er af lige.stor... skal vare
... afstamning igennem kvinder og mand er af lige stor...

Almen kommentar:
Af tekniske årsager er apostroffer i förbindelse med serbo- 
kroatiske ord og satninger ikke medtaget.





K ' ü
Je-
i

■i 3 i-

FÖRTECKNING ÖVER UTGIVNA RAPPORTER I SERIEN RESEARCH REPORTS FROM THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, UNIVERSITY OF UMEÅ, 1984 - 1987.
R 77 Furåker, Bengt: Vad gör kommunerna i näringslivet? 1984.

R 78 Åberg, Rune: Teorierna om arbetets degradering och arbets
marknadens dualisering - ett försök till empiristisk pröv
ning. 1984.

R 79 Dahlgren, Lars: Samhällsplanering och lokalsamhällen - en
sociologisk analys av den sociala samhällsplaneringens möj
ligheter och begränsningar, illustrerad av tre ortsstudier i 
Norrbottens län. 1984.

R 80 Dahlgren, Lars, Lindgren, Gerd, Lundström, Ingegerd: Famil- 
jekollektivet - en studie av betingelser för kollektiv kris
lösning i bruksorten Långshyttan med fokus på familjebase- 
rade strategier. 1984.

R 81 Schierup, Carl-Ulrik: Do they dance to keep up tradition.
Analysis of a social situation among yugoslav immigrants in 
Scandinavia. 1984.

R 82 Furåker, Bengt: Offentlig sektor och samhällsförändring i 
Sverige. 1985.

R 83 Höög, Jonas: Arbetstillfredsställelse och frånvaro. 1985.
R 84 Lindqvist, Rafael: Legitimitet och legitimitetskris i svensk 

socialförsäkring. 1985.
R 85 Svallfors, Stefan: Vem älskar välfärdsstaten? Legitimitet och 

klassintresse i svensk välfärdspolitik. 1985.



R 86 Lindgren, Gerd: Kamrater, kollegor och kvinnor - en studie av 
könssegregeringsprocessen i två mansdominerande organisa
tioner. 1985.

R 87 Gisselberg, Margareta: Att stå vid vid spisen och föda barn. 
Om hushållsarbete som kvinnoarbete. 1986.

R 88 Drugge, Ulf, Nordmark, Dag: I periferin - en förberedande un
dersökning av teaterförhållanden och publikförhållanden och 
publikreaktioner i Kalix kommun. 1985.

R 89 Johansson, Mats: Arbetararistokrater och arbetarbyråkrater - 
Om reformistiska och revolutionära tendenser inom den svenska 
arbetarklassen i början av seklet. 1986.

R 90 Cigéhn, Göran: Politisk åsiktsbildning och klassiska förkla
ringsvariabler. Håller de ännu? 1986.

R 91 Lindqvist, Rafael: Mellan politik och marknad - Om sjuklön, 
sjukpenning och sjukfrånvaro. 1987.

R 92 Dahlgren, Lars, Lindgren, Gerd, och Olsson, Birgitta: 1.111 
långtidssjuka i Hofors. 1987.

R 59 Marklund, Staffan och Åberg, Rune (red): Framtidens oönskade 
sociala förhållanden - rapport från ett symposium. Nytryckt 
1980.

R 93 Schierup, Carl-Ulrik: Danser de for traditionens skyld? 
Invandrere, kultur og samfund. 1987.

ORDERSEDEL 
Research Reports
Författare: Nr: Antal ex: Pris: 50-80 kr/st

Namn: .......................................................
Adress:.....................................................
Postnr, postadress: ........................................
INSÄNDES TILL: Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ



RESEARCH REPORTS 
FROM

THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, UNIVERSITY OF UMEÅ
RR NO 93 1987

DAJSfSER DE
FOR TRADITIONENS SKYLD?

INDVANDRERE, KULTUR OG SAMFUND

Af
Carl-Ulrik Schierup

3 1

Umeå 1987



(c) Carl-Ulrik Schierup
Sociologiska institutionen
Umeå universitet
1987
ISSN 0566 - 7518



>» • 0

REPORTS
FROM THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

UNIVERSITY OF UMEÅ

Research Reports nr: 93

Utgivningsdag:.19§7705t05....
Titel: .<}$ .£<3^ .^raditiqnens .skyld? _ Invandrar^ .kultur o§.samfund. . 1987.

Författare: .^rlTUlrik .Schierup

Sammanfattning:
Denna avhandling är ett inlägg i den skandinaviska debatten om integrationen 
av invandrare. Den bygger på en empirisk studie av en grupp arbetsmigranter 
från Jugoslavien, de rumänsktalande vlacher, som i slutet av 1960'talet och i 
början på 1970'talet bosatte sig i Sydsverige och på Själland i Danmark.

Med utgångspunkt i en konkret social situation - firandet av den jugoslaviska 
nationaldagen i ett danskt lokalsamhälle - demonstreras med material från del
tagande observation, personbiografier och en intervjuundersökning hur olika 
strategier för integration i invandringslandet växer fram bland de jugoslaviska 
invandrarna. Detta belyses genom en detaljerad strukturell analys av två sociala 
fält: arbetet och lokalsamhället. Konflikter och förändringar inom dessa fält 
analyseras i samspelet med konflikter inom familjen och hushållet.

Bokens huvudtes är att autonom kulturell utveckling och självorganisering bland 
invandrare med bakgrund i egna traditioner är avgörande för en positiv integra
tion i samhället. I bokens sista del diskuteras detta i förhållande till samhälls
utvecklingen i stort och i relation till olika invandrarpolitiska ideologier i 
Skandinavien och Västeuropa.
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FORORD

Denne afhandling indgår i et starre sammenlignende skandinavisk 
forskningsarbejde angående sociale forandringsprocesser blandt 
jugoslaviske indvandrere. Selv er jeg ansvarlig for projektet, 
Integration og reintegration af jugoslaviske arbejdsmigranter i 
Skandinavien. Udover en langsigtet opfalgning af jugoslaviske 
indvandreres integration i Danmark og Sverige har projektet in- 
debåret et studium af reintegration af tilbagevendende migranter 
i Jugoslavien. Projektet er siden 1980 blevet finansieret af DA- 
NIDA (Forskningsrådet for Udviklingsforskning) og Statens sam- 
fundsvidenskabelige Forskningsråd i Danmark, som jeg takker for 
generös stötte. Fil dr Aleksandra Älund er ansvarlig leder for 
projektet Migration og sociala förändringsprocesser med temaet 
integration blandt jugoslaver i Sverige. Projektet er siden 1979 
samfinansieret af Riksbankens Jubileumsfond og Humanistisk
samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Tidligt så vi vaerdien af 
en faelles sammenlignende forskning angående jugoslaviske indvan
dreres integration i Danmark og Sverige. Resultatet af vort 
forskningssamarbejde blev en raekke storre og mindre arbejder, 
hvoraf flere har fungeret som forarbejde for naervaerende afhand
ling. Det drejer sig forst og fremmest om min forskningsrapport 
Do They Dance to Keep up Tradition7 fra 1984 og en artikel i 
Ethnos (1985), samt min og Aleksandras faelles bog Will They Still 
be Dancing?, et komparativt studium af vlachiske og makedonske 
indvandrere i Danmark og Sverige (1986).A

I afhandlingen praesenteres vlacherne i Danmark og Sverige sepa
rat. Mens Will They Still Be Dancing? fokuserede på komparative 
aspekter af etnicitetens variation og transformation blandt ju
goslaviske indvandrere, rendyrker afhandlingen sporgsmålet om 
traditionens betydning for en enkelt gruppe indvandreres integra
tion under forskellige strukturelle betingelser. Under sammen- 
skrivningen har jeg fortsat det intensive og meget udbyttegivende 
samarbejde med Aleksandra. Hun har som altid vaeret en utraettelig 
kritiker med en skarp sans for detaljen såvel som helheden.

Til min vejleder, Bengt Furåker vil jeg rette en tak for hans 
kritiske, grundige og samvittighedsfulde granskning af manu
skripter. Hans tålmodige holdning er ikke mindst kommet til 
udtryk de gange i lobet af de sidste fem år, hvor jeg har aendret 
såvel tema som disposition for afhandlingsarbejdet. Også den fo- 
religgende tekst har foreligget i flere versioner, hvilke "ej 
blot til lyst” er blevet laest og kommenteret af flere kolleger. 
Her vil jeg forst og fremmest takke Lars Göran "Basso” Petterson



for en maengde gode ideer, og det meget store arbejde, han har 
lagt i gentagne gennemlaesninger af manuskripter og udformning af 
detaljeret kritik. Tak også for kommentarer og kritik fra Jan 
Hjarno, Christian Horst, Eva Hedman, Georg Karlsson samt fra "op
positionsgruppen” på Sociologiska Institutionen i Umeå. I oplobet 
har Rune Åberg bidraget til, at teksten ikke gaerede ud over alle 
bredder og til en tiltraengt opstramning af problemsti 11 ingerne. 
Steven Sampson har korrigeret den engelske sammenfatning med saed- 
vanlig nidkaerhed og en usvigelig sans for det essentielle.

Sidst men ikke mindst en varm tak til den vlachiske befolkning 
i Skandinavien og i Jugoslavien, som i en årraekke har budt mig på 
sin store gaestfrihed og tolereret min nysgerrighed og sporgelyst. 
Her vil jeg saerligt takke vore vlachiske venner og interviewere 
Ljubce Muncanovic og Miroslav Panojevic samt Boris og Zlatka Ke- 
seric og deres familier for stötte og inspiration under arbejdets 
gang.

Umeå i marts 1987, 
Carl-Ulrik Schierup.
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Kapitel 1

FRA. " TRiEKFUGLE ”
TIL ETNISKE MINORITETER

I slutningen af I960'erne og begyndeisen af 1970'erne udvandrede 
nogle tusinde vlacher fra en rumaensk talende minoritet i repu- 
blikken Serbien i Jugoslavien. De bosatte sig på Sjaelland og i 
Sydsverige på hver sin side af 0resund. Her har de udviklet to 
forskellige sociale monstre og former for integration i deres re 
spektive skandinaviske lokalsamfund.

De "danske" vlacher har udviklet et etnisk minoritetssamfund 
med egne institutioner. Mens de "danser” i deres indvandrerfore- 
ninger udtrykker de en ny kulturel kompetence med hensyn til at 
påvirke deres levevilkår i Danmark. Nye strategier vokser frem, 
som viser, at gruppen er blevet en integreret del af indvan- 
dringslandet uden at opgive sin egen identitet. Man behersker i 
voksende omfång indvandringslandets kulturelle register, samti
digt som man fortsaetter med at udvikle sin egen kultur. I Sverig 
har vlacherne ikke på samme måde udviklet en kollektiv identitet 
og strategier for at forme egne livsbetingelser. De står i en 
identitetskonflikt som splittede individer mellem det svenske 
samfunds dominerende kulturelle og sociale definitioner og en 
fortsat staerk tilknytning til deres oprindelseslandsbyer i Jugo
slavien .

På grundlag af antropologisk feltarbejde, personbiografier og 
en sociologisk sporgeskemaundersogelse beskriver jeg i denne bog 
de ”danske” og de "svenske” vlachers forskellige integrationsfor 
mer og sociale strategier. Disse strategier opstår i et komplice 
ret samspil mellem forskel1igtartede sociale betingelser i ar
be jdslivet og lokalsamfundene i Skandinavien og måden den vlachi 
ske indvandrergruppe oplever og bearbejder disse betingelser på.

Forskellen mellem vlachernes situation i henholdsvist Danmark 
og Sverige, viser ikke, at indvandrere generelt skulle trives 
bedre i Danmark end i Sverige. Tvaertimod er det omvendte ofte 
t ilfaeldet.1 Men dette betyder ikke, at sammenligningen mellem de 
to vlachiske indvandrergrupper i Danmark og Sverige og deres 
forskellige erfaringer og sociale strategier bare er interessant 
i sig selv. Danser de for traditionens skyld? er et indlaeg i den 
almene debat om indvandreres integration i Skandinavien og 
Vesteuropa.

Indtil midten af 1970’erne var det mest almindeligt at disku- 
tere Europas indvandrere som "arbejdskraft”, "udenlandske arbej- 
dere” eller som "et saerligt lag i den europaeiske arbejder- 
klasse”.2 Rollen som arbejdskraft var endnu på den tid det domi
nerende traek i indvandrernes sociale situation. Siden er midler-
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tidigheden blevet til permanens og arbejdsmigranter er blevet 
indvandrere. Storstedelen af indvandrerne er ganske vist stadig- 
väk arbejdere, eller de er 0konomiskt afhaengige fami 1 iemedlemmer 
til arbejdere. Men deres situation kan ikke forklares alene ud 
fra dette. Den har sine egne sociale og kulturelle dimensioner.

Indvandrernes engagement uden for arbejdslivet er af voksende 
betydning. Nye etniske sub-kulturer har udviklet sig i de fleste 
af Europas storbyer. Indvandrerne, der kom til Skandinavien som 
arbejdsmigranter i 1960'ne og begyndeisen af 1970'erne er ikke 
laengere midlertidige "träkfugle".3 De antager mere og mere karak
ter af etniske minoriteter: det vil sige fastboende mindretals- 
grupper, som viser en markeret vilje til en selvständig social og 
kulturel udvikling og deltagelse i det skandinaviske samfund. De 
nye minoriter udgor en integreret del af indvandringslandenes so
ciale sammenhange, men samtidigt defineres deres livsbetingelser 
i hoj grad gennem deres underlegenhed i de skandinaviske samfunds 
sociale og kulturelle magthierarkier. En förståelse af de nye et
niske minoriteters situation kräver derfor en beskrivelse, som 
formår at redegore for deres specielle forudsätninger for selv- 
ständig kulturudvikling set i forhold deres underordnede position 
i samfundet.
Med fami1iesammenfor inger og migrantarbejdernes stabilisering 

som permanente etniske minoriteter i lobet af 1970’erne er temaet 
"integration" blevet stadigt mere aktuelt.4

I den aktuelle politiske og samfundsvidenskabelige debat i Dan
mark og de fleste andre europäiske indvandringslande bliver ind- 
holdet i begrebet "integration” imidlertid oftest forstået på 
linje med "assimilationdet vil sige indvandreres tilpasning 
til "värtslandets" eksisterende samfundsmonstre og deres overta- 
gelse af en indfodt majoritetsbefolknings sprog, kultur, og ad- 
färdsmonstre. Samtidigt forestiller man sig, at indvandrerne op- 
giver deres egen kulturtradition, etniske identitet og sociale 
organisationsformer samt deres samhorighedsfolelse med andre af 
samme oprindelse.s Dette regnes af de fleste for en helt naturlig 
udvikling og en tillige for en rimelig målsätning for indvandrer- 
politikken.

Ideologien om assimilation bygger på en forestilling om "värts
landets” kultur som en ensartet helhed. Det vil sige, at begre
bet, et ”integreret samfund", betegner et homogent (ensartet) 
samfund, som kendetegnes ved fälles värdinormer og fälles adfärd. 
I sammenhäng med denne opfattelse domineres debatten af modstil- 
linger mellem ”afvigende” minoriteter fra Sydeuropa eller den 
tredje verden og "majoriteten”, som er bärer af en homogen samt 
teknisk og moralsk overlegen nord- og vesteuropäisk kulturtradi
tion.6 Ofte förekommer det dog som var det bare indvandrerne el
ler de etniske minoriteter, der har ”en kultur”. ”Kultur" opfat- 
tes her som eksotiske foresti11inger og skikke, som ”andre” har, 
mens "vi” tilhorer den "vestlige civilisation”. Mens ”vi" bygger 
vore handlinger på "rationelle” og almengyldige motiver og argu-
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menter, praeges "deres” verden af irrationelle kulturelle "trosfo- 
rest i 11 inger”. Når ”de” derfor bliver assimilerede eller "inte- 
grerede” vil de også blive civi 1iserede, udviklede og rationelle 
skabninger.7 Visse grundlegende antagelser bag assimilations- 
ta?nkningen genfindes ofte på tvaers af det politiske spektrum fra 
hojre til venstre.0

Men assimilationsideologierne giver et forenklet og urealistisk 
billede af virke1igheden. For det forste udgor det danske eller 
andre vesteuropaeiske samfund ikke ensartede kulturelle helheder. 
Nationalstaten er en mosaik af forskellige normsystemer, ideolo
gier og kulturer, som haenger sammen med forskellig klassebag- 
grund, med lokale traditioner, med fremvaeksten af stadigt nye 
subkulturer o.s.v..9 For det andet assimileres de fleste indvan- 
drergrupper kun delvist.10 Vesteuropa praeges idag af at nye kul- 
turelt saeregne samfund og livsformer samt nye former for etnisk 
praeget politisk organisering vokser frem.11 Derfor er det også 
vigtigt at se kritisk på foresti 11 inger, der ud fra et. 
assimi latorisk grundsyn taler om fremvaeksten af nye etniske 
minoriteter i rent negative termer. Det vil sige som 
”indvandrergettoer”, som ”ikke-integration" eller ”mangel på 
assimilering, som en statisk og "ikke-integreret" etnisk enklave 
udenfor "samfundet”, et "produkt af isolation".

Udviklingen af nye minoritetskulturer i Skandinavien og Vesteu
ropa kan ikke reduceres til en "ghettoproblematik”, til en ”flugt 
fra tilpasningsproblemer”, som det er blevet udtrykt.12 Der er 
öftere tale om det modsatte. Nye minoritetskulturer er redskaber 
for indvandrernes aktive bearbejdning af de vilkår, som moder dem 
i det nye samfund. Nye former for etnisk identitet opstår i et 
modsaetningsfyldt samspil med skandinavisk kultur og de skandi
naviske samfund. Interaktion mellem medlemmer af forskellige be
folkningsgrupper skaber gensidig påvirkning og sociale bånd imel- 
lem dem og en bevidsthed om kulturelle forskelle og sociale ulig- 
heder. Den gensidige påvirkning resulterer i forandringer i hver 
enkelt gruppe for sig og i samfundet som helhed.

De nye etniske mindretal griber ganske vist ofte tilbage i 
deres kulturelle fortid i best raebe lser på at forstaerke en truet 
identitet i i ndvandr i ngs landet. 13 Men dette sker sjaeldent som en 
mekanisk gentagelse af ” t radi t i onen" . Snarere optraeder ”förtiden” 
eller "den kulturelle arv" som en slags "redskaber" eller re
source, som bevidst eller ubevidst anvendes i förbindelse med ud- 
viklingen af nye former for social praksis, hvorigennem nye livs
situationer defineres og bearbejdes. Det er således ikke til- 
straekkeligt at konstatere, at indvandrerne baerer deres kulturhi- 
storiske arv med sig til indvandringslandet. Det er vigtigt, at 
forstå denne "arv” som en dynamisk, og föränderlig kraft i nuti
dens komplekse forandringsprocesser.

"Danser de for traditionens skyld" tager udgangspunkt i fest- 
ligholdelsen af den jugoslaviske nationaldag i en indvandrerfore
ning i Danmark. Vlachiske indvandrere fra Danmark og Sverige har
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forsamlet sig for at fejre en stor kollektiv fest. Med udgangs- 
punkt i nationaldagens begivenheder skal vi rejse i tid og rum, 
igennem vlachernes historie og mellem Jugoslavien, Danmark og 
Sverige. Denne sociale situation demonstrerer et vidt spektrum af 
sporgsmål og problemer förbundet med indvandrernes liv.
Gennem en analyse af situationens forskellige elementer vil jeg 

formidle et indtryk af integrationsprocessens kompleksitet og af 
"traditionens” betydning. Ved at udgå fra beskrivelsen af en le- 
vende social situation vil jeg understrege det kulturskabende 
aspekt i integrationsprocessen - ”gennemlyse" de sociale sammen- 
haenge , hvori ny kultur bliver til. Jeg vil konkretisere den kul - 
turskabende proces, som föregår blandt de vlachiske indvandrere, 
samtidigt med at situationen afspegler de levevilkår og struktu
relle betingelser, som vlacherne og andre indvandrere lever under 
i Skandinavien - betingelser som peger på såvel begraensninger som 
muligheder i indvandrernes sociale strategier. Ved at fokusere på 
bearbejdningen af disse strukturelle forudsaetninger i form af et 
socialt samspil vil jeg understrege, at struktur ikke må forstås 
som noget på forhånd givet. Tvaertimod eksisterer strukturen kun i 
kraft af, at den kontinuerligt genskabes, det vil sige "reprodu- 
ceres" igennem menneskelig handling, symbolsk og praktisk inden- 
for rammerne af besternte sociale situationer.14 Hvorvidt det rent 
faktisk er muligt at aendre de strukturelle forudsaetninger for en 
social gruppes liv er afhaengigt af magtforhold på mikroplan såvel 
som i samfundet som helhed. Disse magtforhold indbegriber såvel 
symbolske som materielle aspekter.

Mit udgangspunkt i en analyse af en social situation er inspi- 
reret af britiske socialantropologers studier af etniske rela
tioner og migration i Afrika. Det var Max Gluckman, som först 
lancerede "si t ua t ionsanalysen" som begreb i 1940. Gluckman be
skriver situationsanalysens metode på folgende måde:

"Når en begivenhed studeres indenfor sociologiens analyse
ramme, kan man passende kalde denne for en "social situa
tion". En social situation betyder i denne forstand analysen 
af en gruppes sociale adfaerd ved en besternt lejlighed, 
sammenl ignet med adfaerden for gruppens medlemmer ved andre 
lejligheder, på en sådan måde at analysen afslorer et dybere 
liggende system af sociale relationer mellem samfundets 
sociale struktur, dele af denne struktur, de fysiske 
omgivelser og gruppemedlemmernes fysiologiske liv”.ls

Gluckman beskrev og analyserede indvielsen af en ny bro i Zulu- 
land i Sydafrika. Med udgangspunkt i denne sociale situation blev 
han istand til at belyse det modsaetningsfyldte forhold mellem 
sorte og hvide på en måde, som var usaedvanligt dynamisk, set i 
forhold til dåtidens social-antropologiske og sociologiske ana
lyser. I studiet The Kalela Dance fra 1956 lod Clyde Mitchell sig 
inspirere af Gluckman's "Situationsanalyse”.1® Han beskrev betyd- 
ningen af en ny dans, som udviklede sig blandt arbejdsmigranter 
med forskellig kulturel baggrund i det afrikanske "kobber-
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baelte”.17 Mitchell knytter symbolikken i dansen til forandr inger, 
som på davaerende tidspunkt fandt sted i forholdet mellem etniske 
grupper i kobberbael tet. Dansens forskellige symboler udtrykker 
forandringer i etniske relationer mellem stammer i konfrontation 
med kolonialisme og urbanisering.

Den jugoslaviske nationaldag, "Den 29. November”, udgangspunk- 
tet for Situationsanalysen i denne bog, er rammen om et komplice- 
ret haendelsesf orlob, som består af interaktion mellem en indvan- 
drergruppe og repraesentanter for andre grupper i samfundet og 
mellem forskellige kategorier af den pågaeldende indvandrergruppe 
indbyrdes. Denne interaktion udtrykker både et tidsmaessigt forlob 
og en social og kulturel udviklinq .10

For at man skal kunne beskrive en udviklings betydning kraeves i 
det mindste to ting.1® Det ene er, at man rekonstruerer den be
tydning, en hvis haendelse havde for forskellige personer, i det 
ojeblik den indtraf. Denne betydning kan vi kalde for den situa- 
tionsspecifikke betydning.20 Det andet er at beskrive de enkelte 
haendelsers sammenhaeng med helheden. Det vil sige deres struktu
relle betydning. En tolkning af faenomeners strukturelle betydning 
er grundlaeggende for en sociologisk processbeskr ivelse. Uden 
strukturelle tolkninger bliver denne et sammensurium af losrevne 
iagttagelser. Udover at kunne rekonstruere og gengive den situa- 
tionsspecifikke betydning, må vi altså kunne vise den struktu
relle betydning af de iagttagne haendelser. Hertil kraeves, at man 
opnår en vis distance til de haendelser og forlob, man beskriver i 
den konkrete situation. Det gaelder om at opdage sammenhaengen mel
lem en haendelse og andre samtidige haendelser og dels disse haen
delsers sammenhaeng med tidligere haendelser. Det gaelder altså om 
at kunne rekonstruere eller "nytaenke” såvel samtidige som histo- 
riske sammenhaenge . 21

Om bogens disposition og indhold

I Del 1 af dette studium beskriver jeg haendelserne på den jugo
slaviske nationaldag og forsoger at leve mig ind i deres umiddel- 
bare betydning for deltagerne. Laeseren bringes med på en rejse 
bagud i den vlachiske historie, og vi ser, hvorledes migrationen 
skaber et storre sammenhaengende socialt felt som omfatter både 
udvandringsland og indvandringsland. Dette "transnationale" so
ciale feit danner rammen om de vlachiske migranters erfaringsver- 
den og sociale forandringsprocesser förbundet med snart to år- 
tiers arbejdsmigration - "migrancy”. Vi vender tilbage til "Den 
29. November” og forstår, at "traditionelle" skikke bliver baerere 
af nye former for socialt indhold, når de praktiseres i nye omgi- 
velser og med aendrede f orudsaetninger.

Ligesom i Clyde Mitchells analyse af ”The Kalela Dance" er dans 
i denne bog vigtig som symbolsk udtryk og som forum for social 
interaktion. Ved forste ojekast virker det, som om vlacherne dan-
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ser deres runddans bare "for traditionens skyld". Men, når vi går 
dybere ind i den sociale situation, ser vi, hvorledes dansen gi
ver friskt blod til et vlachisk indvandrersamfund i den danske 
provinsby, samtidigt med at nye former for etnisk bevidsthed ud- 
vikles i det historisk-kulturelle spaendingsf elt "imellem Tito og 
vampyrerne”, to modpoler i indvandrernes "kulturelle bagage".22

I Del 2 begiver vi os dybere ind i den strukturelle analyse.
Her diskuterer jeg naermere to forskellige integrationsmonstre, 
som de fremtraeder blandt henholdsvist "danske” og "svenske” 
vlacher. Vlacher i Danmark og Sverige udvandrede oprindeligt fra 
de samme landsbyer i Jugoslavien. De bosatte sig naer hinanden i 
de to lande og har opretholdt taette kontakter tvaers over graen- 
serne. Også mange "svenske" vlacher deltog i festen "Den 29. No
vember". På trods af dette oplever "danske” og "svenske” vlacher 
deres situation i indvandringslandet på forskellig måde. De to 
gruppers billeder konfronterer jeg med en strukturel analyse af 
udviklingen indenfor to felter af deres sociale liv i indvan
dr ingslandene: arbejdet og lokalsamfundets offentlighed. Sociale 
modsaetninger og udviklingsveje indenfor disse to felter ses i 
samspil med sociale modsaetninger indenfor et tredje feit: den 
vlachiske familie og udviklingen af forholdet mellem kon og gene
rationer i henholdsvist Danmark og Sverige.
Med den parallelle undersogelse af vlachernes erfaringer i Dan

mark og Sverige vil jeg belyse forudsaetninger for fremvaeksten af 
etniske minoritetskulturer, som de giver sig udtryk i to lokale 
kontekster. Jeg forsoger at sammenkoble en analyse af de to sam
funds konkrete hverdagssammenhaenge med almene teoretiske og poli
tiske implikationer af deres erfaringer i Skandinavien. På bag- 
grund af den strukturelle analyse bliver det i bogens afsluttende 
del muligt at se haendelserne "Den 29. November" i et videre per
spektiv. Dette perspektiv omfatter dels en diskussion om de 
vlachiske indvandreres muligheder imellem "traditionens magt” og 
en ny "magt over traditionen” og dels den mere almene debat om 
indvandreres integration i de skandinaviske og vesteuropaeiske 
samfund.

Jeg argumenterer for, at indvandrernes egen etniske organise
ring og kulturudvikling er afgorende for en positiv integration.
Igennem at tage udgangspunkt i en konkret social situation i en 

indvandrergruppes liv i Skandinavien, vil jeg belyse gruppens 
specielle historisk-kulturelt betingede forudsaetninger for at or- 
ganisere faelles erfaringer indenfor rammerne af deres daglige 
liv. Her betyder de strukturelle forhold indenfor en raekke sam- 
fundsområder - familien, arbejdet, lokalsamfundet o.s.v. - såvel 
skranker som muligheder for, hvorvidt det udfra en gruppes spe
cielle perspektiv og reelle materielle og kulturelle resourcer er 
muligt at organisere effektive sociale handlingstrategier og 
opbygge nye styrkepositioner i samfundet. Når nye styrkeposi
tioner en gang er konsolideret symbolsk og materielt, udgor de 
moralske og politiske bastioner, hvorfra der kan fores en videre
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kamp for at påvirke de strukturelle forhold, som danner rammen om 
hverdagslivet. Hverdagens strukturelle betingelser og samfundets 
komplekse magtforhold afspegles symbolsk i hver enkelt social 
situation. Men samspillet mellem mennesker i en social sammenhaeng 
kan samtidigt indebaere en kontinuerlig bearbejdning og omdefine- 
ring af både kulturelle symboler og sociale magtforhold.

"Den 29. November” som "social situation" afspegler magtfor
hold, på flere forskellige planer samtidigt. Her konfronterer 
vlacherne deres modsaetningfyldte forhold til det omgivende skan
dinaviske samfund samtidigt med at de bearbejder interne magt
forhold og konflikter i et indvandrersamfundet. Men man ser, 
hvorledes konflikter og konf1iktlasninger på det ene plan sam
spiller med konflikter og konf1iktlosninger på det andet plan.

Begrebet ”etnisk offentlighed" er centralt i bogen. "Den 29. 
November" viser os, hvorledes indvandrere udvikler et selvstaen- 
digt offentligt forum. Kommunikation i dette offentlige forum er 
afgorende for udviklingen af den vlachiske indvandrergruppes so
ciale identitet. Et samfunds offentlighed er af afgerende betyd- 
ning for identitetens skabelse og vediigeholdelse, men den er 
samtidigt en vigtig form for social resource. I offentligheden 
kan indvandrere udveksle erfar inger.23 Organisering og formidling 
af egne erfaringer er grundlag for, at man kan konfrontere det 
omgivende samfund og den skandinaviske majoritetsefolkning på 
baggrund af en egen identitet, og udvikle strategier, som sigter 
mod at kontrollere de betingelser, man lever under i dagligdagen. 
Sporgsmålet om offentligheden er altså et spergsmål om magt - det 
vil sige mulighederne for at kunne påvirke egne 
eks i stensbetingel ser.

Med dette som udgangspunkt diskuterer jeg i bogens sidste kapi
tel integrationsprocessen, som den fortolkes af forskellige ind- 
vandrerpoli tiske ideologier og samfundsvidenskabelige analyser.

Men, inden jeg i naeste kapitel går over til beskrivelsen af 
"Den 29. November", vil jeg give en kort presentation af jugosla
visk arbejdsmigration, diskutere migrationsprocessens karakter 
samt begrebet "integration" og den etniske dimension i indvan- 
drernes sociale strategier. Endelig vil jeg omtale de empiriske 
studier, som bogen bygger på.

JUGOSLAVISK ARBEJDSMIGRATION 

Industrialisering og udvandring

Efterkrigstidens Jugoslavien har vaeret praeget af "bondernes exo
dus”.24 En hurtig industrialisering af landet efter Anden Ver- 
denskrig, nye beskaef tigelsesmul igheder, uddannelse og visioner om 
en ny "europaeisk" livsstil satte det okonomisk underudviklede 
lands bondemasser i bevaegelse fra landbrug til industri og fra 
landsbyerne mod byerne.25
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Mod midten af 1960’erne praegedes det jugoslaviske samfund af en 
voksende ”maetningsef f ekt” . Industrial iseringstakten stagnerede og 
med den overfarslen af arbejdskraft og mennesker fra land til by 
og fra landbruget til andre erhverv. Samtidigt betad aendringer i 
det akonomisk-politiske system (1962-67) samt en ulige integra
tion af Jugoslavien i "Den internationale arbejdsdeling” et kraf
tigt tilbageslag for millioner af banders og arbejderes reelle 
muligheder for at kunne betraede en hurtig vej til starre velstand 
og social mobilitet. Men befolkningens forventninger om en "bedre 
fremtid” fortsatte med at vokse.26 Udvandringen blev en vigtig 
sikkerhedsventi 1 for disse akkumulerede forventninger. Tyve år 
efter den socialistiske magtovertagelse i 1945 strammede tusinder 
af jugoslaver over graenserne for at sage beskaeftigelse i nord- 
vesteuropas industriområder.

Imellem 1965 og 1973, da indvandringsstop gennemfartes i de 
fleste europaeiske indvandringslande, voksede antallet jugoslavi
ske arbejdsmigranter eksponentielt. I 1973 havde antallet jugo
slaviske indvandrere i Europaeiske og oversaiske lande steget fra 
nogle få tusinde (i 1965) til naesten en og en halv million.27 
Migranterne tilharte flere forskellige etniske grupper: Kroater, 
serber, makedoner, slovenere, albanere, tyrker, rumaenere, vlacher 
o . m. a .

"Den permanente midlertidighed'

Jugoslaviske arbe jdsmigranter baerer den officielle betegnelse: 
"Jugoslaviske borgere på midlertidigt ophold eller arbejde i ud~ 
landet".20 Denne eufemisme afspejler Jugoslaviens officielle po
litik, når det gaelder spargsmålet om den internationale arbejds- 
mi.gration. Jugoslaviske arbe jdsmigranter betragtes som en inte- 
greret del af den jugoslaviske arbejderklasse. Derfor har den ju
goslaviske stat en moralsk pligt til at tilbyde enhver borger, 
som arbejder i udlandet, rimelige betingelser for t ilbagevenden 
og reintegration i hjemlandet.20

De forskellige etniske grupper af migranter fra jugoslavien 
delte denne faelles baggrund for udvandringen, samtidigt som deres 
faelles mål som regel var t i lbagevenden og reintegration i oprin- 
delseslandet. I sine indledende stadier opfattede de allerfleste 
migranter deres udvandring som en kortvarig og midlertidig stra
tegi til at sikre sig en forbedret socio-akonomisk stilling i 
deres jugoslaviske hjemland. Idag har hovedparten af de jugosla
viske indvandrerne opholdt sig i Vesteuropa i snart to årtier, 
men en raekke undersagelser har vist, at deres forhold til deres 
oprindelsesland fortsaetter at vaere förbundet med tanker om tilba- 
gevenden og genintegration.30 0nsker og planer om t ilbagevenden 
til Jugoslavien er også udbredte blandt de unge indvandrere.31 
Således udgar spargsmålet, "At forblive eller vende tilbage?” 
stadigvaek et centralt dilemma for mange af de jugoslaviske ind
vandrere i Skandinavien.32 Dette gaelder på trods af, at den kon-
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krete migrationsproces varierer staerkt fra gruppe til gruppe af- 
haengigt af såvel social som etnisk og regional baggrund, histori- 
ske og kulturelle faktorer.33

I denne bog unders0ger jeg integrationsforlob blandt en gruppe 
Jugoslaviske indvandrere i Skandinavien. Men disse indvandreres 
socio-kulturelle "bagland” i oprindelseslandet er hele tiden med 
som en del af undersogelsens ramme. Migranterne forsaetter med at 
vaere en aktiv del af deres jugoslaviske oprindelsessamfund, selv 
om de tilbringer det meste af deres tid i Skandinavien. Den Ju
goslaviske migrationsforsker, Ivo Baucic betegner dette "migrant- 
dilemma” som en tilstand af "permanent midlertidighed".34 Denne 
permanente midlertidighed dominerer migrantens erfaringsverden:

"For et stigende antal migranter kendetegnes den Europaeiske 
migration idag af, at deres ophold i udlandet mister sin 
karakter af midlertidighed. Men på trods af det, når man 
tager hele deres socio-okonomiske situation i vaertslandet 
såvel som deres permanente illusion om tilbagevenden til 
oprindelseslandet i betragtning, så er denne migration al- 
ligevel stadigvaek kendetegnet ved at vaere midlertidig. Men, 
det vi taenker på er faktisk en permanent midlertidighed, som 
er synonym med usikkerhed og lesninger, som altid kun er 
midlertidige".35

Arbejdsmigranter forlader altså ikke simpelthen deres hjemlande 
en gang for alle i förbindelse med udvandr ingen. 3<s Et vigtigt 
traek for den europaeiske efterkrigstidsmigration er, at migran
terne har vaeret inddraget i cykliske vandringer frem og tilbage 
imellem indvandringslandet og deres oprindelsessamfund.37 Denne 
process, som er blevet betegnet med udtrykket "migrancy" af den 
bri fiske socialantropolog Philip Mayer kan vare i mange år, ofte 
et helt liv.30 Migrancy giver udtryk for en vedvarende ambivalens 
i migranternes liv. De deltager samtidigt i to forskellige socio- 
kulturel le systemer. For de indvandreres vedkommende, som stammer 
fra udvandringslandenes landsbyer, er migrancy desuden ofte för
bundet med et sidelobende (dobbelt) engagement i to vidt forskel
lige former for produktionsforhold: bondesamfundets husholdsbase- 
rede produktion i oprindelseslandet og lonarbejde i indvandrings- 
1andet.39

”Mi grancy”

Migrancy kendetegner ikke bare den moderne arbejdsmigration i Eu
ropa, men er udbredt over alle kontinenter. Philip Mayer stude- 
rede forskellige former for migration og urbanisering blandt 
Xhosa migranter i Sydafrika.40 Ved anvendelsen af (proces-) ter
men migrancy anskede Mayer at pege på, at arbejdsmigration har 
karakter af en kontinuerlig social proces. Dette står i modsaet- 
ning til den måde, man ofte ser migration beskrevet på i forsk-
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ningen: som en afgorende og afsluttet beslutning og handling, 
hvorigennem migranten en gang for alle passerer fra et samfund 
eller socialt system til et andet. Mayer ville vise, at de for- 
skellige momenter, som migrationsforskere skelner mellem - udvan- 
dring, indvandring, integration, remigration (t ilbagevandring) - 
ikke kan undersoges i isolation fra hinanden. Disse ting er 
uadskillige dele af den samme modsaetningsfyldte virkelighed. Set, 
ikke hver for sig, men som udtryk for denne helhed, får de en ny 
mening.

Mayer beskriver migration fra landområder til byerne i 
Sydafrika som en langtidsproces, hvor migranten ofte skifter 
opholdssted. Denne pendulfart mellem land og by kan afsluttes med 
migrantens endelige lasgorelse fra sit landlige ”bagland” og hans 
afgorende integration i byen.41 Men han kan også ende med til 
slut at traekke sig tilbage til sin landsby. Resultatet afhaenger 
af migrantens sociale situation som helhed og af migrationens 
kulturelle og historiske baggrund.

Indholdet af migrancy begraenser sig ikke til pendlingen imellem 
land og by. Mayer fremhaever at migranterne er ”netvaerksbyg- 
gere".42 Migranterne arbejder kontinuerligt på at vedligeholde 
gamle sociale relationer og sociale netvaerk og på at bygge nye, 
både i udvandringssamfundet og i byen. Resultaterne af deres 
migrancy på langt sigt afhaenger af deres samlede sociale netvaerk 
på landet og i byen tilsammen.

Når man undersoger problemer omkring migrantens integration i 
et nyt socialt system (her byen) bor man derfor betragte migra- 
tionen som en kompleks social process, der for migranten (gennem 
hans/hendes sociale netvaerk) forener indvandr ingssamf undet og ud
vandr ingssamf undet til én social referenceramme. Som påpeget af 
Clyde Mitchell medforer dette, at ethvert studium af integration 
(eller urbanisering) bor omfatte migranternes sociale virkelighed 
i både udvandringssamfund og indvandringssamfund.43 Disse to sam
fund bor i denne forstand behandles som et samlet socialt 
undersegel sesfel t.
Denne tradition, som blev grundlagt indenfor britisk antropolo- 

gisk forskning angående migration og urbanisering i Afrika er 
blevet forlaenget igennem moderne social-antropologiske studier af 
Commonwealth immigranters integration i Storbritannien.44 Karak- 
teren af mange indvandrergruppers integration i andre Europaeiske 
lande gor, at Mayers analyseramme skulle kunne anvendes bredt in
denfor migrationsforskningen.

Vi kan se indvandrere i Vesteuropa som flittige "netvaerksbyg- 
gere". De vlachiske indvandreres sociale situation i den danske 
provinsby kan vi forså som et ”mikrokosmos”, sammenvaevet i spaen- 
dingsfeltet mellem polerne i det internationale arbejdsmigra- 
tionssystem. Dette mikrokosmos er ét socialt felt, hvor hjem- 
landsbyen, Jugoslavien og Danmark sammenbindes igennem en raekke 
overlappende sociale relationer. Igennem migrationen (forstået 
som migrancy) bliver migranterne på samme tid deltagere i sociale
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processer og indgår i sociale förbindelser (og forpligtigelser) i 
såvel indvandringsland som oprindelsesland. På denne måde påvir- 
kes de hele tiden af strukturelle forhold (politisk og ekonomisk 
udvikling, kriser o.a.), normsystemer, vaerdier og socialisa- 
tionsmenstre i to forskellige samfundssystemer. En adskillelse 
fra de sociale sammenhaenge, som de vlachiske indvandrere indgik i 
for udvandringen og fra materielle besiddelser i hjemområdet sker 
kun langsomt, for nogle aldrig. Det samme gaelder arbejde og ud- 
dannelse i oprindelseslandet som i mange år efter udvandringen 
overvejes som alternativer til muligheder i indvandringslandet.4S

INTEGRATION I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV
Integration er den proces, hvorigennem migranter bliver en del 
af, d.v.s. "integreres” i en ny samf undsmaessig helhed, en ny sam- 
fundsstruktur. Grundlaeggende set samstemmer jeg med Nikolinakos, 
som haevder, at migranter er "integrerede" i modtagersamfundet 
simpelthen i og med, at de er her og materielt og socialt formår 
at reproducere sig indenfor indvandringslandets samf undsmaessige 
rammer.4® Set i forhold til "migraney”, migrationsprocessen som 
helhed, kan man også hermed definere integration som den gradvise 
overflytning af migranternes materielle, sociale og kulturelle 
reproduktion fra udvandringslandene til indvandringslandene.

Forstået på denne måde er integrationsprocessen naert förbundet 
med en analyse af migranternes sociale strategier indenfor ram- 
merne af det, jeg har kaldt for migranternes samlede sociale felt 
i ind-og udvandringsland. Migranterne bearbejder hele tiden mere 
eller mindre bevidst deres omskiftelige eksistensvilkår og ud- 
vikler nye sociale strategier for at kunne påvirke sin situation. 
I starten af migrationsprocessen er dette "udviklingsarbejde” og 
de fleste migranters strategier hovedsageligt rettet mod oprin- 
delseslandets sociale sammenhaenge og tilstraeber hjemvenden og 
genintegration i udvandringslandet under de bedst mulige vilkår. 
Med tiden rettes blikket dog som regel mere og mere mod indvan
dr ingslandets sociale (del-) felt. Nye sociale strategier opstår, 
som orienterer sig mod at sikre migranterne en blivende position 
i indvandringslandet. Migrantarbejderne bliver en stadigt mere 
integreret del af indvandr ingslandets sociale sammenhaenge.
Denne rammedefinition af integrationsprocessen daekker i virke- 

ligheden over en lang raekke forskellige former for social förän
dring. Disse forandringsprocesser spaender mellem alt fra en fuld- 
staendig sammensmeltning af en indvandrergruppe med dominerende 
samfundsgrupper (assimilation), kulturelt og socialt til dannel- 
sen af forskellige typer af etniske minor itetskulturer.
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Som det er blevet fremhaevet af den canadiske forsker, Raymond 
Breton, er det vigtigt

ikke at se immigrantens integration udfra et ensidigt 
assimilationsperspektiv, ifolge hvilket integration betyder 
raigrantens fuldstaendige opsugelse i modtagersamfundet"47

Breton påpeger, at der i indvandringslandet som helhed i realite
ten kan eksistere tre kategorier af samfund eller sociale struk
turer, indenfor hvilke migranten kan ”integreres”.48 Den ferste 
er etniske minoritetssamfund udviklet af de pågaeldende indvan- 
dreres egen etniske gruppe. Den anden udgores af den " indfodte" 
majoritetsbefolknings samfund. Den tredje repraesenteres af andre 
etniske minoritetsgruppers samfund. Disse tre typer af samfund 
kan eksistere side om side som alternativer for den enkelte ind- 
vandrer, med hver deres livsformer, sociale institutioner og kul
turelle normsystemer.

En integrationsproces, som föregår ved, at indvandrere inte
greres i et etnisk minor itetssamfund indenfor rammerne af indvan- 
dringslandet kan kaldes for "intern integration” . 49 Med "intern 
integration” menes i denne förbindelse adgang til fortrolighed, 
solidaritet, gensidig hjaelp, materielle goder, social mobilitet 
og kollektiv politisk indflydelse , som formidles igennem de so
ciale relationer og netvaerk i en minor i tetskul tur, hvis graenser 
naermere defineres af gruppens eller kulturens egne medlemmer. En 
intern integration i en etnisk gruppe kan vaere en forudsaetning 
for en videre aktiv samfundsmaessig integration. En sådan ”sam- 
fundsmaessig integration gennem intern integration" er blevet dis- 
kuteret i tre sammenhaenge, hvilke er af a fgorende betydning for 
indvandreres integration i Vesteuropa:50

1. I förbindelse med sammenhaengen mellem selvbevidsthed, kul- 
turel identitet og handlekraft, hvilket bliver af saerlig be
tydning i en situation, hvor en gruppe er udsat for kulturel 
eller social stigmatisering (negativ ”stempling").

2. I sammenhaang med formidling af viden og information, hvilket 
er desto mere nodvendigt som "selvhjaelp" indenfor en gruppe, 
jo storre dennes isolation i forhold til det omgivende sam
fund er.

3. T sammenhaeng med Konst i tuer ing af pressionsgrupper, hvilket 
har en vigtig betydning for magtkonstellationerne i samfundet 
som helhed. Blandt andet gores besternte interesser "for- 
handlingsbare", som ellers overhovedet ikke skulle kunne 
bringes ind på den politiske arena. Samtidigt åbner konsti- 
tueringen af etniske pressionsgrupper nye kanaler for kommu
nikation og information, hvilke er en f orudsaetning for en 
systematisk artikulering og varetagelse af indvandrergruppers 
saer interesser i samfundet.51
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Myten om den integrerede kultur

For at forstå, at integrationsprocessen kan antage en etnisk ka
rakter, er det nodvendigt at bryde med ideen om det normmaessigt 
homogene samfund, der karakteriserer assimilationsideologierne 
(se indledning til kapitlet).

For es t i 11 ingen om et normmaessigt ensartet samfund og en homo
gen, integreret kultur er en myte, som det påpeges af Margaret 
Archer.52 Men samtidigt er den et indflydelsesrigt intellektuelt 
arvegods. Myten om den integrerede kultur har praeget dominerende 
tendenser i den sociologiske og socialantropologiske tradition, 
og har stadigvaek en stor betydning blandt andet for migrations- 
forskningens opfattelse af indvandrernes integration (se videre 
Kapitel ll).53

Udgangspunkt for en alternativ förståelse af integrationsbegre- 
bet kan man dog finde i sociologen Talcott Parsons' ideer om sam
fundet som et komplekst socialt system. Nationalstaten repraesen- 
terer her et overordnet normativt og institutionelt socialt sys
teir (det overordnede okonomiske system, arbejdsmarkedet, det po
litiske og administrative system, retssystemet, uddannelsessyste- 
met, det sociale ve 1 faerdssystem m.v.), der integrerer en raekke 
kvalitativt forskel 1 ige sociale undersystemer eller delsystemer 
(forskel 1 ige fami 1ieformer-og normer, nye subkulturer, lokalkul
turer, religi0se samfund, politiske organisationer, sociale bevae- 
gelser, forskellige former for okonomisk organisation indenfor 
rammerne af det storre system o.s.v.).54
Med udgangspunkt i en sådan pluralistisk grundforståelse af 

samfundet kan man forstå indvandreres tilpasning til eksisterende 
kulturelle og sociale syst.emer og delsystemer i et perspektiv, 
som tager hensyn til dannelsen af etniske minoriteter i indvan- 
dringslandet. Disse udgor nye sammensatte (komplekse) sociale og 
kulturelle undersystemer indenfor rammerne af det eksisterende 
samfunds overordnede helheö.
Dette kraever, argumenterer Horst

a) dels en redegorelse for forandringer, som denne tilpasnings- 
og udviklingsprocess skaber indenfor den enkelte indvandrer- 
gruppe

b) og dels en redegorelse for forandringer i indvandringssamfun- 
dets eksisterende sociale strukturer, som finder sted for at 
give plads for indfojelsen - integreringen - af nye etniske 
minoriteter i helheden.55

Man kan altså med andre ord anskue såvel de samfundsmaessige 
strukturer som de kulturelle normsystemer på forskellige ni- 
veauer. Man kan på et lavere niveau se samfundet som opsplittet i 
en raekke delvist uafhaengige (autonome) delsystemer, hvilke på et 
hojere plan indgår i en storre samf undsmaess ig helhed. Dette udgor 
grundlegende praemisser for en "pluralistisk’1 opfattelse af in~ 
tegrationsbegrebet.
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I indvandrerpol itisk sammenhaeng vinder pluralistiske ideologier 
mere og mere indpas i Europa. I Sverige har ideen om et "kultur- 
plural istisk” eller et "f lerkulturelt” samfund praeget den politi
ske og samfundsvidenskabelige debat om indvandrere siden midten 
af 1970'erne. Ifolge den officielle målsaetning bar Sverige ud- 
vikles til et flerkulturelt samfund praeget af "Jämlikhet, valfri
het och samverkan” imellem mennesker tilharende forskellige etni
ske grupper. Denne ideologi pointerer, at forskellige grupper 
skal kunne bevare deres sprog og egne etniske traek, samtidigt med 
at den understreger harmoniske relationer mellem sameksisterende 
kulturer.5* Lignende ideer om integration af indvandrere forstået 
som en "kul turpluralisme" har vundet indpas i Holland, i England 
og efterhånden også i Norge.

I modsaetning til assimi lationsideologierne giver den kultur
plural istiske opfattelse af integration i princippet de etniske 
minoriteters kulturformer en legaliseret og legitimeret status i 
samfundet. Men formeldt at anerkende eksistensen af flere kul
turer i et samfund betyder ikke i sig selv at indvandrere får 
bedre muligheder for at påvirke sin situation.

Kulturer - såvel majoritetens som minoritetskulturerne - er 
ikke harmoniske helheder, men förbundet med differentierede so
ciale systemer, praeget af interne interessemodsaetninger. Forhol- 
det mellem forskellige kulturer er uadski1 leiigt fra kulturelle, 
okonomiske og politiske hierarkier i samfundet og de sociale kon
flikter og magtforhold som klasse- og interessemodsaetninger dan- 
ner grundlag for. Derfor handler sporgsmålet om kulturelle ret- 
tigheder også om magtstrukturen i et samfund. Hvis dette ikke er- 
kendes og saetter sine spor i indvandrerpol i t ikken, kan ideerne om 
et ”flerkulturelt samfund” komme til at fungere som et forsvar 
for status quc. Kulturpluralistiske ideologier kan medvirke til 
at skjule okonomiske og politiske uligheder, ved at der i indvan- 
drerdebatten og i samfundets institutionelle praksis fokuseres 
ensidigt på kulturelle forskelle og på sporgsmålet om retten til 
at bevare minor itetssprog og en traditionel kulturarv.

Jeg skal komme tilbage til denne diskussion i bogens afslut- 
tende kapitel. Her vil jeg begraense mig til at diskutere betyd- 
ningen af "etnisk gruppe" og "etnicitet”, som er noglebegreber 
for en pluralistisk opfattelse af integrationsprocessen.

Etnicitet og social förändring

Migranter, som traeder over graensen til et nyt land, forvandles 
ikke automatisk til en etnisk minoritet. En vaesentlig faktor for 
fremvaeksten af en minoritet er omverdenens formuleringer af be
sternte (virkelige eller indbildte) traek, som betegner minorite
tens egenart, og anvendelsen af disse etiketter for at retfaer- 
diggore tildelingen af saerlige okonomiske, sociale og politiske 
roller. Med udgangspunkt i egne historiske og nutidige erfar inger 
og som svar på omverdenens reaktioner udvikler migranter og deres
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efterkommere en egen seerlig identitet (sel vopf attelse) og för
stärker definitioner af sig selv som distinkte grupper i samfun
det.57

Vi anvender begrebet ”etnisk gruppe”, når vi vil markere for- 
skellen mellem egne og andres kulturelle grupper, det vil sige 
for at drage distinktioner mellem kulturelt saeregne grupper med 
forskellig afstamning, oprindelse og identitet, og (for det 
meste) med forskelligt sprog, religion, organisationsformer og 
normer. Medlemsskab i en etnisk gruppe viderefores gennem afstam- 
ningskriterier, hvorigennem efterfolgende generationer knyttes 
til gruppen, selv i fravaer af specielle åbenlyse kulturtraek eller 
fysiske kendetegn. Endogami - det vil sige, at den etniske 
gruppes medlemmer har en tilhojelighed til at gifte sig indenfor 
gruppen - er ligeledes et saedvanligt definitionskriterium på en 
etnisk gruppe, såvel som en f orudsaetning for dennes reproduktion 
og kontinuitet over tid. Den etniske gruppe kan videre betragtes 
som struktureret i en raekke mindre sociale undersystemer som 
klasser, religiose og politiske institutioner, fami1iestruktur, 
regionale undergrupperinger m.v. Dette gaelder hvad enten den en
kelte etniske gruppe udgor en majoritet eller en minoritet i et 
vist samfund.

Ser vi på de nye etniske minoriteter i Vesteuropa har de en 
raekke overgribende institutioner faelles med ma joritetsbefolknin- 
gerne. Det gaelder det overgribende okonomiske system, det faelles 
overordnede politiske system, retssystemet, arbejdsmarkedssyste- 
met, det sociale velfaerdssystem, uddannelsessystemet o.s.v. Men 
indenfor denne overordnede institutioneile og normmaessige ramme 
for samfundet bibeholder eller udvikler den enkelte minoritet i 
storre eller mindre omfång egne formelle eller uformelle insti
tutioner. Det kan dreje sig om saerlige fami 1 ieformer , saerlige re
ligiose institutioner og egne omgangsformer og kulturliv iovrigt. 
Eller det kan dreje sig om egne former for politisk organisation 
og virksomhed, egne former for okonomisk organisation og tilret- 
telaeggelse af arbejdet og egne specielle institutioner for gen- 
sidig hjaelp mellem medlemmerne af den etniske gruppe.
Men desvaerre reduceres den etniske dimension i indvandrernes 

sociale strategier alt for ofte til en slags "traditionens 
magt’’,5S som baeres oppe af en formodet uforanderlig etnisk 
gruppe. Vi kan stivne i en statisk opfattelse af kul turgraenser, 
hvor vi ikke ser vor egen og endnu mindre andres kompleksitet og 
forander1ighed. Men etniske grupper forandres over tid. Denne 
forander1ighed - etniske gruppers dynamiske tilblivelsesprocesser 
og transformation - 59 udtrykkes af begrebet etnicitet, beteg- 
nelsen for en proces, en udvikling af relationen etnisk 
gruppe/omverden.

Gennem samspillet etnisk gruppe/omverden udtrykker etnicitet en 
stadigt pågående förändring af både (objektive) sociale betingel
ser og organisationsformer og subjektive folelser af identitet og 
etnisk tilhorighed. Man kan også sige, at etnicitet hviler på et

15



- Fra ” traekfugle" til etniske minoriteter -

samspil mellem kultur og social struktur.*0 Når det gaelder det 
kulturelle element, menes at etniske grupper og deres medlemmer 
har en subjektiv folelse af at dele faelles vaerdier og normative, 
kriterier - det vil sige en folelse af faellles identitet og so
cial samhorighed. Når det gaelder det strukturelle element, foku- 
serer vi på objektive betingelser og (materielle, politiske, so
ciale) interesser, som til sammen danner baggrunden for ud- 
viklingen af et faelles etnisk samfund.

Etniske grupper kan vaere staerkt eller svagt organiseret internt 
og udtrykke deres etnicitet symbolsk igennem politiske, religiose 
eller andre kulturelle idiomer.®1 Disse udtryksformer kan skifte 
over tid afhaengigt af de sociale sammenhaenge, som de indgår i. 
Forskellige grupper kan naerme sig hinanden på grundlag af kollek
tive interesser, som ofte har en materiel og politisk basis og 
gamle etniske grupper kan spraenges som udtryk for nye interesse- 
modsaetninger. Disse skiftende kulturelle udtryk, interesser og 
konstellationer udtrykkes gennem etniske strategier, hvorigennem 
etniske grupper markerer deres egenart overfor omverdenen og 
straeber efter at realisere kollektive interesser.®2 Kulturelle 
”signaler” eller symboler udtrykt igennem sådanne sociale stra
tegier markerer hermed den enkelte gruppes "etniske graenser" i 
forhold til omverdenen. Normalt forestiller vi os precist afgraen- 
sede etniske grupper, men i realiteten varierer disse graenser dog 
afhaengigt af den historiske og sociale kontekst.®3 Etnicitet er 
derfor ofte blevet kaldt for "situations-bundet” eller "kontekst- 
bestemt”, tilpasset til omstaendigheder i en speciel social situa
tion.®4

En ensidig fokuseren på enten struktur eller kultur kan skjule 
det komplekse forhold mellem kulturelt definerede sociale grupper 
og et samfunds okonomiske og politiske strukturer som helhed.®5 
Tomt for sit sociale indhold bliver ”kultur" til et statisk 
udtryk for en uforanderlig "tradition" snarere end en loftestang 
for sociale forandringer. Men etniske udtryksformer kan ikke be- 
tragtes som en statisk gentagelse af fortiden. Snarere drejer det 
sig om omdefineringer af denne fortid, hvor "traditionen" anven- 
des som et fleksibelt kulturelt "råstof". Af dette råstof smedes 
"redskaber", hvormed nutidens situationer og problemer bearbej- 
des .

Her er det vigtigt ikke at glemme, at etniske grupper er sam- 
mensatte sociale enheder. Sociale dimensioner som forskellig so
cial klassetiIhorighed, uddannelsesbaggrund, generation og kon 
bliver udgangspunkt for udkrysstal1 iser ing af modstridende inter
esser indenfor rammerne af selve den etniske gruppe betragtet som 
en helhed. Hvis man vil forstå en etnisk gruppe i et dynamisk 
forandringsperspektiv, er det derfor vigtigt ikke bare at foku- 
sere på modsaetningforholdet etnisk gruppe/samfundet. Udviklingen 
af den enkelte gruppe såvel som udviklingen af forholdet mellem 
den enkelte gruppe og samfundet er förbundet med karakteren og 
udviklingen af den etniske gruppes interne interessekonf1ikter.

16



- Fra "traekfugle" til etniske minoriteter -

Det er ganske vist typisk, at migranten griber tilbage til sin 
kulturs kollektive historiske erfaringsmateriale: den etnohisto- 
riske baggrund, manstre i hvilke individerne er social iserede fra 
deres tidligste barndom. Men "traditionen” omformuleres kontinu
erligt i samspil med akkumuler ingen af nye kollektive erfaringer 
i en modsa?tningsfyldt dagligdag og i samspil med bearbejdningen 
af forholdet til det starre omgivende samfund såvel som af den 
enkelte minoritets egne interne modsaetninger og konflikter. Det 
”etniske" i indvandrernes sociale strategier optager og udtrykker 
således hele tiden nyt symbolsk indhold og tilkendegiver skif- 
tende interesser og konstellationer mellem grupper.

"Den 29. November” repra?senterer et vigtigt kollektiv ritual, 
en ceremoni, som falger ganske besternte traditionsbestemte regler 
og manstre. Men ceremonien udgar samtidigt en social situation, 
som er et eksempel på, hvordan en kollektiv "improvisation", kan 
t jene til at integrere nutidens erfaringer med fortidens, og 
hvorigennem nye strategier opstår. "Den 29. November" udtrykker 
symbolsk flere niveauer i de vlachiske migranters erfaringsver- 
den, og forskellige former for "tradition", som er akkumuleret. i 
labet af denne folkegruppes historiske etnogenese.66 Det gaelder 
både, hvad Robert Redfield kaldte for "den lille tradition" - det 
vil sige syrnbolske udtryksformer, som baserer sig på det vlachi
ske bondesamfunds kollektive erfaringsverden - og den ”store (ju
goslaviske) tradition", som haenger sammen med en erfar ingsverden, 
knyttet til den jugoslaviske nationalstat og dominerende na
tionale kultur.67 Både den "lille" og den "store" jugoslaviske 
tradition konfronteres med det danske samfunds sociale og politi
ske kreefter. Gennnem integration af den "lille" vlachiske og den 
"store" jugoslaviske tradition med kundskap og faerdigheder er- 
hvervet i deres danske hverdag opstår en ny alsidig kulturkompe- 
tence blandt de vlachiske indvandrere. I Danser de for tradi
tionens skyld? undersoger jeg, hvorledes denne nye kulturkompe- 
tenee vokser frem, og hvordan den anvendes af de vlachiske ind
vandrere i förbindelse med deres bearbejdning af gruppens egen 
historie og konflikter samt 1ivsbetingelserne i det danske sam
fund .

Fremvaeksten af nye minoriteter blandt Europas indvandrere kan 
ikke ses som blot et udtryk for en inerti i indvandrernes "so
ciale og kulturelle baggrund”; d.v.s. som en stadig og uforander- 
lig genfodelse af traditionen for "den kulturelle mangfoldigheds” 
egen skyld. Indvandrernes marginelle stilling i forhold til den 
politiske og okonomiske magtfordeling i Danmark, Sverige og andre 
europaeiske indvandringslande har skabt forogede behov for en 
selvstaendig organisering som overlevelsesstrategi .6e Autonom kul- 
turudvikling og selv-organisering kan samtidigt ses som en reak
tion irnod etnisk diskriminering og fremmedhad, og udviklingen af 
alternative "etniske offentligheder" er et våben mod den under- 
trykkelse af deres historiske og kulturelle identitet, som ind- 
vandrerne udsaettes for i Vesteuropa. Etniske minor i tetskul turer
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udgor grundlaget for nye alternative offentlige sammenhaenge. 
Sådanne "etniske offentligheder” kan begynde som spontane reak
tioner imod samfundets opsplittethed og anonymitet, og mod ude- 
lukkelsen af indvandrere fra vigtige sociale sammenhaenge i majo
ri tetssamfundet. Med tiden kan de udvikles til en politisk plat
form.09

OM DET EMPIRISKE UNDERS0GELSESARBEJDE
Jeg vil afslutte dette indledende kapitel med en omtale af det 

empiriske undersogelsesarbejde, som udgor baggrunden for denne 
bog.

Danser de for traditionens skyld7 indgår som en del af et lång
tidsstudium af arbejdsmigration fra Jugoslavien. Jeg har fulgt de 
Vlachiske migranter i perioden 1971-1983 og undersogt både udvan- 
dring, integration og problemer omkring t ilbagevenden og reinte
gration i Jugoslavien. Siden 1980 har min forskning foregået i 
naert samarbejde med min kone og kollega, Aleksandra Älund, Umeå 
Universitet.

1971-72 gjorde jeg mit forste feltarbejde blandt Vlacherne i 
landsbyen, Ljubicevac i det nordostlige Serbien .70 Jeg var den- 
gang jugoslavisk forskningsstipendiat på Sociologisk Institut ved 
Beograds universitet. Dette studium handlede om årsager til og 
virkninger af arbejdsmigration til Vesteuropa og Danmark, som 
dette afspejlede sig i et vlachisk bondesamfund, hvorfra en om- 
fattende udvandring var startet tre år tidligere (1968). Jeg byg- 
gede hovedsage1 igt på "de 1 tagerobservati on” som empirisk 
undersogelsesmetode. Dette indledende feltarbejde blev (1973) 
suppleret med feltarbejde i en dansk provinsby (Freder iksvaerk) og 
på en stor virksomhed, som dengang beskaef t igede mange jugoslavi
ske ”f remmedarbe jdere ” (Stålvalsevaerket i Freder iksvaerk ) . Siden 
den tid (1973-1983) har jeg flere perioder, med storre eller min
dre mellemrum boet hos gaestfrie vlachiske familier både i Danmark 
og Jugoslavien. Fra 1980 til 1983 udvidede jeg i samarbejde med 
Aleksandra, forskningen til også at omfatte vlacherne i Sverige. 
Vore enkelte feltophold har vaeret af hojst varierende varighed, 
straekkende sig fra en enkelt dag af og til, til ophold på tre må
neder i sammenhaeng. Vi besogte i lobet af 1980-83 blandt andet 
vlacherne i Freder iksvaerk, Hillerod, Helsingör, Helsingborg og en 
raekke mindre bysamfund i Skåne.

Del tagerobservation var min og vores hovedsagelige forsknings
strategi under alle studieophold blandt vlacherne. Vi boede i 
kortere eller laengere perioder indenfor de 1 oka 1 samfund, som vi 
studerede, såvel i Jugoslavien som i Skandinavien. Vi deltog sam- 
men med de vlachiske migranter i så mange aktiviteter som muligt, 
såvel i hverdag som i fest. For mit vedkommende inkluderede denne 
del tagerobservation blandt andet en måneds ansaettelse og arbejde 
på Stålvaerket i Freder iksvaerk blandt mandlige vlachiske "frem-
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medarbejdere” (1973). Aleksandra’s deltagelse i forskningen siden 
1980, betod blandt andet, at vi nu fik et langt mere nuanceret 
billede af den kvindelige verden blandt vlacherne, end hvad, der 
skulle vare blevet resultatet, hvis jeg havde fortsat med at ar- 
bejde alene.71 Dette gaelder på trods af, at vlachiske kvinder 
ikke var specielt generte over, at diskutere deres liv og mi- 
grantarbejdererfar inger med mandlige fremmede.

Under vore feltarbejder kunne vi kombinere observationer af, 
hvad folk faktisk grar i forskellige situationer, med diskussioner 
med de samme mennesker og andre informanter om meningen med, hvad 
vi observerede. Som ”deltagerobservatarer" forsagte vi altså at 
bygge vore förklaringsmodeller op ved at kombinere vore egne 
umiddelbare observationer med folks forklaringer af deres egen og 
andres adfaerd.72 Hvad folk gar, og hvad de siger, at de gor, kan 
igen sammenlignes med en ”normativ model”. Det vil sige, hvad 
folk mener, at de egentlig burde g0re, hvilket ofte er noget an
det, end det de faktisk gar, og det de siger, at de gar.
Ved at konfrontere vore egne observationer af sociale situa

tioner med forskellige individers og gruppers opfattelse af en 
situation, og dette igen med forskellige opfattelser af normativ 
adfaerd ( hvorledes man burde handle), kunne vi afdaekke sociale 
konf1ikttemaer, vigtige moralske dilemmaer i samfundet og måder, 
hvorpå forskellige grupper legitimerede deres handlingsstra- 
tegier. Igennem systematisk analyse og sammenligning af en serie 
forskellige sociale situationer i migrantsamfundene, kunne vi ud- 
vikle mere og mere detaljerede hypoteser angående vlachernes 
"migrancy” og angående deres integration i Danmark og Sverige.
Vi praktiserede vores deltagerobservation indenfor rammerne af 

en lang raekke sociale sammenhaenge og situationer i Jugoslavien 
såvel som i Skandinavien: i familierne, på gadehjarner, i forret- 
ninger, på markedspladser, i arbejdslivet, på offentlige konto
rer, i indvandrerforeninger, ved rituelle sammenkomster, på hos
pitalet, i skoler, busser som skulle bringe folk hjem til Jugo
slavien på ferie o.s.v. I kombination med deltagerobservationen 
foretog vi en lang raekke interviews med informanter af begge kon, 
varierende alder og med varierende social baggrund. Vi beskrev 
deres 1ivshistorier og deres sociale situation i familien og in
denfor andre sociale felter (arbejde, uddannelse m.v.). Vi dis- 
kuterede deres migranterfaringer med dem i detaljer. På denne 
måde kunne vi se, hvorledes en faelles historie satte sit praeg på 
forskellige personers liv, samtidigt med at enkeltindividers 
1 ivshistor ier kastede et nuanceret lys over denne faelles historie 
og de vigtige spargsmål, som denne historie kredser omkring.
Livshistorierne hjalp os også med at få aje på vaesentlige de
taljer og variationer i en nutid, der er fyldt med modstridende 
udviklingstendenser, som kan lede forskellige veje i fremtiden.

Vi benyttede også en anden frugtbar metode, som er blevet kaldt 
for ”konfrontationsmetoder,”.73 Vi formulerede en raekke spargsmål, 
som vi konfronterede storre eller mindre grupper med. Det kunne
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vaere spontant forsamlede grupper i lokalsamfundene indenfor ram- 
merne af forskellige sociale situationer, eller det kunne vaere 
grupper, som vi selv havde taget initiativet til at samle for at 
diskutere besternte problemer. En type af ”konfrontation” foregik 
med "dem som ved alt om det her sted”.74 I Jugoslavien intervie- 
wede vi landsbyledere, folk fra lokaladministrationen, laerere og 
andre, som havde en eller anden form for overblik over den so
ciale og kulturelle situation i det pågaeldende lokalsamfund. Sam
tidigt kunne disse personer give detaljerede beretninger om lo
kale indbyggeres sociale situation. Sådanne moder var meget pro
duktive. Folk hjalp hinanden med at huske vigtig information og 
haendelser fra 1 oka 1 samfundets liv. Desuden stillede de 
sporgsmålstegn ved hinandens oplysninger og synspunkter, hvilket 
ofte ledte til livlige diskussioner . I Skandinavien arrangerede 
vi lignende moder med folk, som var aktive i indvandrersamfun- 
denes offentlige liv. Vi diskuterede migrantti lvaerelsens proble
mer i almindelighed, og i detaljer problemer for indvandrere in
denfor forskellige felter af de skandinaviske samfund og omkring 
organiseringen af indvandrersamfundenes eget sociale liv. Senere 
modte vi ofte de samme folk, som havde deltaget i sådanne 
gruppemoder, i andre situationer (familieliv, arbejde, sport, 
fest, o.s.v.). På denne måde kunne vi sammenligne, det vi havde 
registreret på gruppemoderne med observationer og diskutioner i 
andre sociale situationer.
Ved hjaelp af historiske og etnologiske kilder udvidede vi vor 

förståelse af vlachernes sociale organisation og deres kulturelle 
verdensbi1lede og supplerede studierne af nutiden med en förstå
else af vlachernes etno-historiske baggrund. Desuden supplerede 
vi del tagerobservat ionen og dybdeanalysen af en raekke eksempler 
og sociale situationer med survey-undersögelser ved hjaelp af 
(forkodede) sporgeskemaer. I jugoslavien havde jeg tidligere fö
retaget surveys angående husholdsstrukturer, migrationsmonstre og 
social förändring og sammenlignet resultaterne af disse surveys 
med data fra andre sociologiske studier og med data fra jugosla
visk officicl statistik.75 Af storre betydning for fremst i 11 ingen 
i denne bog er dog en detaljeret sporgeskemaundersoge1 se, som vi 
(Aleksandra og jeg) gennemforte i Skåne og på Sjaelland i 1983.
Fra f olkeregistret i en dansk kommune på nords jael land og en 

svensk kommune i det östlige Skåne udvalgte vi 104 vlachiske ind
vandrere, fordelt med halvdelen (52) interviewpersoner på hver 
kommune. Udvalget blev företaget i åldersgruppen 24-47 år, hvor 
vi forvent ede, at de allerfleste personer ville have såvel ar
be jdserf ar ing som familie. Det drejede sig videre om et tilfael- 
digt udvalg, hvor populationen forinden blev stratifieret efter 
kon. Ialt interviewede vi ca. en fjerdedel af den vlachiske be
folkning i den pågaeldende aldersgruppe i hver af de to kommuner. 
Interviewene blev företaget af herboende vlachisk-talende indvan
drere som besogsinterviews på basis af sporgeskemaer med faste 
svarsalternativer. Forinden fik interviewerne en grundig intro
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duktion og traening. Vi stillede sporgsmål angående social, be- 
ska?f tigelsesmaessig og uddannelsesmaessig baggrund i Jugoslavien 
far udvandringen og i Sverige og Danmark på interviewtidspunktet, 
om geografisk og social mobilitet, fami 1iemanstre, forholdet mel- 
lem kannene og generationerne i indvandrerfami1ierne, om sociale 
relationer og omgangsformer på arbejdspladser og i lokalsamfund 
samt om migranternes stilling i forhold til "indvandrerdilem- 
maet’’-. "at forblive eller vende tilbage?”. Vi stillede tillige en 
r*kke att itudespargsmål angående indvandrernes opfattelse af og 
forhold til både det danske/svenske samfund og til Jugoslavien 
samt angående kansrolle-og fami1ieforhold i indvandrersamfundene 
selv. Interviewene blev företaget i familiernes dagligdag og 
vakte of te en del opmaerks omhed. Man kan naturligtvis ikke ude- 
lukke at tilstedevaerelse af andre fami 1 iemedlemmer, venner og be- 
kendte har påvirket informanternes svar. Samtidigt havde vi dog 
fra de interviews, som vi selv foretog og overvaerede under inter
viewt raen ingen indtryk af at de allerfleste informanter svarede 
med stor åbenhed udfra en personlig overbevisning. Et tegn på 
denne åbenhed i svarene er fx, at kvindernes svar på mange 
sporgsmål adskilte sig markant fra maendenes i samme aldersgruppe 
og land.7®

I denne bog har jeg hovedsagel igt bestrebt mig på ved hjaelp af 
Situationsanalysen at give en tolkning af og förklaring på ind
vandrernes egen oplevelse af deres situation i Danmark og Sve
rige. Jeg har kun i begraenset omfång haft materiale i form af in
terviews med lokale danske og svenske myndigheder i offentlige 
institutioner eller repraesentanter for fagforeninger eller for 
firmaer, som beskaeftiger indvandrere. Andre danskere og svenskere 
i de lokalsamfund vi besogte i Skandinavien har vi også kun haft 
få interviews og samtaler med. De almene betingelser, vore 
vlachiske informanter levede under, bliver derfor for det meste 
praesenteret i form af survey data fra sporgeskemaundersogelsen. 
Desuden gav sporgeskemaundersogelsen et statistisk billede af, 
hvorledes forskellige kategorier af vlachiske indvandrere ople- 
vede deres betingelser i henholdsvist Danmark og Sverige. Dette 
statistiske billede blev specielt interessant, fordi vi hele 
tiden kunne holde det op mod og diskutere det i forhold til mate
rialet fra vor deltagerobservation. Sporgeskemaundersogelsen daek- 
kede sporgsmål, som havde at gore med familieliv, sociale monstre 
i arbejdslivet og danske og svenske lokalsamfund samt de vlachi
ske indvandreres förbindelse til Jugoslavien og udvandringslands- 
byerne. Statistiske modeller (monstre), som vi konstruerede på 
baggrund af sporgeskemaundersogelsen satte Situationsanalysen i 
et videre perspektiv og hjalp os med at finde frem til mere al
mene traek i vlachernes integration i de to skandinaviske lande.

Anvendelse af en struktureret og kvantitativt orienteret 
sporgeskemaundersogelse, som gennemfortes af andre interviewere, 
befragter jeg som en vigtig kontrol på de indtryk, vi selv havde 
samlet sammen i förbindelse med vor deltagerobservation og mere
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lost strukturerede samtale-og konfrontationsinterviews. Et storre 
eller mindre sammenfald mellem karakteren af svarene på 
sporgeskemaerne og vore egne indtryk fra feltarbejde, tog vi som 
et vaesentligt indicium på rimeligheden af vore tolkninger.

Alle personbeskrivelser og interviewbrudstykker i denne bog 
bygger på virkelige haendelser og udsagn. Men for at vanskeliggore 
identifikation af enkeltpersoner har jeg aendret detaljer og i 
flere tilfaelde stykket de enkelte eksempler og interviewcitater 
sammen fra flere forskellige konkrete 1ivshistorier og inter
views. Der er altså derfor mere eller mindre tale om en slags re- 
konstruerede eksempler, som illustrerer det typiske monster i en 
situation. Ligeledes er alle personnavne, ligesom de fleste andre 
egennavne, der anvendes i bogen, fiktive. Endelig vil jeg gore 
opmaerksom på, at når jeg rundt omkring i bogen beskriver vlacher- 
nes situation i Danmark og Sverige i nutid, så er der tale om 
såkaldt ”etnografisk nutid"-, d.v.s. tidsrummet mellem 1980 og 
1983, hvor vi gjorde vort seneste feltarbejde blandt vlacherne i 
Skandinavien. Idag er der sikkert meget, som ser anderledes ud. 
Det er ogoå sandsynligt, at vlacherne i år (1987) vil fejre Na
tionaldagen, "Den 29. november” med en ceremoni, hvor de ritua
ler, som vj overvaerede, har forandret sig eller har forsvundet, 
eller hvor helt nye elementer har kommet til. Dette horer til 
"traditionens” vaesen. Den er en del af nutidens sociale liv, og 
dermed under stadig förändring og udvikling.
Men nu nok med den almene diskussion indtil videre. Over til 

"Den 29. November".
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Kapitel 2:

"DEN 29. NOVEMBER”

DEN "STORE TRADITION":
TITO OG DEN NATIONALE BEFRIELSESKAMP

”Vore tanker går tilbage til hin så betydningsfulde dag i 
Jajce for naesten fyrre år siden, da det forste fundament 
blev lagt for vort faedreland: Den socialistiske föderale 
Republik, Jugoslavien.1

Under krigen demonstrerede Marshall Tito, ledelsen af 
Folkets Befrielseskamp og alle andre anti-fascistiske 
krafter i Jugoslavien vaerdien af broderskab, solidaritet 
og enheden mellem nationaliteter og etniske grupper i 
kampen for en bedre fremtid, for lighed, frihed og socia
li sme.2
Tito var et personligt eksempel for arbejdere og bonder 

under Den Nationale Befrielseskamp, og skal forblive 
uforglemmelig for alle borgere i Den socialistiske 
föderale Republik, Jugoslavien. Tito lagde grunden for de 
alliancefrie ländes verdensbevaegelse og har igennem hele 
sit liv utraetteligt kampet for international solidaritet 
og lighed mellem denne verdens folkeslag.
Ved denne hojtidelige lejlighed vil vi mindes vor store 

bortgångne leders lysende ansigt, idet vi lover at folge 
hans vej, hvor vi end måtte befinde os i verden, og at 
gore vor pligt mod vort land og vore idealer om interna
tional solidaritet og fred”

Vi er vidner til hojtideligholdelsen af ”Den 29. November", Det 
socialistiske föderative Jugoslaviens nationaldag, blandt en 
gruppe vlachiske indvandrere i Äbleholm, en dansk provinsby. 
Formanden for den lokale jugoslaviske indvandrerforening holder 
åbningstalen på serbo-kroatisk.

Formanden påminder forsamlingen om Den kommunistiske Liga’s 
historie, partisankrigens heroisme og provelser og den svaere 
genopbygning (Obnova) af det kr igshaergede land efter Anden Ver- 
denskrig. Han påkalder mindet om den nyligt afdode leder, Josip 
Broz Tito’s personlige mod og opofringer under befriel
seskrigen. Dernaest taler han om de mange problemer, som moder 
Jugoslaviske arbejdsmigranter i Vesteuropa og formaner sine 
landsmaend til altid at folge Tito's vej, det personlige eksem
pel indpraeget i historien af lederne for Jugoslaviens socia
listiske bevaegelse, og til aldrig at glemme principperne om so- 
cialisme, frihed og selv-bestemmelse som var ledestjerner for 
efterkrigstidens jugoslaviske kamp for socialistisk selvstyre, 
broderskab mellem folkene og international solidaritet.3

25



Den 29. November

Bag ham, over orkestertribunen, haenger et portraet af Josip Broz 
Tito i sin marskaluniform. Portraettet er draperet med et sort 
sorgeflor og flankeres af store Jugoslaviske og Danske faner. 
Over billedet, står ceremoniens motto skrevet med store bog- 
staver, udskåret i hvid skumplast: "Laenge leve Den 29. Novem
ber. Laenge leve Tito's Jugoslavien".*

Foran formanden, i den lokale fritidsförvaltnings store fest
sal, er et par hundrede maend og kvinder forsamlede, alle med- 
lemmer af ”Donau", byens jugoslaviske indvandrerforening. Alle 
er etniske vlacher. Folk sidder ved lange borde. Gifte par sid- 
der ved siden af hinanden. Yngre og midaldrende personer domi- 
nerer församlingen. Mange af de aeldre er blevet hjemme ved 
denne lejlighed for at passe de små born. Idag er det en ganske 
saerlig "29. November", hvor vaerdighed og kultiverede "Europaei- 
ske” manerer, ansvarsfuldhed og en moderne fremskridsvenlig 
indstilling fremhaeves. Vigtige interesser står på spil for 
vlacherne.
Alle har modt op klaedt i deres bedste toj. De fleste maend er 

klaedt i moderne jakkesaet. De yngre kvinder er som klippet fra 
det sidste nye modeblad. Kun de lidt aeldres klaededragt rober 
den lokale landlige tradition fra udvandringslandsbyerne i Ju
goslavien. Helt oppe foran orkestertribunen sidder festens spe- 
cielt indbudte aeresgaester sammen med lederne for "Donau". Den 
jugoslaviske ambassador i Danmark og hans familie sidder ved 
siden af föreningens formand. Överfor formanden sidder borgmes- 
teren og hans kone. En repraesentant for kommunens fritidsför
valtningen ses også blandt aeresgaesterne. Desuden finder vi 
flere andre repraesentanter fra Den jugoslaviske Ambassade i 
Kobenhavn og repraesentanter fra en storre jugoslavisk bank, fra 
hovedorganisationen for jugoslaviske indvandrerforeninger i 
Danmark samt en (jugoslavisk) repraesentant for Socialministe
riet .

Til aere for de danske gaester afholdes formandens tale endnu 
en gang - nu på dansk af en tolk.
Derefter taler ambassadoren om betydningen af at bevare taette 

bånd mellem "Jugoslaviske borgere på midlertidigt arbejde i ud- 
landet" og jugoslavisk kultur og samfund, og af at opdrage den 
nye generation i revolutionens og selvstyrets ånd.s Han selv og 
ambassaden vil gore alt, hvad der står i deres magt for at be
vare og styrke disse bånd og for at forstaerke samarbejdet med 
samfundspolitiske bevaegelser og okonomiske institutioner i mo
derlandet. Han lover at anvende al sin indflydelse for at 
hjaelpe sine landsmaend med at lose problemer, som måtte opstå 
under deres ophold i udlandet. Han ser med glaede på de mange 
graesrodsaktivi teter i jugoslaviske indvandrerf oreninger og på 
den tillid, som jugoslaverne i Danmark viser ham og ambassaden. 
Han ser forst og fremmest sig selv som en tjener for sine 
landsmaend, som befinder sig på midlertidigt arbejde i udlandet. 
Han stotter af et fuldt hjerte sit lands bestraebelser for at
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kunne tilbyde enhver jugoslavisk mand og kvinde muligheder for 
at kunne vende tilbage og reintegrere sig i moderlandet. Men så 
laenge man befinder sig i udlaendigheden, er han overbevist om, 
at enhver jugoslavisk borger vil vise sig som en värdig ambas
sador for sit faedreland og dets idealer om demokrati, samar- 
bejde og broderskab mellem folkene.

Idet han takker "Donau” for invitationen til at overvaere 
festligholdelsen af den jugoslaviske nationaldag, tager byens 
borgmester ordet. Borgmesteren udtrykker sin tro på foroget in
ternational förståelse, ikke mindst som dette kommer til udtryk 
i form af voksende kontakt og samarbejde mellem indvandrerne og 
det danske samfund.

Dernaest spilles den jugoslaviske nationalhymne af orkestret. 
Der serveres frokost både for haedersgaesterne og alle andre til- 
stedevaerende. Unge f oreningsaktive serverer med stil og 
elegance. Efter den officielle frokost opfores jugoslaviske 
folkedanse af föreningens dansetrup ifört guldbroderede og 
mangefarvede "folkedragter” indkobt i rumaenien. Sceneriet er 
både imponerende og eksotisk. Folkloreopvisningen efterfolges 
af faellesdans til tonerne af velkendt jugoslavisk kolc-musik.6 
Repraesentanter for ambassaden danser kolo (kaededans) sammen med 
medlemmer af den lokale jugoslaviske indvandrerforening.

”Jugoslaverne er nogle dygtige mennesker”, udbryder borgme
steren opromt, mens han kaeler for sin Cognac. "De arbejder 
hårdt og har en interessant kultur".

Efter et par timers dans og informel konversation forlader 
gaesterne lokalet. Men i den tomme sal er forberedelserne for 
aftenens fest allerede startet.

DEN "LILLE TRADITION”:
"ORE” - DEN VLACHISKE RUNDDANS

"Åh, gud! Hvor har jeg dog ondt i fodderne!", udbryder en kor
pulent vlachisk dame i trediverne, idet hun saetter sig ved vort 
bord en stund. Hun sparker de hojhaelede sko af sig på gulvet 
for at kunne lüfte sine stakkels massekrerede taer nogle 
ojeblikke, for hun kaster sig ind i dansen påny.
Men hendes hvil skal ikke vare laenge. Hendes tre ensklaedte 

"bedsteveninder" - alle i lyserodt - kommer skridende hen over 
dansegulvet med retning mod vort hjorne: "Hej, Zivka, kommer du 
ikke snart?", sporger de den hvilende. "OK. Kommer du også?" 
opfordrer Zivka, Aleksandra, mens hun endnu engang tvinger sine 
fodder i skoene.7
Aleksandra folger med de fire vlachiske kvinder til det 

store, komfortable dametoilet. For tredje gang i lobet af af- 
tenen skifter de fire kvinder kjoler kollektivt. Nu er tiden 
kommet for aftenens hovedattraktion - den eksklusive indigo- 
farvede model, syet efter sidste nummer af det beromte tyske
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modeblad, ”Burda-Moder/’. Arm i arm går kvinderne tilbage til 
salen. På vejen passerer de små grupper af maend, som drikker ol 
og fortaeller vovede historier i gangen og grupper af aeldre 
kvinder, som har anbragt sig på strategiske punkter rundt om
kring i udkanten af dansegulvet.

De fire ”bedsteveninder" slutter sig til den lange kaede af 
dansende, som slynger sig igennem festsalen som en enorm 
slange, som lukker sig sammen til en dobbelt cirkel. Snart 
slutter også deres respektive maend sig til dansen, side om side 
med sine koner.

Kaededansen (Vlachisk: ore/ Rumaensk: bora), har nu vaeret igang 
i fire timer. Orkestret spiller, og ore-rytmen dunker konstant 
i tre forskellige variationer. Men det hele er langt fra slut. 
Dansen fortsaetter laenge endnu, kun afbrudt af mindre pauser. 
Atmosfaeren er munter og ladet med en opromthed som bare stiger 
for hver time der går. I spidsen for den lange kaede danser en 
ung mand, som vifter i luften med et bundt pengesedler og et 
hvidt lommetorklaede. For ojeblikket er det ham, som betaler or
kestret og derfor har det privilegium at lede dansen. Efter ham 
kommer en raekke fint klaedte teenage drenge og piger, og dernaest 
yngre og midaldrende maend og kvinder, som danser sammen med 
venner af samme kon eller med deres aegtefael ler. Til allersidst 
folger en lang raekke mindre born.

For en gruppe danske tilskuere - venner til nogle af de yngre 
vlachiske maend - har sceneriet for laenge siden udtomt interes- 
sen for det eksotiske: "Det her er s’gu ikke rigtigt den slags 
folkedans, vi havde forestillet os”, beklager de sig, idet de 
förbereder sig på at gå.

Et par jugoslaver, indbudte ikke-vlachiske besogere giver 
også en kommentar med:

"Det her er ganske trist og meningslöst. Vi forstår os 
ikke på vlachernes måde at danse på. Hor engang! Dette er 
faktisk et meget primitivt folkeslag. Deres kultur og måde 
at opfore sig på er f uldstaendigt ubegribelig, ikke bare 
for jer skandinaver, men også for os andre jugoslaver".

Midt i fest 1 ighederne afbrydes den muntre atmosfaere og dansen, 
mens et stort lotteri afholdes til gavn for genopbygningsarbej- 
det i den jugoslaviske republik, Montenegro, hvis kystområder, 
var blevet haerget af voldsomme jordskaelv. Alle kunne enes om 
betydningen af at vise solidaritet. Man lyttede med alvor til 
en kort tale, afholdt af indvandrerforeningens formand. Lotte
riets praemier var en rejse til Jugoslavien, et video apparat, 
en halv gris og nogle skjorter og hovedtorklaeder. Praemierne var 
skaenket til formålet af en stor jugoslavisk bank.

28



'Den 29. November

DANSER DE FOR TRADITIONENS SKYLD?
For en udenforstående tilskuer, kunne dansen "Den 29. November" 
fremstå som en ret meningslös form for underholdning. Sådanne 
reaktioner var almindelige blandt de fel danskere, der var til- 
stede og blandt de jugoslaviske ”outsidere”, som holdt ud i det 
mindste en del af aftenen.

I modsaetning til, hvad der var tilfaeldet om eftermiddagen, i 
förbindelse med den officielle ceremoni og folkloregruppens op- 
traeden, gav den vlachiske ore om aftenen ikke noget grundlag 
for kollektive tvaerkulturelle definitioner af situationen - ja, 
måske lige med undtagelsen af lotteriet for Montenegro.

Elguitarerne, synthesizeren og trummerne dunkede de samme ar- 
kaiske rytmiske og melodiske monstre frem uden afbrud i time- 
vis. Ortkesterlederen fremforte med oredovende kraft vers efter 
vers af en monoton ballade på et uforståeligt sprog. En lang 
raekke af velklaedte mennesker bugtede sig igennem salen, idet de 
gentog de samme dansetrin i timevis. Der var dog ingen, lige 
meget hvor meget outsider, man var, som kunne undgå at lade sig 
påvirke af det gode humor og den kollektive opromthed, som 
bolgede igennem festsalen. Det var klart, at denne aften betod 
noget specielt for de forsamlede. Det som for udenforstående 
forekom at vare en endelos og monoton gentagelse var for de 
indforståede fyldt med symbolsk indhold. De "endelose” ballader 
fremfort på det vlachiske sprog er improvisationer over alle 
mulige temaer i fortiden og nutiden: fra legenden om Hajduk 
Veljko’s tapre kamp mod tyrkerne under det ottomanske her- 
redommes tid, over det populaere epos om den mand, som fornyligt 
dode i en trafikulykke i Gstrig, men blev begravet i sin hjem- 
landsby, til en detaljeret redegorelse for en moderne kaerlig- 
hedshistorie.

Set i dette perspektiv tilhorer dansen (ore) den helt spe
cielle tradition for en folkegruppe, som man sikkert har svaert 
ved fuldt ud at saette pris på, hvis man ikke lige netop deler 
de kulturelle koder, som tilhorer denne tradition. Gennem sine 
rytmiske og musikalske udtryk, verbal og ikke verbal kommunika
tion på flere planer, og gennem sin opdeling af det vlachiske 
samfunds sociale univers er dansen som social situation et me
dium, hvorigennem ”traditionen” fores videre fra generation til 
generation, fra bedstemodrene til de små born, som svinger hid 
og did i slutningen af den lange kaede som halen på en ophidset 
drage.

Dog var det samtidigt klart, at folk ikke kom til festen "for 
traditionens skyld". Når folk danser for traditionens skyld, så 
bliver dansen til folklorisme, det vil sige, en mytologisering 
af fortiden for dem, der danser og et "eksotisk” skuespil for 
dem, der ser på. Ore er ikke folklore. Det er en betydningsfuld 
del af nutidens sociale liv. For sociologen eller antropologen 
kan dansen ses som en scene, en social situation, hvori mange
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forskellige sider af migranternes liv og kollektive erfaringer 
traeder frem.
Dansen er et vigtigt forum for "strukturelle ovelser", som 

reproducerer både kropslige og mentale tilbojeligheder inde- 
holdt i den vlachiske kultur. Men den udtrykker samtidigt denne 
kulturs vaesentlige modsaetninger. Det er en scene som afspejler 
interesser, modsaetninger og dilemmaer indenfor migranternes 
"totale sociale feit" i indvandringsland og udvandringsland.
Men alle disse forhold er ikke lige vigtige. Der er én modsaet- 
ning som praeger hele det vlachiske samfund, og som udgor en vae- 
sentlig baggrund for hvordan migranternes erfaringsverden ud- 
vikler sig som helhed. Det er modsaetningen mellem genera- 
tionerne, som haenger sammen med den vlachiske fami 1 iestruktur 
og med reproduktionen af det vlachiske hushold. Jeg vil derfor 
begynde med at analysere dansen som et forum for famil iens og 
husholdets sociale reproduktion.

ET FORUM FOR DEN SOCIALE REPRODUKTION
Den vlachiske kaededans er et forum, hvor deltagerne opdeles i 
grupper efter alder og kon og hvor de gaeldende forhold i fami- 
lien og imellem kon og generationer afspejles og reproduceres.

I gangen og i udkanten af dansegulvet samles maendene efter 
alder i mindre oldriknings-og diskussionsgrupper sammensat af 
venner, slaegt, naboer (i Jugoslavien eller Danmark/Sverige) og 
arbejdskammerater. De yngre maend har hele tiden et o je på dan
segulvet. De kommentarer venner, deres koner eller ugifte 
piger, som deltager i dansen. De aeldre maend går helt op i 
oldrikningen og diskussionerne og vender ofte ryggen til de 
dansende.
Aldre maend og kvinder deltager ikke i dansen. Dette skulle 

betragtes som "uanstaendigt" og helt malplaceret.
De aeldre kvinder, som ofte tager sig af de al lermindste, står 

eller sidder i små grupper umiddelbart i udkanten af kredsen af 
dansende. De holder noje oje med, hvad der föregår imellem de 
unge og midaldrende kvinder - deres dotre, dotres dotre og 
svigerdotre - og imellem de yngre maend og kvinder.

Ugifte teenage piger og yngre gifte kvinder står i taette 
grupper eller lukkede cirkler inde midt på dansegulvet, det vil 
sige indenfor ringen af de dansende. Hver cirkel er sammensat 
af mindre undergrupper, som består af fra 2 til 4 ensklaedte 
"bedsteveninder". Mindre born leger rundt omkring i festsalen 
eller slutter sig til dansen i enden af den lange kaede. Yngre 
kvinder og maend anvender deres "snakke-grupper” som baser, 
hvorfra de slutter sig til de dansende. Personer, som er gifte 
må kun danse med venner af sammen kon eller med deres aegtefael- 
ler. For unge ugifte er dansen det vigtigste forum for pardan- 
nelse. Unge maend bryder ind i kaeden blandt grupper af dansende
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piger. Men de overvåges no je af både deres jaevnaldrende og af 
modre og bedstemodre. Det er uanstaendigt at danse med en pige 
eller dreng, som "tilhorer" en anden eller som man ikke kender 
godt i forvejen. Samtidigt er det vigtigt at matche sin person
lige smag og onsker med foraeldres og bedstef oraeldres giftepla
ner. Hver eneste "strategisk manovre" registreres noje af andre 
og kommenteres livligt, både på stedet og senere hen.

Grupperne af "bedsteveninder” blandt kvinderne er knudepunk- 
ter for information og for cirkulation af sladder og rygter i 
samfundet. Sladder og rygtedannelse er vigtige instrumenter for 
social kontrol og offentlig meningsdannelse, når det gaelder 
forholdet mellem kon og generationer. I cirklerne af naere ven- 
inder udveksler modrene information angående deres born og dis
ses tilnaermelser overfor det andet kon. De diskuterer stra
tegier, som kan påvirke deres afkoms valg af partnere. Samti
digt er venindecirklerne vigtige informationskilder, når det 
gaelder kvindernes egne maend eller raenkespil fra andre kvinders 
side. De aeldre kvinder, som har en inflydelsesfuld position i 
familien, har ikke laengere så travlt med at holder styr på 
deres egne maend eller at kontrollere kvindelige rivaler. Fra 
deres poster i udkanten af dansegulvet kan de helt samle sig 
omkring overvågningen af born og borneborn.
Dansesituationen strukturer altså et interaktionsmonster de- 

fineret ved kon og generation. Set i dette perspektiv er den et 
strategisk forum for den familie-og husholdsreproduktion, som 
afspejles i vlachiske aegteskabsstrategier. Den regulerer for
holdet mellem konnene, og udtrykker brydningen af modstridende 
interesser.
£gteskaber omrammes af husholdets socialt feit, hvor der er 

repraesenteret modstridende interesser mellem yngre og aeldre, 
men hvor de aeldre stadigvaek indtager en position, som er kende- 
tegnet ved autoritet og kontrol. Stridighederne omkring aegte- 
skabsal1iancer udtrykker konflikter mellem unges kriterier, der 
gaelder personlig attraktion mellem partnerne og uafhaengighed, 
og de aeldres strategier for reproduktion af husholdene.

Jeg vil aflsutte beretningen om den jugoslaviske nationaldag 
med at illustrere konflikten mellem generationerne i det 
vlachiske migrantsamfund gennem to historier, som gaester på 
festen den 29. november fortalte os om deres liv.

Forst lader jeg Aksentije berette sin historie, set udfra den 
unge generations perspektiv:

Aksentije og diskoteket:
"Du ved ikke, hvordan det er at vaere ung hos os vlacher. 
Det er overhovedet ikke som her i Danmark, hvor de unge 
kan behandle deres foraeldre, som de finder for godt. Vo- 
res gamle tror de kan bestemme alting.
Ta’ nu bare mit eget tilfaelde. Jeg er ung og moderne. 

Alligevel "forlyster” jeg mig med den her "bonde-hopsa” 
[den vlachiske kaededans i anl. af "Den 29. November”.
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Forfatteren], som om vi stadigvaek befandt os i Det nit- 
tende Ärhundrede, selvom jeg meget hellere ville vaere på 
diskoteket i nat. Men, du forstår, både min kone og mine 
foraeldre skulle blive helt tossede, og alle skulle sladre 
om "min uansvarlige måde at leve på”.

Faktisk, så gik jeg tidligere på diskoteket ret ofte, og 
jeg har mange danske venner her - både maend og kvinder.
Jeg har jo vaeret her ganske laenge efterhånden, og foler 
mig selv halvvejs dansk. Jeg kom herop til mine foraeldre, 
da jeg var syv år gammel. Det var, efter at bedstemor 
dode. Bedstefar sagde at han ikke kunne holde styr på mig 
laengere. Ja, du ved, jeg har altid vaeret en ”vanskelig 
dreng" - ”respektlos og staedig”, plejer mine foraeldre at 
sige.

Da jeg blev fjorten, startede jeg med at arbejde hver 
dag efter skole - "sort” og uden at få meget betalt. Men 
min far sagde, at vi havde hårdt brug for alt, hvad vi 
kunne skrabe sammen til huset. Det var den gang vi rev 
taget af vores nybyggede villa derhjemme i landsbyen og 
gik i gang med at bygge en anden etage.

Eftersom mine foraeldrer arbejder på skiftehold, så er de 
tit vaek om natten. Så plejede jeg at liste mig ud på 
diskotek sammen med min jugoslaviske kammerat og nogle af 
vores danske venner fra skolen eller arbejdet. Der modte 
jeg masser af danske piger. De er ikke som vores. De er 
meget mere uddannede og de er interesserede i andre ting 
end toj og at blive gift.

Da jeg var sytten, blev jeg forelsket i Lise, en af mine 
danske veninder. Vi traf ofte hinanden på diskoteket og 
hun tog mig også med hjem til sine foraeldrer, som var 
smaddervenlige. Hendes far og jeg spillede skak og dis- 
kuterede om Danmark og Jugoslavien i timevis. De havde 
vaeret ved kysten i Jugoslavien i ferien og syntes det var 
et meget smukt land.

Så skete der det, at Lise blev gravid, sytten år gammel. 
Hendes foraeldrer blev bedrovede, men diskuterede sagen med 
hende stille og roligt. Lise ville ikke ha’ en abort, og 
hendes mor lovede at hjaelpe hende med barnet indtil hun 
kunne af slutte sin uddannelse som sekretaer.

Hos os er det helt normalt at man får barn i sytten- 
attenårs alderen, og jeg havde ikke noget imod at blive 
far til Lises barn. Vi blev enige om at gifte os og ansoge 
til kommunen om en lejlighed. Men jeg vovede ikke at 
fortaelle mine foraeldrer om Lise. Til sidst gik det dog 
ikke at skjule mine planer laengere. På en eller anden måde 
slap det ud og rygtet spredte sig lynhurtigt blandt alle 
vlacherne.

Det var et shock for mine foraeldrer. Min mor graed i ti
mevis og fortalte mig, at hun altid havde folt, at hun 
havde båret en slange ved sin barm, som en skonne dag 
skulle vende sig imod hende og bide den hånd, som havde 
kaertegnet og madet den. Min far taevede mig og råbte for
tvivlet, at det omsider var lykkedes for mig at odelaegge 
alt, hvad han havde arbejdet for i lobet af alle disse 
lange år i et koldt og fremmed land. Jeg skulle have gif
tet mig med en anstaendig pige fra landsbyen derhjemme for
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flere år siden, istedet for at lege livet vaek med luddere 
i Danmark.

Nässte dag kobte han en envejsbillet til mig fra 
Kobenhavn til Beograd. En uge senere floj jeg tilbage, og 
hans svoger ventede på mig i Beograds lufthavn for at es- 
kortere mig tilbage til bedstefar i landsbyen.
Derhjemme talte alle uafbrudt om Marija, en pige fra 

nabolandsbyen. Hun er datter til en af min fars gamle 
venner, som han arbejdede sammen med i kulminerne i Bor, 
for han udvandrede. Hun er ret paen, men har aldrig vaeret 
gift for, selv om hun snart er sytten år nu. Hun har to 
sostre. Den aeldste giftede sig for tre år siden, og den 
yngste skal blive hjemme sammen med sine foraeldrer. 
Eftersom foraeldrerne ikke kunne give Marija nogen god 
medgift, så var det vanskeligt for hende at gifte sig med 
nogen hun syntes om.

Såsnart mine foraeldrer kom tilbage fra Danmark på som- 
merferie, deltog de også i diskussionen om Marija. Da vi 
var til fest i hendes landsby, folte jeg, at alle forven- 
tede, at jeg skulle danse med Marija. Hun er ganske sod, 
og vi modtes flere gange efter landsbyfesterne sommeren 
igennem, og kort for vi skulle tilbage til Danmark, gif
tede jeg mig med Marija. Min far var tilfreds, selvom Ma
rija kun bragte en lille medgift. Det var ikke så dårligt 
for os: en strimmel jord helt taet ved vores landsby og ved 
en af vores egne marker. Den havde vaeret en medgift fra en 
familie i vores landsby, som var fulgt med Marija's 
bedstemor engang for mange år siden.

Nu har jeg fået et rigtigt arbejde på samme sted som min 
far og min onkel, og jeg kommer naesten aldrig på dis
koteket mere. Jeg har mistet kontakten med mine tidligere 
danske venner. Marija er helt i orden, men ikke som Lise. 
Man kan ikke gå på diskoteket eller andre steder med vores 
kvinder. Folk skulle begynde at sladre, hvis Marija gik på 
diskoteket med mig. Og så er der lille Dragan, vores son. 
Når man er blevet far, så skal man ikke gå og lege med 
livet, siger de.

Lise ser jeg så godt som aldrig mere. Men jeg ved, at 
hun fik gjort den abort alligevel.
Mine foraeldrer er ved at blive gamle - over fyrre nu.

Min far benytter enhver lejlighed til at tale om sit dår- 
lige helbred. Det er hans lunger og rogen fra svejsema- 
skinen på jernvaerket. Han savner bedstefar, dyrene og den 
friske luft og synes han fortjener at nyde sine sidste år 
stille og fredeligt hjemme i landsbyen. Men han vover ikke 
at rejse hjem, selvom huset naesten er helt faerdigt nu:
’Jeg ku’ godt 1i' at vide, hvad der ville ske, hvis jeg 
efterlod dig her på din egen boldgade’, siger han, ’du har 
altid vaeret ansvarslös. Du kommer ikke til at leve et 
anstaendigt liv, hvis mor og jeg rejser hjem, og du bliver 
overladt til dig selv’".

Det er dog ikke alle, der er så besternte som Aksentije’s far. 
Den folgende historie, som vi fik fra Dorde, "en gammel mand" 
på femogfyrre år, viser, hvor tragisk det kan foles, når man 
bliver "forladt” af sine born.® Dorde fik ikke samme moralske
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stötte fra det vlachiske samfund som Aksentije's far, hvilket 
gjorde ham dybt skuffet. Når vi diskuterede de to tilfaelde med 
folk, fik vi at vide, at der var en vigtig forskel mellem dem. 
Når det gjaldt Aksentije’s affaere med Lise, var der tale om 
"et får, som strejfede udenfor flokken". Når det gaelder 
Dorde’s utaknemmelige datter, som jeg lader ham berette om i 
det folgende, drejede det sig om en konflikt indenfor det 
vlachiske samfund, som der kunne vaere forskellige meninger om, 
selv om de fleste syntes at det var synd for Dorde, og at hans 
datter havde båret sig tarveligt ad.

Jova og hans utaknemmelige datter
"Ja, nu kan jeg bare graede og graede. Der er intet tilbage. 
Hor her, jeg har slidt for det pigebarn, langt vaek i et 
fremmed land i mere end fernten år. Og hvad er så 
belonningen? Jeg er gammel nu, og desuden alene og uden 
fremtid. Min datter forrådte mig.

Jeg tog til Sverige i 1967. Her har jeg arbejdet sammen 
med min kone for at skabe en bedre fremtid for os alle.
Min yngre datter kunne forlange alting og få alt hun 
pegede på. Det var også hende, der besternte, hvordan det 
nye hus skulle se ud. Hun var trods alt min arving. I 1979 
giftede hendes aeldre soster, Zlatka sig vaek med en stor 
medgift til en sympatisk ung mand fra landsbyen. For 
hende, min yngste soster, Mitra, havde vi fundet en god 
ung mand, son til naboen derhjemme, en aerlig og härdt ar- 
bejdende fyr fra en solid familie. Men kort for brylluppet 
skulle stå, skulle hun berede mig mit livs storste sorg, 
et slag jeg aldrig kommer over. Hun "lob bort" [Serbisk: 
ona je pobegla.] med en fyr fra nabolandsbyen. Nu arbejder 
de begge to i Helsingör i Danmark. Jeg naegter at se dem 
eller kumpanens foraeldrer. Smerten er for stor. En mand 
uden arving er ikke noget menneskeligt vaesen. Og nu er jeg 
gammel, og har ingenting at se frem imod.

Da Mitra og hendes man fik deres son, så forventede jeg 
mig, at han i det mindste skulle få mit navn [efternavn], 
og jeg foreslog at adoptere ham. Men ikke engang det 
plaster på såret kunne hun unde mig.

Mine gamle foraeldrer derhjemme i Selovats [landsbyen i 
Jugoslavien] foler dette som en ulykke, de ikke har for- 
tjent. Vi forventede alle, at hun skulle vaere blevet på 
gården og have bragt sin mand hjem til os ... Her på fes
ten [”Den 29. November] har jeg intet at gore. Jeg ved 
faktisk ikke, hvorfor jeg kom i det hele taget. Alle er 
glade og alle de unge danser. Og selv foler jeg blot 
skuffelsen og skammen. Jeg har bare lyst til at graede".

Disse eksempler på konflikter mellem generationerne blandt 
vlachiske indvandrere giver en ide om, hvad der også foregik på 
festen og på dansegulvet den 29. november i den danske pro-

34



Den 29. November

vinsby. I det felgende udvider jeg situationsanalysens perspek
tiv og ser nutidens konflikter på baggrund af fortiden og i 
forhold til en beskrivelse af det vlachiske fami1iemonster og 
migrationsprocessen.

Vi skal nu mode en vigtig "person" fra den vlachiske myto
logi. Denne "person” vil tage os med på en rejse tilbage i 
tiden og vise os, hvordan aktuelle modsatninger og dilemmaer 
afspejler fortiden og nutiden i nutiden.9 Senere skal vi se, at 
begivenhederne den 29. november ikke bare udtrykker kontinuitet 
men også diskontinuitet og udvikling. Sidst i denne del af bo
gen bringes vi fra den lille tradition og den vlachiske ore 
tilbage til "den store tradition" og den forste del af festlig- 
hederne den 29. november i den danske provinsby og ser, hvorle- 
des nationaldagens forskellige begivenheder udgor en integreret 
helhed.
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Kapitel 3

FÖRTIDEN OG NUTIDEN 
I NUTIDEN

DA "MOROI" KOM TIL DANMARK
Vi befinder os i en dansk provinsby i 1983. Det er naesten midnat. 
Milorad er ved at laegge sidste hånd på årsrapporten for den jugo
slaviske förening. Pludselig aner han uråd. Da han lefter sit 
traette blik fra medlemslisten, forstår han, at det han har fryg- 
tet igen er haendt. Igennem den merke vinduesrude ser han billedet 
af sin afdede mor i den hvide begravelsesskjorte. Hun sperger med 
klagende rest: "Hvorfor forlod du mig?" Rystende af skraek styrter 
Milorad ind i sovevaerelset, hvor han begraver sig i dobbeltsengen 
midt imellen sin kone og sin sen, som begge sover dybt.

Naeste dag går Milorad til baba Jana for at diskutere sin ople- 
velse med hende.1 Milorad, som har studeret i Beograd, indser at 
selv de uddannede ikke kan undslippe moroi:

"Ferste gang min mor kom tilbage var da jeg laeste Karen 
Horney’s bog Det neurotiske nutidsmenneske. Jeg besegte lae- 
gen, men han sagde bare: 'Naturligtvis tror du ikke på sådan 
noget sludder’. Nej naturligtvis tror jeg ikke på vampyrer, 
men det forhindrede ikke min mor i at komme tilbage. Min 
kone og min sen også vaeret urolige i de seneste uger. Dren- 
gen naegter at sove alene. Nu sover vi alle sammen tre med 
hinanden i dobbeltsengen hver nat. Min kones familie og mine 
vlachiske kammerater i klubben har flere gange spurgt, om 
jeg ikke har haft problemer efter min mors ded. Faktisk har 
mit forhold til min mor laenge vaeret et yndet samtaleemne her 
i vort lille vlachiske indvandrersamfund. Jeg satte mig op 
mod min mor. Jeg giftede mig med Zlatka, som kom fra en fat
tig familie i en anden landsby; en familie som mine foraeldre 
aldrig havde haft noget godt forhold til. Hun var ikke god 
nok for mig, sagde mor. Senere, efter min fars ded, flyttede 
vi bort fra min mor og bosatte os i en anden dansk by.2 Så 
nedkaldte mor sin forbandelse over mig. At hun engang var 
gået med på at betale for min uddannelse havde vaeret "at 
käste perler for svin” og grave sin egen grav, nu hvor jeg 
havde giftet mig med en fattiglap og forladt min egen mor. 
Folk vidste, at min mor var staerk, og at hendes dom var en 
hård byrde for mig. Men de skulle nu heller ikke gare det 
hele bedre med deres beständige snak.”

Baba Jana er en klog kone, troldkvinde eller vraj.3 Hun kan få 
moroi til at hvile i deres grav, så de kan lade de levende vaere i 
fred. Med en kvist basilikum, rogelse fra Det heilige Bjerg, 
hvidlag, en kniv, aeg, mel og mange andre redskaber, kan Jana ind-
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hylde moroi's gamle hus i "livets vaev” og få vampyren til "at 
mode guds händ ved indgangsdoren”. Det vigtigste for de levende 
er dog at vise deres dybt folte sorg, således "at hele landsbyen 
kan höre dem”, fortaeller Baba Jana. Mindet om den af dode, som 
påkaldes gennem en vaerdig ceremoni, kan sammen med Baba Jana’s 
ritualer og rim, stede Milorad's mor til hvile.

Egentlig, så tror Milorad ligesom andre unge vlacher, ikke på 
moroi. Han er en moderne, uddannet og progressiv mand, som altid 
har bekaempet vampyrer og alt andet "gammelt sludder”; det vil si
ge ”den overtro og traditionalisme, som i generationer har plaget 
mit folk”. Ikke desto mindre, så tror moroi stadigvaek på Miloraö, 
og kommer tilbage fra det underbevidste for at jage ham i nattens 
mareridt og i andre ubevogtede stunder.

Milorad's son på seks år er mindre reserveret, når det gaelder 
eksistensen af vampyrer. Han siger, at det er flere vampyrer i 
Danmark end i landsbyen i Jugoslavien. For danskere kan også bli- 
ve vampyrer. I hans bevidsthed bliver farmor blodtörstig og vold- 
som ligesom grev Drachula og smelter sammen med gyset i en mo
derne video-film. Hvis farmor vidste det, skulle hun sikkert fole 
sig såret.

Hvem er "moroi"?

Moroi (vlachisk) er en gammel og stadigvaek betydningsfuld skik- 
kelse i den vlachiske mytologi. Ifolge denne mytologi er moroi en 
afdod, som ikke kan finde hvile i sin grav. I moderne tid er my
ten om moroi blevet staerkt kommercielt udnyttet og er i kombina
tion med en raekke andre ingredienser blevet det "etnografiske" 
grundlag for gyserfilmenes vampyrskikkelse.

Ifolge vlachisk folketro forfolger moroi naere slaegtninge, som 
den afdode har vaeret i konflikt med for doden. Moroi kan vaere en 
afdod, overfor hvem man ikke har overholdt de obligatoriske dods- 
riter eller mindesceremonier, eller som har en eller anden grund 
til at gå igen for at haevne uretfaerdigheder, som er blevet begået 
mod hende eller ham i levende live. Moroi forfolger aldrig dem, 
som har opfort sig anstaendigt overfor den afdode, blot dem, som 
har vist mangel på respekt.4 Men selv post mörten., efter doden, 
kan man gore meget for at holde moroi fra livet, ved at mindes 
den dode med respekt og afholde passende ritualer. I dette til- 
faelde kan det vaere nyttigt at kontakte en specialist, en vraj.

Den vlachiske "vampyrtro",og bestraebelserne på at forhindre den 
dodes ti lbagekomst, er en form for dedekult, eller naermere be
sternt en forfandrekult. Vor egen (protestantisk-kristne) mytologi 
og ritualer omkring doden indbefatter også forest i11 inger om et 
liv efter doden, og også vi kan have problemer med at skaffe os 
fred for mindet om vore kaere afdode.5 Til forskel fra de fore- 
stillinger om doden, som er almindelige blandt danskere indbefat
ter dodetroen hos vlacherne ikke alene foresti11 ingen om et liv
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efter doden, men fremhaever tillige staerkt en foresti 11 ing om de 
af dodes fortsatte aktive deltagelse i verdslige af fairer.6

Den form for dodekult er udbredt i mange kulturer over hele 
verden. De afdodes indgriben, i fortiden, nutiden eller frem- 
tiden, nodsager de levende til at tilbyde gaver, tjenester, 
bonner eller andet for at formilde dem og sikre sig deres velvil- 
lige indstilling og hjaelp. Sådanne forsoningshandlinger kan ind- 
befatte ofre (mad, drikke eller blod), gavegivning og demonstra
tionen af respekt gennem andre former for ritualer. Dodekulter 
varier staerkt, både når det gaelder deltagere, kultens omfång og 
forholdet mel lem de levende og de dode.7 Med forfxdrekult mener 
jeg en form for dodekult, hvor de levende og de dode er i slaegt 
med hinanden. En forfaedrekult kan have vaesentlig betydning i et 
samfund. Gennem trusler om övernaturlig pävirkning af de levendes 
forhold kan kulten sanktionere slaegtssammenhold og understotte 
haevdvundne autoriteters legitimitet.®

Blandt vlacherne tilhorer moroi eller vampyren righoldige fore- 
stillinger omkring doden og en udviklet forfaedrekult. På trods af 
indgående sociale og materielle forandringsprocesser i tiden ef
ter Anden Verdenskrig överlever f orfaedrekultens ritualer stadig- 
vaek.® Trosforesti 11 inger og ritualer omkring doden spiller en 
vigtig rolle i det sociale og kulturelle liv i de vlachiske 
landsbyer.10
Milorad’s ubehagelige oplevelse viser, hvorledes overleverede 

trosf oresti 11 inger som f orfaedrekulten samspiller med social kon- 
trol i vlachiske indvandrersamfund i Skandinavien. I det folgende 
vil jeg soge svar på sporgsmålet, Hvorfor lever endnu vampyrerne? 
ved at käste et blik tilbage i historien og ved at undersoge ka- 
rakteren af den vlachiske landsby og familie. I bogens slutkapi
tel vil vi vende tilbage til Milorads oplevelse og se den i en 
videre sammenhaeng, hvor den får en speciel betydning for karak- 
teren af vlachernes integration i det danske samfund.

KRAJINAS BLODDRYPPENDE SKJORTE
Vlacherne i Skandinavien kommer fra, hvad der igennem historien 
har vaeret kendt som Negotinska Krajina; det vil sige den nord- 
ostlige del af vore dages jugoslaviske republik, Serbien.11 Om
rådet graenser op til den jugoslaviske side af Donau-floden, som 
udgor graensen imod den historiske provins Vallakkiet i vore dages 
Rumaenien. Vlacherne i Krajina taler en dialekt af det rumaenske 
sprog. Såvel sprogligt som kulturelt adskiller vlacherne sig fra 
serberne, Krajina områdets anden storre etniske gruppe. Deres di
alekt indeholder dog en maengde serbiske låneord og udtryk, og 
serbisk er også vlachernes skr iftsprog.12

På trods af, at de taler vlaski i familien og i landsbyen, er 
serbisk ifolge vlachisk folkemytologi vlachernes oprindelige mo
dersmål. 13 De fleste vlacher befragter sig selv som serbere af
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Kort 1:
FORDELING AF DEN RUMÄNSK TALENDE BEFOLKNING I JUGOSLAVIEN (1921).

ROUMANIAN SPEAKERS 
IN 1921

Kilde: Kort i Resultats preliminaires du Recensement de la 
royaume des Serbs, Croats et Slovénes du 31 Janvier 1921, publié 
par la Direction de la Statistigue d’Etat, Belgrade 1924, repro- 
duceret i NID 1943-1944:248.
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nationalitet og oprindelse.Vore dages vlacher i Negotinska 
Krajina har serbiske navne og efternavneiS og praktiserer fami- 
lieritualet slava. Dette er et specielt kendetegn for den serbi
ske gren af den ortodokse kirke.1* Her adskiller de sig fra andre 
rumaensk talende minoriteter i Jugoslavien (Vojvodina), som har 
rumaenske navne og efternavne og betragter sig som rumaenere na
tionalt set.A7 Disse rumaenere praktiserer heller ikke slava.
Vore dages vlachiske gruppe i Negotinska Krajina er resultatet 

af en lang og kompleks "etnisk amalgameringsprocess”.ie Udover 
rodder i Balkans aeldste kendte folkeslag og en tidlig romerske 
inflydelse er den vigtigste komponent i den vlachiske kulturs hi- 
storiske udvikling den slaviske indflydelse, specielt den serbi
ske. Tidligere bosiddende folkeslag i Krajina blandedes med sla
viske indvandrere og senere med Rumaensk-ta lende flygtninge fra 
Vallakiet på den anden side af donau.

Grxnseprivilegier og migration

På baggrund af sin geografiske beliggenhed og en saerlig retslig- 
politisk stilling, var Negotinska Krajina i århundreder et yndet 
indvandringsområde for bonder på den anden side af Donau. Også i 
tidligere tider lå Negotinska Krajina på skillelinjen mellem 
storre statsdannelser og forskellige sociale og politisk-admini- 
strative systemer. Fra det femtende til det nittende århundrede 
var Negotinska Krajina i laengere perioder en del af dén Ottoman
ske graense mod Ungarn, og efter den tid blev det en del af Konge- 
riget Serbiens östlige graenseområder.
Områdets graensekarakter har historisk set placeret Negotinska 

Krajina strategisk i forhold til skiftende magtcentre på Balkan. 
Dette er baggrunden for, at Negotinska Krajina erhvervede en spe- 
ciel administrativ-politisk status og en betydelig grad af auto
nomi i forhold til skiftende herrer. Denne autonomi hang sammen 
med nodvendigheden af at kontrollere og forsvare graenseområderne. 
Med henblik på at fastholde en bosat befolkning i de urolige 
graenseområder og for at kunne udnytte denne befolkning som en ba
stion i forsvaret mod rivaliserende stater og interesser, indfor- 
tes specielle "graenselove" .

Under det tyrkiske styre i Negotinska Krajina, blev de vlachi
ske indbyggere fra begyndeisen af Det femtende Århundrede admini- 
streret under såkaldte "Vlachiske Love" .19 Disse love stipule- 
rede specielle skatteprivilegier for den vlachiske befolkning til 
gengaeld for forpligtigelser til at forsvare emperiets graense mod 
nordost. Når graensedragningen aendrede sig, ophorte også privi- 
legierne. Derfor flyttede den vlachiske bondebefolkning ofte ef
ter graensen, for at bevare sine privilegier, og undfly den hårde 
beskatning i rigets indre. Under det ottomanske herredomme og se
nere under Kongeriget Serbien, besad vlacherne i disse graense
områder en stor grad af autonomi og selvstyre under deres tradi
tionelle ledere (knez, staresina). Disse specielle betingelser
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var medvirkende til at udvikle og bevare den saerlige kulturelle 
profil, som karakteriserer vlacherne i Negotinska Krajina i vore 
dage.

0konomisk, social og politisk undertrykkelse i Vallakkiet for- 
ogede den attraktion, som graenseprivilegierne i Negotinska Kra
jina udgjorde for den rumsnske bondebefolkning og forte til en 
betydelig udvandring vestpå over Donau floden. Bondebefolkningens 
historie i Vallakkiet vidner om grusom undertrykkelse og dyb e- 
lendighed förbundet med stadige flytninger for at undslippe for- 
folgelse og udbytning. Kommercialiser ingen af feudalismen i Ru- 
maenien fra midten af Det attende Ärhundrede ledte til en yder- 
ligere forringelse af bondernes sociale og retslige status i Val
lakkiet. Bondernes leveforhold blev berygtede som "... de mest 
brutale, mest konservative og mindst humane i hele Europa”.20

Kort 2:
DET HABSBURGSKE MONARKI, DEN HABSBURGSKE MILITJERGRJENSE MOD TYR- 
KIET, DET OTTOMANSKE IMPERIUM OG PROVINSERNE SERBIEN OG VALLAK
KIET OMKRING MIDTEN AF DET SYTTENDE ÄRHUNDREDE.

ntlii A

.Wall a chi a

Bosnia Serliia

4 K er c c “*■ n v.

^/'/] Arist rta-Hviyjary

WtKm The Military Frontier

.... Boundary of Germatiit
Coil federation.

\ M.

Kilde: The Cambridge Modern History Atlas, map 11 (2nd ed., Cam
bridge 1924).
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"De rumaenske benders situation på de afsindige og nådeslose 
herremaends godser var frygtelig. Herremaendenes luksus og 
vilde orgier stod i skarp kontrast til elendigheden i de 
huler, hvor bonderne levede naermest begravet under jorden. 
Disse boliger var smudsige, merke opholdssteder uden möbler 
eller husgeråd ... Dokumenter fra slutningen af 1800'tallet 
antyder at den simpleste afrikanske hytte burde mode menne- 
skets 1ivsfornodenheder bedre end denne vlachiske burdelj. 
... De rumaenske herrers tyrranni, kirkens gudloshed, hårde 
statsskatter, og myndighedernes korrupte styre var baggrun
den for disse betingelser".21

Et "etniskt amalgam”

Det er dog sikkert alt for enkelt at beskrive vore dages vlacher 
i Negotinska Krajina som efterkommere til rumaensk-ta lende indvan- 
drere fra Vallakkiet.

På samme måde som vlacherne selv er tvetydige med hensyn til 
deres etniske identitet, virker jugoslaviske etnologer tvetydige, 
når det gaelder sporgsmålet om vlachernes etnogenese.28 Blandt an
dre Barjaktarovic og Marjanovic beskriver vlacherne som et muligt 
ethnohistoriskt "amalgam” (blanding/legering) af flere forskel- 
lige folkegrupper inkluderende urgamle, romaniserede befolknings
elementer og senere indvandrere til Negotinska Krajina - blandt 
andet rumaenske grupper fra Vallakkiet og Ungarn og vlachiske og 
slaviske indvandrere fra Sydserbien og Kosovo.23 Ifolge disse te
orier, skulle Negotinska Krajina’s position som en stodpude-og 
graensezone for skiftende statsdannelser som Byzanz, Bulgarien, 
Serbien, Vallakkiet, Ungarn og Tyrkiet have lagt grunden for kom- 
plekse etniske sammensraeltningsprocesser. Omfangsrige vandringer 
over Donau i begge retninger var hyppige igennem flere århundre- 
der. Tvetydigheden omkring vlachernes oprindelse haenger også sam- 
men med, at flere forskellige folkegrupper "blev vlacher” for at 
kunne nyde godt af de saerlige vlachiske graenseprivi legier.

Den historiske "amalgameringsproces" har dog ofte vaeret förbun
det med et påtvunget samarbejde mellem folkegrupperne og med kon
flikter. Dette kan illustreres igennem folgende serbiske ord- 
sprog:

"Äh, du tyrk, elendighedens gudfader. Åh, du vlach, på- 
tvungne blodsbroder".2*

Politiske storme og omfattende sociale omvaeltninger har igennem 
århundreder praeget Negotinska Krajina. Den lokale befolknings 
minde om void og uro afspejler sig i den traditionelle betegnelse 
for området: ”Den bloddryppende skjorte”.20 Vedvarende flygtnin- 
gestromme og folkevandringer indenfor og igennem området er bag
grunden for minderne om forfolgelse og blodsudgydelse.

Den enkelte etniske gruppes historie går let tabt i strommen af 
flygtninge og migranter. Dette gor det vanskeligt mere besternt at 
spore hver enkelt gruppes historiske og kulturelle rodder. Men
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dette betyder ikke, at etnisk distinkte grupper er forsvundet. 
Snarere har disse undergået forandringer gennem gensidige kontak
ter og indflydelse. De har bevaret nogle af deres oprindelige 
traek, mistet andret, og udviklet helt nye. Idag kan man stadigvaek 
drage tydelige etniske skillelinjer mellem vlacher, serber og en 
mindre gruppe montenegrinere i området.2® Disse graenser folger 
dels sprog og variationer i fami1iestrukturen, og dels gruppernes 
sociale stilling i samfundet som helhed, sammenlignet med deres 
etniske naboer.

Historisk set har vlacherne vaeret stigmatiseret af deres etni
ske naboer. Denne stigmatisering kan have bidraget til at vedli- 
geholde vlacherne som etnisk gruppe og forene dem i en overlevel- 
seskamp undergivet en raekke forskel 1 ige magtcentre. Både i den 
mundlige overlevering og i skrevne dokumenter beskrives vlacherne 
ofte som opportunister, som vender kappen efter vinden (såsnart, 
der findes noget at vinde ved at skifte standpunkt), myrder for 
en messingknap (fordi de tror, det er guld), eller de beskrives 
som ondskabsfulde og svigefulde. ”Ej finder du i graeskarret et 
husgeråd, ej i vlachen en ven!", siger et serbisk ordsprog.27 
Hertil fojes negative foresti 11 inger om at vlacherne i aeldre tid 
slog deres aeldre ihjel, for at slippe for at drage omsorg om dem, 
at vlacherne er seksuelt losagtige, m.v..2® Man kunne ved naermere 
eftertanke tage omverdenes mange negative ordsprog og forestil- 
lingerne om vlachernes upålidelighed som udtryk for vanskelige 
historiske overlevelsesbetingelser, som har tvunget vlacherne til 
at udvikle en livsvigtig evne til tilpasning til skiftende herrer 
og omstaendigheder .

På trods af, at det serbiske folkevid antyder reservation og en 
vis historisk antagonisme, har vlacherne historisk knyttet sig 
taet til en serbisk religiös og national identitet. Vlacherne de
ler religion (den serbisk ortodokse kirke) og visse specielt ser
biske religiose ritualer (slava) med den serbiske befolkning. Hi
storisk set blev de loyale medlemmer af den forste autonome ser
biske stat (1817). Siden Serbiens endelige frigörelse fra tyrkisk 
overhojhed i 1878 har de udviklet en voksende serbisk national 
selvident if ikat i on.29

Så sent som i begyndeisen af Det nittende Ärhundrede var 
vlachernes nationalbevidsthed relativt udefineret. Der eksiste- 
rede intet vlachisk borgerskab, som kunne baere sådanne ideer 
frem, ikke engang i den mest rudimentäre form.30 Vlacherne 
förblev i deres landsbyer og i samfundets periferi, selv efter 
vare-pengeokonomiens fremvaekst i Serbien. Fremvaeksten af en na
tionalistisk kobmandsklasse i lobet af det nittende århundrede 
havde en helt og holdent serbisk karakter. I förbindelse med den 
senere kapitalistiske udvikling efter århundredskiftet, förblev 
ideer om ”fremskridt” og velstand förbundet med serbiske na
tionale symboler og bevidsthed. Vlacherne syntes helt indiffe
rente overfor fremvaeksten af en rumaensk national vaekkelse, hvil- 
ket muligtvis kan forklares med endnu levende historiske minder
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om den hårdhaendede undertrykkelse og udbytning af de rumaenske 
bander i Vallakkiet på den anden side af Donau.

På trods af deres utvivlsomme serbiske selv-identifikation, 
adskiller vlachernes sig stadigvaek idag grundlegende fra deres 
serbiske naboer. Tilegnelsen af den nationale kulturelle tradi
tion kan ofte forekomme overfladisk, mere praeget af udvendige 
symboler end af en naturlig beherskelse af de kulturelle koder. 
Det vlachiske sociale univers synes stadigvaek i hajere grad at 
dreje sig omkring en "lille tradition", knyttet til det vlachiske 
bondesamfund, gennem hvilken den "store” serbiske og jugoslaviske 
tradition filtreres. Fokus for vlachisk social struktur og selv- 
identif ikation er stadigvaek landsbyen og bondehusholdet, mens 
vlacherne på trods af deres serbiske nationalidentitet er forble- 
vet last integreret i de serbiske og jugoslaviske nationale sam
funds sociale og politiske strukturer. Nogle af de mest iajne- 
faldende traek ved denne lose integration er, at vlacherne hidtil 
så godt som ikke har deltaget i de meget omfattende urbanise- 
ringsprocesser i Serbien og Jugoslavien efter Den anden Verdens- 
krig og indtil fornyligt har modsat sig, at deres barn skulle 
gennemfare den obligatoriske otteårige jugoslaviske skolegang.31 
På baggrund af dette er vlacherne i Serbien idag den absolut mest 
"rurale" (ikke-urbaniserede) folkegruppe i Jugoslavien.
Magiske og mystiske aspekter er vigtige elementer i vlachernes 

kulturelle tradition, som i vidt omfång har holdt sig i live til 
idag. Her blandes elementer fra den tidlige Balkan befolknings 
mytologi med elementer övertaget fra senere slaviske og rumaenske 
indflyttere. Disse kulturelle "sedimenter" blandt vlacherne i Det 
nordastlige Serbien beskrives af jugoslaviske etnologer som et 
unikt "religiast-magisk kompleks".32 I dette kompleks indtager 
radderne i Balkans tidlige historie stadigvaek en prominent stil
ling. Dette gaelder for eksempel forfaedrekulten og frugtbarhedsri- 
ter, som hylder foråret.33
Overlevelsen af far-kristne former for "overtro” blandt 

vlacherne i Serbien kan man se i lyset af historiske erfaringer 
af forfalgelse og politisk uro, kombineret med en stadig trussel 
om oplasningen en diffus form for social organisation (ingen 
stat, ingen staerke slaegtsgrupper, ingen fast politisk organise
ring). I graenseområderne, som ofte blev haerget af krige, blev 
landsbyer, slaegt og selv familier slået istykker og spredt fra 
hinanden gennem hyppige vandringer. Den minimale enhed, familien, 
skulle blive den vigtigste bastion for social solidaritet og 
samarbejde. Dens betydning blev konstant understreget i genopbyg- 
gede eller nyopbyggede landsbyer og bosaettelser. Disse landsby- 
samfund baserede deres faelles identitet på små grupper af indivi
duelle familier og ikke omkring staerke korporerede patri 1 ineaere 
slaegtsgrupperm, hvilket var almindeligt blandt serberne.3* Cere
monier, trosforesti11inger og ritualer styrkede familiens sammen- 
hold og dens relationer til naboer og bilateral slaegt (på både
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faedrene og modrene side), mens den korporate patr i 1 ineaere gruppe 
er fokus for social mytologi og ritualer blandt serberne.35

DET VLACHISKE SAMFUND
De grundlegende sociale enheder i det vlachiske bondesamfund er 
lost sammenbundte kerner af udvidede tre-eller fire-generations- 
familier.36 Sådanne grupper af familier kan vaere förbundet med 
slaegtskab, naboskab eller forskelige former for okonomisk samar- 
bejde. Deres gensidige bånd bekraeftes gennem forskelige former 
for ritualer.

I vore dages Negotinska Krajina finder vi ingen samboende gifte 
soskende (kollateraler) i disse udvidede flergenerationsfami 1ier. 
Samboende kollatteraler (gifte brodre med deres afkom) er karak
teristisk for den type af sydslavisk familie, som er kendt under 
navnet zadruga. Rester af denne familietype findes stadigvaek i 
flere dele af Serbien. Zadruga’en bygger på principper om solida
ritet og samarbejde imellem mandlige kol latteraler. Dette haenger 
sammen med staerke patriarkalske traditioner for slaegtskab (som 
regnes i faderlinjen) og aegteskab (dotre gifter sig ud, sonner 
bliver boende i faderens hushold), og zadruga'en kan ses som det 
mindste segment i et vidt forgrenet patr i 1 ineaert slaegtskabssystem 
(som bygger på relationer mellem faderretslige aettegrupper , kla
ner m. v . ) .

Figur 1:
TO FAMILIEMODELLER. ZADRUGA’EN OG VORE DAGES VLACHISKE FAMILIE
MODEL.

1. Zadruga’en 2. Vlachisk
flergenerationsfami lie
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Ligesom blandt rumaenerne er det tvivlsomt, om zadruga’ er nogen 
sinde har eksisteret blandt vlacherne i Negotinska Krajina.37 
Ejheller synes vore dages slaegtskabssystem blandt vlacherne at 
baere spor af en patriarkalsk tradition.3® Patriarkalske former 
for autoritet og korporerede slaaegtskabsgrupper har ingen betyd- 
ning for opretholdelsen af den sociale orden, hverken i den 
vlachiske landsby eller i familien. ^gteskabsforholdene såvel som 
autoritetsforholdene er udpraeget bilaterale (lige vaegt på faedrene 
og modrene side). Der laegges stor vaegt på kvindelig autoritet i 
samfundet såvel som kvindelig arveret og slaegtskab gennem kvin- 
der.39

Den sociale orden i de vlachiske familier bygger på opret
holdelsen af den aeldre generations autoritet og indflydelse i 
flergenerationshusholdene. Denne autoritet og de yngre genera
tioners afhaengighedsforhold vediigeholdes dels ved de aeldres kon- 
trol over jorden og bondehusholdets produktionsredskaber, dels 
igennem övernaturlige mytiske sanktioner og dels igennem det so
ciale pres fra et forgrenet netvaerk af slaegtninge, naboer og per
soner, som man er rituelt förbundet med (gudf oraeldre, hushold som 
man står i et gensidighedsforhold til igennem forskelige gavegiv- 
ningsceremonier mm) . Sådanne netvaerk af sociale relationer knyt- 
ter det enkelte hushold med talrige bånd til andre hushold i 
landsbyen og vaever landsbysamfundet sammen til en social helhed. 
Det enkelte hushold er indvaevet i et kompliceret netvaerk af gen- 
sidige forpligtigelser, forventninger og social kontrol. Maskerne 
i dette netvaerk er taettest indenfor rammerne af den enkelte 
landsby, men knytter også forskellige vlachiske landsbyer sammen 
til et losere vaevet regionalt socialt netvaerk af relationer mel- 
lem hushold og landsbysamf und. I Kapitel 5 beskriver jeg naermere, 
hvilken rolle disse relationer indenfor og imellem landsbyer 
spiller for migrationsprocessen. Her vil jeg forst og fremmest 
diskutere de aeldres autoritet, som er den vigtigste garant for 
den "lille tradition” og for opretholdelse af traditionelle for
mer for social kontrol i det vlachiske samfund.

Man kan se forfaedrekulten som en ideologisk sanktion af de ael
dres autoritet. Hvad enten, man så "tror” på vampyrer eller ej, 
er forestillingen om de aeldre afdodes moralske ret og indflydelse 
over de levendes situation grundlaeggende for vlachisk kultur og 
social organisation. Vampyren er det mytologiske symbol på et au
tor itetsf orhold , som er indvaevet i den vlachiske sociale organi
sation, og som man ikke kan frigore sig ved at afsvaerge sig "o- 
vertro” og traditionalisme. Hvis Milorad for alvor skulle frigore 
sig for ”vampyrerne”, måtte han også "frigore” sig fra medlemskab 
af sin kultur og etniske gruppe.

Det er vigtigt, at forstå, at "vampyrerne” ikke simpelthen er 
grusomme blodsugere, som den kommercielle "folklore" vil få os 
til at tro. Vampyrerne skraemmer som regel bare sine "ofre”. De 
har ingen hugtaender. Bagrunden for deres indflydelse er karak- 
teren af den sociale og psykologiske relation mellem dem og de
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levende, individernes baggrund og opvaekst og nutidige situation i 
samfundet. Det, at et individ ikke kan frigore sig fra eller 
skraemmes af det konstant tilbagevendende billede af sine afdode 
naermeste er indenfor moderne psykiatri blevet kaldt for "patolo
gisk sorg” og behandles som en individuel psykisk sygdom. Blandt 
vlacherne ses det snarere som et normalt socialt faen omen, som be- 
kraefter, at individet ikke kan undfly familiens og samfundets 
retfaerdige og rimelige sociale krav om respekt og gensidige for- 
pligtigelser i forholdet mellem generationerne. Disse forestil- 
1 inger har deres faste plads i samfundets ceremonier og kollek
tive ritualer.

Set i dette lys er "vampyrisme” ingen abnormal psykisk sygdom. 
Det er et element förbundet med saerlige kulturelt betingede fore- 
stilinger om livet efter doden og med en f orfaedre-kul t, der har 
lange historiske rodder. Disse foresti11inger bevares, manifest 
(som en erkendt foresti11ing) eller latent (som en ikke-erkendt 
trosforestilling) på baggrund af det vlachiske samfunds saerlige 
karakter og dets historiske og nutidige situation. Uden staerke 
kvasi-politiske slaegtskabsgrupper og uden en egen nationalstat 
kan moroi historisk have vaeret en af de mytisk-rel igiose fore- 
stillinger, som har fungeret som sanktion for gruppesammenhold i 
familierne og landsbyerne samt opretholdelsen af en faelles etnisk 
identitet. I dette perspektiv kan man sige, moroi agerer som 
bloddonor for en truet etnisk identitet. Dette er stadigvaek et 
aspekt af vampyrernes sociale mening i nutiden. Vampyrerne er 
dels agenter for legitimering af etablerede autoritetsforhold og 
undertrykkelsesfunktioner i familien og socialisationsprocessen 
og dels garanter for bevarelse af den vlachiske etniske gruppes 
relative autonomi i forhold til omverdenen. For at forstå dette, 
er det nodvendigt naermere at diskutere den vlachiske landsby og 
den vlachiske familieform.

Landsbyen

Ligesom blandt de fleste andre rumaensk-talende f olkegrupper, har 
landsbyen for vlacherne vaeret fokus for faelles identitet og grup
pe solidaritet. Blandt sydslaviske folk, derimod kloves landsby- 
samfundene derimod typisk af staerke (korporerede) slaegtsgrupper, 
eller de kan vaere identiske med sådanne grupper.

Chirot fremforer i en sammenl igning af rumaenske og sydslaviske 
landsbyers struktur:

"Det [rumaenske] landsbyfaellesskab udgjorde en alternativ 
lösning af en pastoral ekonomis problemer med rydning af 
jord og for usikkerheden i et tyndt befolket område ... 
Rumaenske landsbyfaellesskaber var tilsyneladende fra meget 
tidlig tid snarere territorielt baserede end slaegtsbaserede 
enheder ... Traditionelle rumaenske landsbyer har laenge haft 
en staerkt endogam aegteskabstradi tion, mens de fleste syd-

48



Fortiden og nutiden i nutiden -

slaviske samfund [på baggrund af den korporerede patriar- 
kalske slaegtskabsstruktur ] var staerkt exogame".40

I Rumänien tvang udviklingen af den feudale udbytning samt store 
jordejeres inddragelse af landsbyernes alminding , banderne til 
enten selv at fordele og privatisere landsbyernes jord eller også 
til at emigrere til områder, hvor udbytningen var mindre hårdhaen- 
det, og hvor banderne havde starre autonomi:

"For at beskytte sig selv, måtte banderne bryde med lands
byernes faellesskab og solidaritet ... Hovedårsagen til op- 
delingen af fael les jorden var, at man ville beskytte sig mod 
udbytning [og inddragelse af landsbyernes alminding] fra ri- 
ge indfadte og udlaendinge ... Dette manster [aget udbytning 
m.v.] spredte sig over hele Rumaenien og resulterede enten i 
livegenskab eller i landsbyfael lesskabernes opbrud”.43-

Som naevnt var Negotinska Krajina i laengere perioder et yndet ind- 
vandringsområde for rumaenske bander ast for Donau. Migrantfami- 
lier fra det rumaenske Vallakkiet blandede sig her rimeligtvis med 
en bofast rumaensk befolkning og med forskellige slaviske grupper. 
Migranterne bar det rumaenske landsbyfaellesskabs traditioner med 
sig. Etnisk blandede landsbyfaellesskaber udviklede sig omkring 
starre eller mindre konglomorater af familier og hushold, som 
delte en faelles landsbyalminding. Disse landsbyer udviklede sig 
meget ligt de traditionelle rumaenske landsbyfael lesskaber fra far 
1ivegenskabet. De var karakteriseret ved endogami indenfor det 
enkelte landsbyfael lesskabs rammer, som tjente til at forbedre in
dividuelle husholds levevilkår og bevare fami1iejendommen inden
for landsbyfael lesskabets rammer. Men, i kontrast til udviklingen 
i Rumaenien (Vallakkiet) bevarede banderne i landsbyfaellesskaberne 
vest for Donau en relativt haj grad af autonomi. På trods af en 
voksende betydning for penge-og markedsakonomien i Serbien og en 
voksende ejendomsdifferentier ing blandt banderne selv, bevaredes 
flere redistributive kollektive landsbyfunktioner helt indtil 
slutningen af Den anden Verdenskrig. Disse omfattede almindin- 
gen,42 det vil sige den faelles landsbygraesgang, samt landsbyens 
faelles kornkammer. I disse kornkamre blev korn blev samlet i dår- 
lige år og senere redistribueret til traengende hushold i nad. I 
krisetider så man ofte en renaessance for sådanne kollektive in
stitutioner og landsbyfael lesskabets integration og solidaritet, 
hvis betydning gik tilbage, når det var bedre tider. En sådan 
renaessance var typisk for 1930'erne, hvor kornkamrene genfik 
deres betydning i flere hungerår. Disse funktioner blev under- 
stattet af den statslige lokaladministration. Enhver skattebe- 
talende borger skulle yde en hvis maengde hvede til det faelles 
kornkammer, hvorfra det senere blev redistribueret.43 Medvirkende 
til at bremse ejendomsdifferentier ingen blandt banderne i de 
vlachiske landsbyer var iavrigt, den helholdende agrarpolitik, 
som var typisk såvel for Kongeriget Serbien far farste verdens
krig, som for den farste jugoslaviske stat imellem 1919 og 1939.
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Denne politik indbefattede såvel jordreformer som gentagne for- 
holdsregler for at sanere de fattigere bonders gaeld til pantelå- 
nere og handelsfolk. Denne statslige politik forhindrede jordens 
koncentration i haenderne på nogle få storbönder og ligeledes en 
omfattende proletär iser ing.44 Efter Anden Verdenskrig forhindrede 
det nye socialistiske styre endnu mere effektivt en vidtgående 
ejendomsdifferentier ing og proletär iser ing i den serbiske (og 
vlachiske) landsby.45 Den sociale differentiering blandt bonderne 
i Serbien efter Anden Verdenskrig haenger derfor hovedsagel igt 
sammen med kraefter udenfor landsbyerne, som urbanisering og indu
strialisering og de nye muligheder, dette åbnede for bonderne og 
mindre med interne kraefter og ejendomsdifferentiering i lands
byerne .

De vlachiske landsbyer i Negotinska Krajina blev dog kun peri
fert inddraget i urbaniseringen og industrialiseringen i Serbien 
og Jugoslavien i de forste årtier efter anden verdenskrig. Det er 
baggrunden for, at den vlachiske landsby stadigvaek idag praesente- 
rer sig som en udpraeget homogen og lokalt autonom social enhed, 
på trods af at jorden idag er helt privatiseret og de fleste gam
le kollektive institutioner er forsvundet. En vis ejendomsdif- 
ferentiering har foregået blandt bondehusholdene i lobet af de 
sidste hundrede år, hvilket symboliseres i en oget statuskonkur- 
rence i landsbyen. Samtidigt praktiseres dog stadigvaek en maengde 
ceremonier som udtrykker enhed redistribution og solidaritet i 
landsbyen, og nye former for redistribution kommer hele tiden 
til, også i förbindelse med migrationen, hvilket jeg vil disku- 
tere i et senere kapitel. Hermed påvirkes ejendomsdifferentiering 
og social status altså endnu idag af ceremonier og ritualer for 
redistribution (fordeling) og udjaevning af okonomiske skel inden- 
for landsbyens rammer.46 Redistribution og udjaevning er domine- 
rende traek i landsbyfael lesskabets moralkodeks, som ofte tager pa- 
radoksale udtryk i form af tilsyneladende odselhed.47 Landsbyens 
sociale netvaerk er taet sammenvaevede og ger det vanskeligt, at o- 
vertraede rammerne for den kollektive moral, så meget desto mere, 
som få attraktive sociale alternativer ligger åbne for vlacherne 
i storsamfundet udenfor den etnisk vlachiske landsbykontekst.

Gamle faelleskabsinstitutioner og former for social praksis er 
idag blevet erstattet med nye institutioner i form af lokale for- 
samlinger og kommittéer indenfor rammerne af den jugoslaviske so- 
cialismes saerlige lokale selvforvaltningssystem. Dette har bety- 
det en f ortsaettelse af det vlachiske landsbysamfunds relative lo
kale autonomi og dets relative uaf haengighed af centralmagten, når 
det gaelder lokale anliggener. Mens vlachiske bonder virker lidet 
engagerede og lidet politisk aktive, når det gaelder sager på ho- 
jere administrativt niveau (kommune, republik), er de yderst ak
tive, når det gaelder deres landsbyers kollektive identitet og ud- 
vikling. Dette kommer også til udtryk blandt vlachiske arbejds- 
migranter i Skandinavien. Alle er levende interesserede i enhver 
begivenhed og förändring i deres fodelandsby, til hvilken de for-
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venter sig at vende tilbage en skonne dag. Så godt som alle mi- 
granter sender store summer penge tilbage til deres lokale selv- 
styrekommitteer, med henblik på forbedring af landsbyernes kol
lektive infrastruktur (veje, vandledninger, kloakering, forsam- 
lingshuse, laegecentre o.s.v.). Den enkeltes ansvar og omsorg for 
landsbyens udvikling indgår som en del af den kollektive moralko- 
deks.

Familien, hvor skammen er forsvundet

Omkring århundredskiftet sås den vlachiske familie, af laerte 
kredse i Serbien, som sindbilledet på et amoralsk levned. Med 
henvisning til det vlachiske syn på seksualitet, fami 1ieforhold 
og familieliv pegede man på vlachiske kvinder som selve syndens 
inkarnation. Således udmaler Dordevic i 1912 folgende billede af 
den vlachiske kvinde og den vlachiske familie, som han beaerede
med en ganske s*rlig "typebetegnelse” 
lie”:

nemlig ”den förliste fam-

”Det klassiske udtryk for den "förliste” familietype kan man 
finde i Det östlige Serbien, hvor den beklageligtvis udvik- 
lede sig i en så godt som udelukkende negativ retning - 
såvel blandt serberne som blandt rumaenerne [vlacherne]. Ind- 
til for nyligt var jeg villig til at tro på, at den lave mo- 
ralopfattelse i dette område burde ses som en konsekvens af 
kulturel underudvikling og t ilbageståenhed, en mangel på in- 
teresse i det offentlige,40 primitivisme og fjernhed fra al 
kultur ...

En mangelfuld kulturel blanding [d.v.s. assimilering] 
skulle give sig udtryk i mange negative manifestationer, når 
det gaelder kulturspredning. Dekadencen gik så vidt, at man 
kan sige, at så vidt det gaelder disse afsides bjergegne, så 
er befolkningen vendt tilbage til deres naturlige stadium af 
vildhed, og i lavlandet er befolkningen blevet fuldstaendigt 
odelagt kulturelt set ... Som eksempler kan jeg blot anfore 
at kvinder aflaegger visit på kroer og drikker i lag med maen- 
dene, og at det ikke er noget ualmindeligt syn at bevidne 
den mest skamlöse adfaerd, hvor aegteskaberne er losagtige, 
hvor man kan kobe sig vidner, som vil give medhold i hvad 
som helst, og hvor mord udgor en del af dagligdagen ... I 
Pozarevac egnen, går kvinder fra disse områder ud alene, med 
pudder og rouge på ansigtet, omkring blandt folket, klaedt i 
billige imitationer af byernes klaededragt, og visse har kom
met så vidt, at de arbejder som servitricer på områdets 
kroer og betragter denne bestilling som et hvilket som helst 
andet arbejde, samtidigt med at de opretholder normale bånd 
med deres familier i landsbyerne. Når de vender hjem, da 
står maendene i ko for at gifte sig med dem, siden de har 
sparet penge sammen, og her er der ingen som sporger, hvor 
pengene kommer fra, så laenge de bare findes . . .
Vlacherne har bragt en dårlig moral og fordaervelige skikke 

med sig og har överfört dem til andre grupper, idet de 
[vlacherne] selv er en gammel blanding af serbere og ru- 
maenere. Således, kan man blive vidne til mere eller mindre
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de samme ting også i rent serbiske landsbyer. Her kan man 
bevidne bigami, som opstår af det mest afskyelige begaer, og 
bruderov, void og barbari som normale måder at afgore tvis- 
tigheder på, og moralen er drevet til sine yderste graen- 
ser. ”*9

Dordevic’s synspunkter på den vlachiske familie fra 1912 er ble- 
vet modt med hård kritik fra en senere generation af jugoslaviske 
kolleger. Etnologen, Nikola Pantelic afviser Dordevic’s "småbor
gerlige moraliseren”:

"Det synes som om professor Dordevic udgik fra sin egen pa- 
triarkalske og småborgerlige moralopfattelse og undgik en 
hvilken som helst objektiv tilnaermelse til fakta og pro
blemstil linger”.50

Men skont, vi med Pantelic sikkert kan slå fast, at professor 
Dordevic luftede sine egne private etiske synspunkter, så er der 
dog mange specielle traek i den vlachiske familie som kraever en 
förklaring. Dette gaelder for eksempel årsager til og virkninger 
af borneaegteskaber , en hoj ski lsmissef rekvens, et liberalt syn på 
seksualitet, m.v.. Den vlachiske og den ost-serbiske familie som 
helhed har på baggrund af disse og andre saeregenheder erhvervet 
sig en egen plads i den serbiske (etnologiske) fami 1ietypologi: 
timok fami1 ien.Bx Denne familieform kan beskrives ved folgende 
traek:ssä
1. Udvidede flergenerationsfami1 ier er den fremherskende fami

lieform. D.v.s. samboen af flere (tre til fem) generationer 
indenfor et faelles hushold.

2. En lav natalitet; d.v.s. et eller to born per gift par.53
3. En tidlig aegteskabsalder .
4. En hoj grad af matrilokale aegteskaber (manden gifter sig of te 

ind i kvindens hushold).
5. Et relativt liberalt syn på seksualitet.
6. Hyppige skilsmisser uden tab af prestige for hverken manden 

eller kvinden.
Hvis man onsker at forstå ”vampyrernes” mening og rolle iblandt 
vlachiske migranter, er det nodvendigt at tage udgangspunkt i 
modsaetningerne mellem generationerne i den vlachiske familie og 
måderne, hvorpå denne familie influeres af migrationen og af in
tegrationen i det danske samfund.

Blandt de vlachiske bonder tjener reproduktion af flergenera- 
tionsfami 1 ien vigtige formål set udfra den aeldre generations per
spektiv. Denne generation besidder ejendomsretten over jord og 
andre produktionsmidier, og fortsaetter langt op i årene at have 
en priviligeret stilling i beslutningsprocesser, som drejer sig 
om familien og husholdet. Givet et lavt fodselstal kraeves et mak-
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simalt engagement af husholdets medlemmer, både maend og kvinder 
og flere generationer, for at lose problemet med arbejdskraft i 
landbruget. Dette gaelder i det mindste under de primitive tekno- 
logiske forhold, som var gaeldende for udvandringen til Vesteu- 
ropa. Udover dette ser de aeldre samboen med yngre generationer i 
et faelles hushold, som den eneste garanti for et anstaendigt un- 
derhold i deres ålderdom. Da familier med mere end to born (kol- 
lateraler) per gift par er en sjaeldenhed, finder deling af fami- 
liebruget sted naesten udelukkende gennem giftermål; en ung kvinde 
eller mand, som gifter sig ud bringer sin arvedel med sig ind i 
sin aegtefaelles (eller aegtefaelles foraeldres) hushold i form af 
medgift. Dette forer dog sjaeldent til at nye hushold grundlaegges, 
eftersom giftermål oftest finder sted ind i andre flergenerati- 
onshushold.

Strategier for at bevare det udvidede flergenerationshushols 
som en enhed for produktion og reproduktion kraever kontrol over 
ens afkom, for at sikre at ét barn gifter sig og förbliver hos 
foraeldrene i hver generation. Forst og fremmest er det nodvendigt 
at kontrollere sine dotres og sonners seksualitet. I vlachiske 
landsbyer sluttes der stadigvaek aftaler om aegteskab mellem fami
lier - d.v.s. foraeldre og bedsteforaeldre - mens de potentielle 
aegtefaeller endu er born. Offentlige institutioner for pardannelse 
(f.eks. ore, se Kapitel 2) og foraeldres manipulation af deres 
sonner og dotres seksualitet kan tjene til at realisere forael- 
drernes planer for aegteskab mellem unge teenagere.54
Figur 2:
&GTESKABSALLIANCER MELLEM VLACHISKE FL ER GENERA TI ONSHUSHOLD.
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(Se symbolforklaringer til Figur 1)
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En fortsat praktiseren af meget tidlige eegteskaber - et 
traditionelt trak for det vlachiske bondesamfund - er förbundet, 
med de äldres strategier for bevarelse af
flerfenerationshusholdet og bestrabelser for at udstrakke deres 
autoritet og sociale kontrol til nye generationers liv.55 Det 
betragtes som enklere at manipulere og kontrollere unge 
teenageres valg af partnere, end når det galder mere modne sanner 
eller dotre. £gteskab blandt meget unge partnere gar det også 
lettere for de aldre generationer i husholdet at udstrakke deres 
autoritet og kontrol til deres små barne- eller oldebarn, uden at 
dette skaber for starke autoritetskonf1ikter i forhold til 
barnenes foraldre.

På baggrund af den lave natalitet er tidlige aegteskaber blevet 
en vigtig strategi til at läse bondehusholdenes problemer med at 
skaffe ti lstrakkel igt med arbe jdskraf t. 55 En kort falge imellem 
husholdets generationer betyder, at flere generationer kan vare i 
fuldt arbe jdsdygt-ig alder samtidigt. I vlachiske bondehushold er 
det almindeligt, at tre, ja selv af og til fire generationer, på 
samme tid kan vare fuldt aktive i landbruget eller anden form for 
akonomisk virksomhed.

Kontrol over de unges seksualitet er en vigtig kilde til mod- 
satninger og konflikter i flergenerationshusholdet. En anden kil
de til modsatninger er overfarslen af autoritet over husholdets 
beslutningsprocesser og af ejendomsret. I det vlachiske flergene- 
rationshushold udsattes overforslen af autoritet (bestemmelses- 
ret) og ejendomsret fra de aldre til de yngre til efter foral- 
drernes dod.57 Dette udgor grundlag for starke spandinger mellem 
generationerne i det vlachiske samfund.

På trods af, at den yngre generationer indtil videre synes at 
have accepteret flergenerationshusholdet som ramme for familiere- 
produktionen, så er den konkrete magtbalance mellem generatio- 
nerne äben for forhandling og for konstante stridigheder. Dette 
kommer klarest til udtryk i konflikter mellem generationerne, når 
det galder kontrol over seksuali teten og unge vlachers surversive 
modstrategier (rettet mod de äldres manipulation)omkring valg af 
agteskabspartner.

Disse subversive (undergravende mod-) strategier må forstås på 
baggrund af en vigtig modsigelse mellem de äldres strategier for 
at kontrollere valget af partner blandt de unge og det tradi
tionelt set liberale syn på seksualitet, agteskab og skilsmisser 
i det vlachiske bondesamfund. Dette gor skilsmisse til en sand- 
synlig udgang på direkte påtvungne alliancer. Typisk, går de fle- 
ste arrangerede forstegangsagteskaber i stykker ganske hurtigt, 
efter hvilket de to partnere indtrader i nye agteskaber.50 Desu- 
den betyder fravaret af starke korporerede slagtskabsgrupper i 
samfundet, at ingen quasi-institutionelle organer i samfundet kan 
foreskrive visse typer af agteskabsal1iancer og forbyde andre, 
ßgteskabsal1iancer i vlachiske landsbyer antager typisk en ad hoc 
og situationel karakter, som afhanger af individuelle husholds
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mulighedsbetingelser (opportunitetsstruktur) og gensidige inter- 
esser i samspil med magtbalancen mellem generationerne i det en
kelte hushold.59 Sanktioner for arrangerede aegteskaber er desuden 
afhaengige af diffuse moralske sanktioner förbundet med de enkelte 
husholds sociale netvaerk og fra landsbyfael lesskabet som helhed.
Alliancer, til hvilke de unge partnere selv har taget initiati

vet (hvilket ofte er tilfaeldet med aegteskab nummer to) kan i 
laengden blive udtryk for solide kompromisser mellem forskellige 
generationers preferancer. Dog bliver mange sådanne alliancer 
indledningen til bitre konflikter mellem generationerne, som kan 
vare livet ud og efter doden slutte med "vampyrisme”. Således, 
ligger den aeldre generations yderste moralske sanktion i at man 
kan kraeve sin respekt og retfaerdighed efter doden.

I det folgende kapitel vil jeg beskrive den jugoslaviske og 
vlachiske migration til Vesteuropa samt den videre sociale ramme, 
som to årtiers vlachisk "migrancy" har skabt for det vlachiske 
bondehusholds materielle og sociale reproduktion og for det kon- 
fliktfyldte forhold mellem generationerne.
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Kapitel 4

UDVANDRINGEN 
TIL SKANDINAVIEN

Der lever idag knap 2.000 vlacher i Danmark og rimeligtvis samme 
antal i Sverige.1 Storstedelen af de vlachiske indvandrere i 
Skandinavien kommer fra et mindre antal landsbyer i to jugoslavi
ske kommuner i Negotinska Krajina, Negotin og Kladovo. Herfra er 
der desuden sket en intensiv udvandring til Vesttyskland, 0strig 
og andre Europaeiske indvandr ingslande.

Blandt vlacherne i Negotinska Krajina er uddannelsesniveauet 
endnu langt under gennemsnittet i Serbien. I 1971, da udvan- 
dringen fra området nåede sit storste omfång, var hver femte 
bonde i Negotin analfabet-2 På samme tidspunkt var andelen land- 
brugere 85.6, hvilket betod noget af det mest "rurale" i hele Ju
goslavien. En orientering mod landsbyen er typisk for den unge 
generation af vlacher i Jugoslavien. Omkring halvdelen af alle 
vlachiske unge vaelger ikke at fortsatte sin uddannelse efter 
grundskolen.3 Dette er enestående i Jugoslavien, og betyder i 
praksis, at disse born vil forblive afhangige af fami 1iebruget 
eller langdistancemigration for deres indkomst.

Bonder fra Negotinska havde allerede for udvandringen til Vest- 
europa udviklet forskellige typer for intra-og inter-regional ar
be jdsmigration . Man supplerede arbejdet på fami1iebruget med 
lonarbejde i landbruget, i miner og på store byggearbejder.4 Ud- 
vandringen til Vesteuropa begyndte så småt i midten af 1960'erne 
og tog fart i 1969. I 1971 arbejdede som helhed omkring 8 procent 
af den totale befolkning i vlachiske landsbyer i Vesteuropa mod 
ca. 2 procent af befolkningen i områdets serbiske landsbyer. Idag 
er Negotinska Krajina et af de områder i Jugoslavien, som udviser 
den hojeste andel udvandrere i forhold til indbyggerantal, eller 
som det hedder i den officielle jugoslaviske jargon: det hojeste 
antal "jugoslaviske borgere på midlertidigt arbejde eller ophold 
i udlandet”. Over 10 procent af den samlede befolkning befinder 
sig som migranter i Vesteuropa.5 Denne andel er dog flere gange 
hojere, når det gaelder en raekke individuelle vlachiske migrant- 
landsbyer.

ARBEJDSMIGRATIONEN OG BONDE0KONOMIEN
Den intensive udvandring til vesteuropa fra 1969 betod en grund
legende aendring i det hidtidige vlachiske migrationsmonster. 
Tidligere intra-og interregionel migration i Jugoslavien var som
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oftest saeson-migration eller migration, hvor migranten vendte 
tilbage til sin landsby med hyppige og regelmaessige mellemrum 
flere eller mange gange om året. Sammenlignet med serbiske lands- 
byer i området, hvor den interne (intra-jugoslaviske) migration 
som oftest betod det samme som en permanent udvandring fra lands
by til by, vendte vlacherne altid tilbage til deres landsbyer 
efter kortere arbejdsperioder i forskellige jugoslaviske områder. 
Denne migration omfattede som regel bare maend og fungerede som et 
supplement til den landlige okonomi, d.v.s. bondehusholdets pro
duktion for selvhusholdning (naturalier til eget forbrug) og til 
salg på markedet.

Den nye migration fra Negotinska Krajina til Vesteuropa var 
derimod kendetegnet ved, at migranterne ophold sig borte fra 
landsbyen i laengere sammenhasngende perioder, og kun vendte til
bage i kortere perioder (industriferierne) en eller to gange om 
året. Samtidigt betod günstige beskaef tigelsesf orhold, at både 
maend og kvinder allerede fra starten udvandrede sammen. Normalt 
udvandrede man parvis, mand og hustru sammen, mens mindre born 
forblev hjemme hos bedstef oraeldre og oldef oraeldre. Dette monster 
må forstås på baggrund af en udpraeget bilateral slaegtskabs-og 
autoritetsstruktur i det vlachiske bondehushold og på en relativt 
fleksibel konsmaessige arbe jdsdel ing.6 Således havde kvinderne vae- 
ret beskaeftiget med alle former for landbrugsarbejde på familie- 
bruget og for manges vedkommende også i lonarbejde udenfor gården 
i visse perioder. Kvindernes mobilitet understottedes af, at de 
ikke forhindredes i erhvervsarbejde udenfor husholdet af talrige 
bornefodsler.
Vlachernes fami 1iestruktur syntes i det hele taget velegnet til 

at baere en intensiv langtidsmigration af flere okonomisk aktive 
medlemmer tilhorende begge kon. I den dominerende type af hus- 
hold, med flere samboende generationer, kunne den aeldre genera
tion tage sig af de mindre born, mens foraeldregenerationen ar
be jdede i Skandinavien.7 Det var altså de yngre og midaldrende 
vlachiske aegtepar, som drog ud. I begyndeisen forestillede man 
sig at tjene så meget som muligt i lobet af et par år, for at 
forbedre familiens grundlaeggende levestandard. Men til forskel 
fra den tidligere interne migration betod de relativt hoje 
lonninger i Vesteuropa, at den nye migration skulle blive mere 
end blot et supplement til den landlige okonomi.

Da de mest grundlaeggende materielle behov var blevet daekket, 
blev pengene fra udlandet anvendt til opkob af jord, til hus- 
bygning, til medgift m.v..e Dette ledte hurtigt til nye og 
forogede behov. Kravene til en socialt acceptabel husholdsind- 
komst steg med voldsom hast i lobet af ganske kort tid. Dette 
tvang flere til at udvandre. En udvandringsspiral satte sig i be- 
vaegelse, som sikkert, hvis der ikke allerede i 1973 var blevet 
indfort et så godt som generelt indvandringsstop i de vesteu- 
ropaeiske immigrationslande, ville have fort til affolkning af
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store områder. Den forogede udvandring forte dog ikke til at 
migranterne kappede båndene til deres hjemlandsbyer. Tvaertimod 
koncentreredes hele deres energi på at realisere forudsaetningerne 
for en tilbagevenden til "et bedre liv” og en hojere levestandard 
i h jemlandsbyerne. Men selve disse bestraebelser udviklede sig til 
en kollektiv ”investeringskarrussel", som snarere skulle forhin- 
dre en reetablering i hjemlandsbyen end gore den mulig. Denne in
vester ingskarussel betod en inflation i kravene til husholdets 
reproduktion og medvirkede at gore udvandringen til en "permanent 
midlertidighed" uden at give de fleste migranthushold bedre o- 
bjektive muligheder for at kunne skabe sig et tilfredssti1lende 
liv i oprindelsesområdet.
Medgift og brudepenge voksede til et omfång, som översteg re- 

sourcerne for de hushold, som ikke kunne disponere over indkom- 
ster fra lonarbejde i udlandet. Priserne for landbrugsjord vok
sede til det flerdobbelte i forhold til situationen for udvan
dringen, og der udviklede sig voldsomt aendrede normer for, hvad 
man anså for "en anstaendig bolig”.® Beskedne, lavloftede bonde- 
huse af ler aflostes af nye, imponerende murstensvi1laer. Disse 
blev forst konstrueret som étetages huse, men blev efterhänden 
udvidet til vaeldige 2 eller 3 etages villaer. På trods af husenes 
storrelse anvendte familien som regel stadigvaek bare et par rum; 
andre stod tomme, mens storstedelen af familien arbejdede i 
Vesteuropa det meste af året.i0 Baggrunden for at man kunne rea
lisere de store byggerier var en relativt billig byggeteknik (men 
imponerende byggestil) og at flere fami 1iemedlemmer sled med ak- 
kord~og overarbejde og levede yderst spartansk i immigrations- 
landenes industribyer.
Hovedparten af alle investeringer förblev bundet til en foroget 

konsumpti on.*x Selv, når migranterne investerede i forbedringer 
og förnyelse af deres husholds produktionsmidier antog dette ofte 
karakter af en iojnefaldende demonstration af status i landsbyen. 
Selv bonder med naesten ingen jord kunne investere kraftigt i 
traktorer, me jetaerskere og store landsbrugsbygninger. I nogle 
landsbyer fandtes så godt som én traktor per hektar dyrkbar jord. 
Men de vlachiske bonder i migrationslandsbyerne skulle nu i sti- 
gende grad betragte landbruget som et utilstraekkeligt eksistens- 
grundlag, som ikke kunne tilfredssti1le de nye voksende mate
rielle normer, fornodenheder og krav. Samtidigt fandtes der bare 
meget begraensede muligheder for at de som helhed dår ligt uddan- 
nede vlachiske arbejdsmigranter kunne vende tilbage. Kun få har 
fundet muligheder for at genintegrere sig på det lokale arbejds- 
marked efter 5, 10 eller 15 års arbejde i Vesteuropa. Kun en op
timal kombination af lokalt lonarbejde og arbejde på egen jord 
skulle kunne tilfredsstille de behov, på baggrund af hvilke de 
fleste udvandrede; d.v.s. tilbagevenden til en bedre fremtid i 
oprindelseslandsbyen. I mangel på sådanne muligheder udskyder 
migranterne til stadighed deres hjemvenden. En midlertidig ar-
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bejdsmigration udviklede sig til en permanent proces - til 
"migrancy" (se Kapitel 1).

TO ÅRTIERS "MIGRANCY"
Idag (1986) har vlachiske indvandrere i Danmark og Sverige vaeret 
inddraget i migrancy imellem deres jugoslaviske oprindelseslands- 
byer og indvandrersamfund i Skandinavien i en periode på to år- 
tier. Migrationen har forårsaget store materielle og sociale for- 
andringer i udvandringslandsbyerne, samtidigt med at forskellige 
former for integration udvikler sig blandt de vlachiske indvan
drere i Skandinavien. Hverken udviklingen i Jugoslavien eller i 
Skandinavien kan man imidlertid forstå uden at se den i forhold 
til migranternes "samlede sociale felt", som integrerer bagland 
og indvandringssamfundene til en faelles referenceramme. I det 
sidste afsnit af dette kapitel vil jeg diskutere nogle udvalgte 
aspekter af vlachernes "migrancy" set fortrinsvist udfra "bag
landets" perspektiv: 1) migrationens sociale organisation, 2) den 
materielle reproduktion af båndene til baglandet, og 3) den cere- 
monielle bekreeftelse af disse bånd. Dette, baglandets perspektiv 
er vigtigt at holde for oje i den diskussion af integrations- 
monstre og sociale strategier i indvandringslandene, som folger 
senere.

Den sociale organisation

I Skandinavien bibeholder Vlacherne et intensivt socialt og kul- 
turelt liv indenfor gruppen. I Sverige, blander vlacherne sig i 
de fleste lokalsamfund med andre jugoslaviske indvandrergrupper i 
de jugoslaviske indvandrerforeninger, hvor de for det meste udgor 
en minoritet. I Danmark udgor vlacherne derimod en majoritet i en 
r*kke mindre lokalsamfund og indvandrerforeninger og er som hel
hed mere integrerede internt som en etnisk minoritetsgruppe med 
egne sociale institutioner. ”Svenske" vlacher tager ofte over 
sundet til Danmark, hvor de sammen med "danske" vlacher fejrer 
vigtige jugoslaviske maerkedage . Således har vlacherne i Skandina
vien opbygget deres egen vlachiske sociale og kulturelle scene, 
som omfatter begge grupper på tvaers af gr*nsen. Det transna
tionale vlachiske etniske netvaerk reproduceres og bekraeftes ved 
aegteskaber mellem vlacher i Danmark og Sverige og ved "import" af 
aegteskabspar tnere fra Jugoslavien. Som helhed er vlacherne staerkt 
etnisk endogame og gifter sig kun undtagelsesvist med personer 
fra andre jugoslaviske grupper eller med danskere eller sven- 
skere.

De vlachiske migranters definition af "hushold" vidner om en 
fortsat enhed mellem det jugoslaviske "bagland" og indvandrings- 
samfundene som ét socialt felt. Efter naesten 15 års migration for
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de flestes vedkommende (afbrudt af kortere besag i Jugoslavien) 
beskriver både aeldre, unge og midaldrende vlachiske migranter som 
regel sig selv som medlemmer af et (flergenerations-) hushold med 
rodder i oprindelseslandsbyen og med nogle eller alle medlemmer, 
som arbejder "midlertidigt" i udlandet (Skandinavien). Endnu har 
vi ikke madt vlacher, som haevder, at Danmark eller sverige har 
blevet deres nye "hjem”. Selv for familier, hvor alle medlemmer 
arbejder eller lever i Skandinavien, förbliver huset eller gården 
i Jugoslavien fokus for deres sociale identitet og den vigtigste 
målestok for social status. Det endelige formål for en langvarig 
"exodus” og fortsat "migrancy" er at vende tilbage til udgangs- 
punktet for migrationscyklus’en - det vil sige, at vende "hjem” 
og etablere sig i oprindelseslandsbyen påny.

Et omfattende socialt netvaerk, som forener indvandringssamfun- 
dene med udvandringssamfundene i Jugoslavien, fornys hele tiden 
gennem aegteskaber imellem migranter og unge vlacher, som rekrut- 
teres fra hjemlandene. Samtidigt med, at der således sker en kon
tinuerlig nyrekruttering af migranter fra Jugoslavien igennem aeg- 
teskabsbånd, styrkes migrantsamfundenes bånd til det jugoslaviske 
”bagland" som helhed. £gteskabsal1iancer indgås indenfor et soci
alt felt staerkt praeget af konflikter mellem yngre og aeldre. Men 
de aeldre indtager stadigvaek den dominerende position i dette 
felt, praeget af traditionelle former for autoritet og kontrol.

De forste, som udvandrede til Skandinavien fra vlachiske lands- 
byer var unge og midaldrende gifte par i alderen mellem 18 og 40. 
De, som havde mindre endnu ikke arbejdsdygtige born, efterlod dem 
tilbage hos bedste-og oldef oraeldrene. Idag har sonner og dotre 
til disse forste migranter, som er opvoksede og socialiserede i 
Jugoslavien, selv udvandret til Skandinavien og udgor her en "an
den generation" af vlachiske indvandrere. Reproduktionen af 
vlachisk "migrancy", som indebaerer en dobbelt social tilknytning 
i Skandinavien og det jugoslaviske bagland synes dog ikke at 
skulle ophore i og med, at denne "anden generation" har indvan- 
dret til og etableret sig socialt og f ami 1 iemaessigt i Danmark og 
Sverige.

Anden generations vlachiske migranter fortsaetter i det mindste 
delvist med at socialisere deres born - tredje generations mi
granter - med staerk tilknytning til Jugoslavien og dermed også at 
forlaenge den vlachiske arbe jdsvandr ings karakter af migrancy. 
Ganske vist er der sket en vigtig modifikation i migrations-og 
socialisationsmonstre, hvis man sammenligner med situationen i 
migrationens tidlige fase.12 Anden generation blev i vid udstraek- 
ning socialiseret i Jugoslavien af bedstef oraeldre, som var blevet 
tilbage i udvandringslandsbyerne. Men idag arbejder tredje gene
rations bedstef oraeldre - det vil sige forste generations migran
ter - i de fleste tilfaelde stadigvaek i Skandinavien.13 Flergene- 
rationsfami 1 ien er imidlertid stadigvaek den helt dominerende fa
milieform blandt de vlachiske migranter og har bevaret sin kapa-
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citet for, i det mindste delvist, at kunne organisere bornenes 
(tredje generations) socialisering i det jugoslaviske ”bagland”.
Den sporgeskemaundersogelse, som vi foretog blandt vlachiske 

indvandrere i Danmark og Sverige (se Kapitel 1) viste tydeligt, 
at langt den störste del af migranthusholdene stadigvaek bestod af 
mere end to samboende generationer. Tabel 1 viser, at naesten alle 
(85%) vlachiske foraeldre mellem 24 og 39 år i 1983 boede i hus- 
hold med en eller flere foraeldre, svigerforaeldre eller andre 
aeldre slaegtninge.14 Der viser sig dog, at vaere betydelig forskel 
på husholdssituationen, hvis man deler informanterne op i to 
ålderskategorier. De 30-39 årige foraeldre var for det meste selv 
forstegangsmigranter, hvis aeldre husholdsmedlemmer var forblevet 
i udvandringslandsbyerne. I denne kategori var det kun knap en
TABEL 1:
FL ERGENERA TIONSHUSHOLD BLANDT VLACHISKE MIGRANTER. INFORMANTER 
MELLEM 24 OG 39 ÅR (I %), SOM HAVDE ALDRE FAMILIEMEDLEMMER I HUS- 
HOLDET (FORALDRE SVIGERFORALDRE) .

Alder

1. Aldre 
slaegtning(e) 
i husholdet* *
(i % af N)

2. £ldre 
slaegtning (e) 
i Skandina
vien**
(i % af N)

3. 2 som 
procent 
af 1***

N=

24-29 83 57 67 (22)

30-39 84 16 19 (36)

N totalt = 58

* Informanten som havde foraeldre, sviger foraeldre eller andre 
aeldre slaegtninge som husholdsmedlemmer (ialt både i Jugoslavien 
og i Skandinavien). Svar fordel t efter alder (som procent af alle 
informanter i pågaeldende ålderskategori) .
*" Informanter, som havde foraeldre, sviger foraeldre eller andre 
aeldre slaegtninge som samboende (i husholdet) i Skandinavien. Svar 
fordelt efter informanternes alder (som procent af alle informan
ter i pågaeldende ålderskategori ) .
*** 2. som andel af 1. D.v.s. (2) informanter i forskellige ål
derskategorier, som havde samboende aeldre slaegtninge i husholdet 
i Skandinavien, som procentandel af (1) alle informanter i pågael
dende ålderskategori, som havde aeldre slaegtninge i husholdet (i 
det hele taget, d.v.s. såvel i Skandinavien som i Jugoslavien).
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FIGUR 3:
UDVIKLINGSCYKLUS OG FAMILIESTRUKTUR FOR ET VLACHISK MIGRANT
EU SHOLD
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(For förklaring af symboler se i*vrigt Figur ii

femtedel, der levede i flergenerationshushold, hvor de aeldre 
slaegtninge var bosat i Skandinavien (se Tabel 1). Den yngre kate
gori af vlachiske foraeldre mellem 24-29, som samboede med aeldre 
slaegtninge, var derimod ofte anden generations migranter. Blandt 
de ialt 22 24-29 årige vlachiske foraeldre, som indgik i intervi- 
ewundersagelsen var 18 sammenboende med aeldre slaegtninge. Af 
disse 18 boede de 12 (67%) sammen med disse slaegtninge i Skandi
navien. I Tabel 1 har jeg ikke medtaget informanter på 40 år og 
derover. Ingen af disse havde aeldre slaegtninge boende hos sig i 
Skandinavien.
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Figur 3 illustrerer udviklingen af et vlachisk hushold fra be- 
gyndelsen af migrationen i 1968 til etableringen af et flergene- 
rationshushold i Danmark i 1980’erne. I figurens Fase 2 udvandrer 
et yngre par og efterlader deres mindre born hjemme hos bedste- 
foraeldrene. Da disse born (i Fase 3) gifter sig, slutter de sig 
til foraeldrene i Danmark og finder beskaef tigelse for på denne 
måde at kunne foroge husholdets samlede indkomster. I Fase 4 er 
den aeldste generation dod og en ny generation (tredje generations 
migranter) er blevet fodt i Danmark. Husholdets residens er som 
helhed blevet forlagt til Danmark, bortset fra kortere perioder i 
lobet af året. Samtidigt opretholdes dog naere relationer med ud
vandr i ngsl andsby en .

Storstedelen af familiens arbejde og investeringer rettes mod 
”haglandet" og de vigtige ceremonier finder sted i udvandrings- 
landsbyen. Tredje generations fortsatte tilknytning til Jugosla
vien forstaerkes i Fase 5 ved, at farmor rejser tilbage til Jugo
slavien med det aeldste barnebarn, når dette begynder i forskolen. 
Deres ophold i Jugoslavien, kom dog til at arte sig som en slags 
"pendling”, hvor farmor og det aeldste barn i perioder har boet i 
Danmark og i perioder i Jugoslavien. I en periode efter at det 
andet barn var fodt boede også bornenes moder i Jugoslavien.

Sporgeskemaundersogelsen viste, at dette og lignende monstre er 
udbredt blandt de vlachiske indvandrere (Tabel 2). Som helhed bo
ede en tredjedel af alle interviewede foraeldres born under tyve 
år i Jugoslavien på interviewtidspunktet. Det viste sig imidler- 
tid, at socialiseringen i "baglandet" naesten udelukkende fandt 
sted fra begyndeisen af skolealderen til de unge ansås for at 
vaere giftemodne, hvilket blandt vlacherne jo indtraeffer tidligt, 
allerede i 13-14 års alderen. Godt halvdelen af alle 7-14 årige 
born opholdt sig i Jugoslavien på det tidspunkt, hvor vi inter
viewede foraeldrene. Af de ovrige foraeldre oplyste mange, at deres 
born havde opholdt sig i laengere perioder i Jugoslavien og tid- 
ligere gået i Skole der. Det foretrukne monster var altså, at 
sende bornene tilbage til Jugoslavien i 6-7 års alderen og lade 
dem komme tilbage til Danmark/Sverige i 13-15 års alderen. Såle
des var der ret få born mellem 0 og 6 år, som var bosiddende i 
Jugoslavien og naesten ingen over 14 år.

Dette bosaettelsesmonster kan sammenlignes med data angående de 
interviewede foraeldres vurderinger. Vi spurgte om, hvor man 
mente, at det var mest fordelagtigt for bornene at bo, når 
foraeldrene arbeidede i udlandet (Skandinavien). Over halvdelen 
(55%) af de ialt 93 interviewede foraeldre svarede, "at det er 
bedst for bornene at bo sammen med foraeldrene i udlandet, hele 
tiden", mens knap en tredjedel mente, at det var bedst for 
bornene, "at bo med foraeldrene, mens de er små, og vende tilbage 
til Jugoslavien, når de skal begynde skolen" (Tabel 3). Billedet 
aendres dog betydeligt, når man inddrager fora?ldrernes alder i

64



- Udvandringen til Skandinavien -

TABEL 2:
BOSAT TELSESM0NSTER FOR B0RN TIL VLACHISKE INFORMANTER (I SVE
RIGE/DANMARK), EFTER B0RNENES ALDER OG OPHOLDSSTED (I t)

Barnenes alder

Barnenes bosaettelse på interviewtidsp. :

Jugoslavien Danmark/Sverige

0-20 år * (N-131) 34 66

7-14 år** (N=63) 51 49

* N=131 (i.e. totale antal born mellem 0 og 20 år).
“* De ialt 63 7 til 14 årige boms andel af det totale antal 

born til informanterne (born mellem 0 og 20 år = N) var 48 pro- 
cen t.
Af de ialt born 41 (mellem 0 og 20), som var bosiddende i Ju

goslavien var de 30 mellem 7 og 14 år (dvs at de udgjorde 73 
procent af alle born i Jugoslavien).

billedet. Blandt 23 interviewede i 24-29 års alderen var det så
ledes godt halvdelen, som mente, at barn burde rejse tilbage til 
Jugoslavien for at starte skolen der, mens knap halvdelen (44%) 
mente, at barn burde blive hos deres foraeldre i indvandrings- 
landet under hele opvaeksten (Tabel 3).
Vi stillede også spargsmålet om barns skolegang på en mere 

principiel måde, nemlig lasrevet fra spargsmålet, om de skulle bo 
sammen med foraeldrene eller ej. Spurgt om, hvor det var bedst at 
gå i skole, svarede naesten to tredjedele (61%) af de 23 yngre in- 
formanter (24-29 år) "i Jugoslavien" og under en tredjedel "i 
Danmark" eller "i Sverige" (se Tabel 4).

Socialiseringen far skolealderen föregår nu hovedsageligt i 
Skandinavien. Den tidligere socialisering finder dog stadigvaek 
sted indenfor rammerne af flergenerationshusholdet, selv om dette 
er blevet överfart fra ”baglandet" til indvandringslandenes lo
kalsamfund. Bedsteforaeldrene indtager stadigvaek en vigtig plads i 
opdragelsen af de ofte meget unge foraeldres barn. Så godt som 
alle yngre foraeldrer, som havde mindre barn i Danmark eller Sve
rige fortalte, at det var et voksent fami 1iemedlem, der passede 
barnene, når begge foraeldre var på arbejde. Kun tre procent af 
alle interviewede vlachiske foraeldre i Skandinavien anvendte sig 
af dagpleje eller anden barneinstitution.
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TABEL 3:
HVAD ER BEDST FOR B0RNENE, NÅR BEGGE FORÄLDRE ARBEJDER I UD- 
LANDET? SVARSFORDELING EFTER ALDER I PROCENT. VLACHER I DANMARK 
OG SVERIGE.

a) Svarsfordel ing for alle informanter fordel t på ålderskatego
rier (N=93)

b) Svarsfordeling for 24-29 årige informanter, som sambor med 
eeldre slxgtninge (forxldre/svigerforeeldre) i Danmark eller Sve
rige (N=13)

Hvad er bedst for bornene?

Informantens alder:
24-29 30-39 40-47 Alle aldre
(N=23) (N=37) (N=33) (N-93)

1. At bo sarrunen med a) 44 57 63 55
deres foraeldre 1 
udlandet (Danmark/ 
Sverige) hele tiden.

b) 39

2. At bo i Jugoslavien a) 4 17 0 8
sammen med slaegt- 
ninge hele tiden b) 8

3. At bo sammen med a) 52 23 18 30
foraeldrene i udlan
det (Danmark/Sveri
ge ), når de er små, 
og rejse tilbage til 
Jugoslavien, når 
de starter skolen

b) 53

4. At bo sammen med a) 0 0 4 1
slaegtninge i Jugo
slavien, når de er 
små, og komme til 
foraeldrene i udlan
det (Danmark/Sveri
ge), når de begynder 
skolen

b) 0

5. At bo i Jugoslavien, a) 0 3 15 6
og forst forene sig 
med deres foraeldre b) 0
i udlandet, når de 
har afsluttet skolen

Ialt a) 100% 100% 100% • 100%
Ialt b) 100%
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TABEL 4:
"HVÖR ER DET BEDST FOR B0RN AT GÅ I SKOLE? I 
LER I JUGOSLAVIEN?" SVARSFORDELING I PROCENT 
INDVANDRERFORALDRER INDDELT I ÅLDERSGRUPPER.

DANMARK/SVERIGE EL- 
BLANDT VLACHISKE

Land
Informanternes alder:
24-29 30-39
(N=23) (N=37)

40-47
(N=33)

Totalt: 
24-47 
(N=93)

Ved ikke 9 26 24 21
Det er bedst 
nene at gå i 
Danmark/Sveri

for bor- 30
skole i 
ge

27 49 36

Det er bedst 
nene at gå i 
Jugoslavien

for bor- 61
skole i

47 27 43

Totalt 100% 100% 100% 100%

Materiel reproduktion

For de allerfleste vlacher - unge eller aeldre - förbliver den 
personlige, kulturelle og sociale identitet förbundet med oprin- 
delseslandsbyen og det lokale udvandringsområde i Jugoslavien.
Ens bånd til dette lokale jugoslaviske mikrokosmos er en navle- 
streng, som udgår fra huset og fami 1ieejendommen, for hvis skyld 
man har ofret år af hårdt arbejde og afsavn i Skandinavien. 
Vlachiske migranter har anvendt storstedelen af deres opsparinger 
i Skandinavien til investeringer i de store villaer, der överalt 
rejser sig som monumenter i udvandringslandsbyerne, til indkob af 
landsbrugsmaskiner, til forskellige former for prestigefyldte 
forbrugsvarer, samt til forbedringer af landsbyernes kollektive 
inf rastruktur.
Retrospektivt set har de vlachiske indvandreres migranterfa- 

ringer udgjort en konstant forlaenget folge af ”permanent midler- 
tidighed", hvis objektive resultater (husbyggeriet, den kollek
tive opbygning af landsbyerne mv), reproducerer de sociale bånd 
tilbage til landsbyerne ved at rejse materielle symboler for so
cial tilknytning og forpligtigelsér. Investeringer i udvandrings- 
landsbyerne er knyttet til en konkurrence for prestige imellem de 
enkelte hushold og familier. Det skulle dog vaere for enkelt at 
saette ligheds tegn mellem denne konkurrence og investeringer (for
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at akkumulere kapital) i et kapitalistisk samfund eller symbolske 
investeringer i social status og livsstil i det danske eller 
svenske forbrugersamfund. Det gaelder altså ikke bare om at vise, 
at man er bedre end naboen. Investeringer i hjemlandsbyerne er en 
nodvendig retfardiggorelse for selve udvandr ingen. Desuden repra- 
senterer iojnefaldende materielle monumenter en symbolsk kompen
sation for det konstante status-og identitetstab, som migranterne 
udsaettes for i Skandinavien, endel ig demonstrerer man på denne 
måde en fortsat fast forankret loyalitet og tilknytning til op- 
rindelseslandsbyen. Set på denne måde kan man betragte migranter- 
nes "investeringer" som en slags "offer” på landsbyfallesskabets 
alter, på linje med for eksempel de kostbare gravstene og marmor- 
mausolaer, som migrantfami 1 ier bygger til aere for dode familie- 
medlemmer i hjemlandsbyerne. Denne stadige reproduktion af en ma
teriel og symbolsk tilknytning til ”baglandet" og landsbyfaelles- 
skabet fremtraeder i et klarere lys, når man ser, hvorledes 
migranternes "investeringer" suppleres med forskellige former for 
rituel og ceremonial praksis.

Ceremoniel bekrxftigelse

Alle vigtige overgangsriter blandt vlachiske migranter er stadig- 
vak naert forbundne med det jugoslaviske ”bagland".15 Så vidt jeg 
er informeret, har ikke et eneste vlachisk bryllup, en eneste 
barnedåb eller begravelse fundet sted i Skandinavien i lobet af 
tyve års "migrancy".

I lobet af sommerferien, afholdes migrantbryllupper i hjem- 
landsbyerne hver eneste sondag. Disse brylluppers symbolske be~ 
tydning, antallet af gaster, og omfanget af rigelig og iojnefal- 
dende konsumption (af gaver, mad, drikke, underholdning m.v.) har 
varet i hastig vakst siden udvandringen begyndte. Bryllupper, 
barnedåb og begravelsesceremonier er blevet vigtige symbolske ud- 
tryk for, at man vedkender sig sine rodder i landsbyfallesskabet, 
samtidigt med at de er begivenheder, der fejres gennem et kollek
tivt forbrug, hvilket har varet voldsomt stigende i omfång siden 
udvandringen begyndte. Denne udvikling af det vlachiske lands
byfal lesskabs ceremonielle sphare sluger en stor del af migran
ternes opsparinger, hvilket demonstrerer, at migrationen fungerer 
i en bondeokonomi, som stadigvak i hoj grad styres af principper 
for kollektiv fordeling (redistribution). Gennem opvartningen af 
hundreder af gaster og en rundhåndet distribuering af gaver, ren
ser migranterne sig fra fallesskabets misundelse, samtidigt som 
man bekrafter og styrker sit husholds sociale netvark og sin so
ciale status i fallesskabet. Igennem afholdelse af store pomane, 
kollektive mindeceremonier til are for de afdode, udtrykker di- 
stribueringen af mad og drikke til de levende de sociale rela
tioners kontinuitet og de forpligtigelser de indebarer. De "nyri- 
gen fordeler deres rigdom, saräti ' gt lor, omfanget af det som for- 
deles noje overvåges af fal 1lesskabet og vurderes i forhold til
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den enkelte families materielle muligheder og sociale status. 
Migranthusholdenes voksende og iojnefaldende forbrug udtrykker 
loyalitet og ydmyghed mod fael lesskabet igennem ofre til ”hojere 
magter", som går igennem redistributionen af nyligt vunden rigdom 
fra "verden udenfor" til landsbyfaellesskabets levende såvel som 
dode.

Set i forhold til relationerne mellem generationerne i det 
vlachiske samfund, bekraefter og reproducerer det livlige kollek
tive ceremonielle liv i baglandet, hvor migranter og ikke-migran- 
ter blandes, de yngre generationers tilknytning til oprindelses- 
landsbyerne, til en faelles kulturel tradition og til et kollektiv 
loyalitet mod målet at "vende tilbage". Her er det ikke mindst 
mindeceremonierne for de dode, pomane (pluralis/singularis: po- 
mana) , som direkte repraesenterer ofre, ydmyghed og samarbejde i 
forhold til forfaedrene. Herved bekraeftes husholdets enhed og kon
tinuitet, bevidnet af landsbyfael lesskabet, som en kollektiv me
nighed.

Udfra dette perspektiv kan man betragte det ceremonielle liv i 
”baglandet" som vaerende af stigende betydning for reproduktionen 
af magtbalancen mellem generationerne i de vlachiske familier og 
i migrantsamfundene. For udvandringen var den aeldre generations 
autoritet endnu fast forankret i deres kontrol over husholdets 
jord, produktionsmidier og arven, hvilket fandt opbakning i 
landsbyfael lesskabets offentlige moral og i den sociale mytologi. 
Idag skulle de fleste unge migranter rent faktisk kunne forsorge 
egne (kerne-) familier på basis af lonarbejde og uden stötte fra 
deres foraeldre eller bedsteforaeldre og uden at vaere materielt af- 
haengige af husholdets jordejendom. I denne situation bliver hus- 
holdenes og flergenerationernes fortsatte solidaritet og eksi- 
stens mere og mere afhaengige af to forhold: dels de faelles mate
rielle investeringer bundet i baglandets husbyggeri, og dels af 
ideologiske fundamenter som baeres oppe af den offentlige moral, 
og generationernes faelles tilknytning til symboler og kultur- 
monstre, der tilhorer det vlachiske samfunds "lille tradition”.

I Kapitel 5 fortsaetter jeg denne diskusion med en analyse af 
"kontinuitet og diskontinuitet" i vlachiske indvandrersamfunds 
ceremonielle liv.
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Kapitel 5

KONTINUITETENS DISKONTINUITET

I en vis forstand, så dansede vlacherne slet ikke i Danmark den 
29. november, men i deres landsbyer i Jugoslavien. For storste- 
delen af de vlachiske indvandrere er universums centrum stadigvaek 
hjemlandsbyen eller det lokale udvandringsområde i Jugoslavien. 
Meningen med dansen i den danske provinsby må således i hoj grad 
forstås i forhold til baglandet, den anden pol i migranternes 
samlede sociale felt. Indvandrernes erfaringer i Skandinavien 
udgor en stadigt forlaenget kaede af ”permanent midlertidighed", 
hvis materielle effekter (husbygning, kollektiv opbygning af 
landsbyerne) forstaerker den okonomiske, symbolske og sociale til- 
knytning til ”baglandet" og til ”traditionen”.

Set fra "baglandets” og "traditionens" perspektiv, skulle man 
kunne tolke hele det sociale samspil vi overvaerede omkring dansen 
den 29. november som en symbolsk rekonstruktion af landsbyer, og 
det bestående - et skuespil, som styrker indvandrergruppens indre 
sociale integration gennem den kollektive deltagelse i ritualer, 
som tilhorer det vlachiske bondesamfunds "lille tradition”. I de 
indledende afsnit af dette kapitel forsoger jeg at drive denne 
tese så langt det går. Igennem en fremadskridende dialog med ma
terialet - det vil sige begivenhederne den 29. november og min 
opfattelse af vlachernes livsbetingelser i såvel bagland som ind- 
vandringskontekst - fremhaever jeg imidlertid begraensningerne ved 
et analyseperspektiv, som saetter "traditionens magt” og reproduk
tionen af det bestående i fokus.
Jeg h*vder, at ethvert ritual, som på overfladen kan forekomme 

som en bekraeftigelse af en statisk tradition, i dybet rummer dy
namiske understroime - modstromme, som ofte ubevidst for indivi- 
derne selv, bliver baerere af ny mening og omdefineringer af den 
enkeltes og gruppens identitet. Dette bliver endnu tydeligere, 
hvis vi konfronterer det vi oplevede i Anden Akt - den vlachiske 
runddans - med det vi oplevede i Forste Akt - den officielle 
banket til aere for den jugoslaviske nationaldag og for notabili- 
teterne fra "baglandet" (Jugoslavien) såvel som fra indvandrings- 
landet (Danmark). Vi ojner her en klar konfrontation mellem den 
"store" og den "lille” tradition (se Kapitel 1) - mellem Tito og 
Vampyrerne. Det er en konfrontation, som stiller sporgsmålstegn 
ved fundamentale autoritetsforhold i det vlachiske samfund, men 
ikke nodvendigtvis en disintegrerende faktor, set udfra det etni- 
ske samfunds perspektiv. Tvaertimod kan en ny magtbalance, nye 
autoritetsforhold og en ny form for symbiose mellem den "store” 
og den "lille" tradition lede frem mod en ny etnicitet og nye et- 
niske strategier. Denne udvikling kan på laengere sigt styrke det

71



Kon t i nui tetens diskontinuitet

vlachiske indvandrersamfunds interne sammenhold og vlachernes mu- 
ligheder for at påvirke deres livsbetingelser i de skandinaviske 
lokalsamfund.1

RITUALER OG GRUPPEINTEGRATION
Den livlige interaktion, som fandt sted på dansegulvet den 29. 
november, forener indvandrersamfundet med udvandringssamfundene i 
Jugoslavien igennem et socialt netvaerk af slaegtskab, venskab og 
naboskab; et netvaerk, som får nyt blod gennem hyppige aegteskaber 
mellem unge indvandrere og unge fra lokalområdet i Jugoslavien. 
Når nye unge migranter rekrutteres fra Jugoslavien fornyes, be- 
kraeftes og forstaerkes båndene til "baglandet”. Hvis man besagte 
en offentlig sammenkomst i en vlachisk landsby i Negotinska Kra
jina på en lördag eller en sandag eftermiddag, skulle man blive 
vidne til den samme dans, som vi overvaerede i förbindelse med Den 
29. November i Danmark. Unge vlacher bosiddende i udlandet (Skan- 
dinavien/Vesteuropa) skulle made unge, som er forblevet i lands- 
byerne. Der skulle opstå nye venskabs-og aegteskabsbånd og gamle 
bånd mellem venner slaegt og naboer skulle blive opfrisket. Dette 
skulle forstaerke båndene mellem udvandrings-og indvandringssam- 
fundene. Ringen af ikke-dansende tilskuere skulle måske vaere 
starre, eftersom der ville vaere flere aeldre kvinder og maend til- 
stede, som ivrigt skulle overvåge og kommentere ore.

Udover den 29. november afholdes der dansefester mange gange om 
året blandt vlacher i forskellige provinsbyer i Skandinavien. I 
Skandinavien modsvares den livlige interaktion på dansegulvet af 
taette sociale netvaerk blandt de vlachiske indvandrere i boligom- 
råderne, hvor de udgar afgraensede etniske samfund. Hvert enkelt 
lokalt indvandrersamfund knyttes til andre lokale indvandrersam- 
fund i Skandinavien igennem hyppige kontakter og sociale netvaerk, 
som går på tvaers af de enkelte byer og på tvaers af landegraensen 
mellem Danmark og Sverige. Disse etnisk specifikke netvaerk ligner 
meget de sociale relationer, som knytter det vlachiske landsby- 
faellesskab sammen, og som binder den ene vlachiske landsby sammen 
med den naeste. Det etniske netvaerk i Skandinavien udgår fra hus- 
holdet og straekker sig ind på andre sociale felters domaene, for 
eksempel til arbejdslivet, hvor vlacherne grupperer sig omkring 
saerlige arbe jdspladser og arbejdsprocesser .

Social kontrol i disse indvandrersamf und er lige så staerk som i 
den vlachiske landsby i Jugoslavien. Denne sociale kontrol får 
sin ideologiske retfaerdiggorelse og legitimering gennem udvik- 
lingen af former for rituell praksis, som på samme tid udtrykker 
en aktivering af resourcer i den etnohistoriske arv og fungerer 
som redskaber for at lose problemer i indvandrersamfundets nutid.
Visse former for praksis, som er uddoende i Jugoslavien, men 

som synes at opleve en renaessance i Danmark er förbundet med fol- 
kemedicin, magi, trolddom og hekseri, udovet af ”kloge koner" el-
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ler vraj.2 Et kendetegn for en vraj og en forudsatning for hendes 
store evne til at indgribe i hendes landsmands liv, er at hun ved 
nästen alt om alle. Hun er et knudepunkt for social kontrol i 
samfundet. Hvad der gor denne type af social kontrol mulig, er en 
hoj grad af binding til falles kulturelle vardier blandt de 
vlachiske indvandrere, hvilket er et udtryk for en lav grad af 
social differentiering i det vlachiske samfund.

Når en vraj får besog af en ny klient, sparger hun sine "bon- 
ner" om hjalp. Hvis hendes orakel "åbner portene" og viser, at 
dette er en sag for hende, så indvilliger hun i at hjalpe. Hvis 
bonnerne derimod viser, "at dette er et problem for en mand", 
henviser hun klienten til at gå til lagen istedet.

Det folgende vers er knyttet til "rådsporgelsen af bonnerne”, 
som arrangeres i sarlige symbolske monstre og aritmetiske kombi
nationer. Gennem dette vers narmer vraj sig forsigtigt sin kli
ents bevidsthed og psyke:

Fyrreogtyve sadekorn, fyrreogtyve brod
Som I kan gro
og blive menneskenes fode
gore menneskene matte
og gore jorden gron
således begarer jeg at I beretter
hvilke er nu Marija’s tanker3
Spring ud fra panden 
i antallet ni4 
og fra hjertet 
i antallet to
og fra hojre og fra venstre 
spring ud som glade
Om nyt sporges rundt omkring 
lad det da komme til huset 
Lad det komme til mig
Hjalp mig at vinde indsigt i disse tanker

Dette vers er et spejlbillede af det vlachiske bondesamfund. Det 
udtrykker ydmyghed overfor knappe resourcer (sädeskorn, brod) 
samt betydningen af samfundets indsigt (social kontrol) i indivi
dets tanker og folelser, hvilket ses som en forudsatning for så- 
vel individets som fallesskabets trivsel og lykke. Den kloge ko- 
nes vers afspejler det vlachiske bondesamfunds grundlaggende ide
ologi, der udtrykkes igennem en rakke kollektive ritualer förbun
det med gensidighed og redistribution (parciture), samarbejde og 
enheo (zavetine) og kontinuitet (pomana). Mens "parciture" og 
"zavetine" er ritualer förbundet med husholds-og landsbysolidari- 
tet, er "pomana” en form for forfadrekult, som påkalder kontinui
tet og gensidige forpligtigelser mellem generationerne.
Disse ritualer er nart forbundne med traditionel mytologi og 

med rituel og magisk praksis knyttet til det vlachiske bondesam
fund. Fallesnavnere for denne tradition er respekt for falles re-
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sourcer, ydmyghed overfor magter, som har gjort en rig og en kon
stant frygt for, at menneskene skal udfordre gud og mytiske vase
ner og kraefter gennem selviskhed og arrogance.

Sådanne forestillinger er typiske for et relativt egalitaert 
bondesamfund, hvor velstand afhaenger af en of te ustabil balance i 
forholdet mellem husholdsmedlemmer og resourcer. Denne balance 
kan hurtigt tippes omkuld af såvel naturens luner (tarke, over- 
svammelser, mis vaeks t m.v.) som ulykke i familien (ded, skils- 
misser m.m.) og begivenheder i det starre samfund (krig, ekono
miske fluktuationer, forhejede skatter o.s.v.). Alle ved, at man 
i sidste instans er afhaengig af lokalsamfundets solidaritet og 
husholdets sociale netvaerk. Mange traditionelle ceremonier ud- 
trykker solidaritet, reciprocitet og redistribution. Flere af 
disse praktiseres stadigvaek idag. Et ritual baerer direktet navnet 
parciture, hvilket betyder "at dele” på det vlachiske sprog. Det- 
te ritual praktiseres på en raekke "helgendage” (St. Nikolajs dag, 
St. Georgs dag o.s.v.). Det består af en ritualiseret og symbolsk 
udveksling af årstidens produkter (palser, korn, uld, maelk, baer, 
banner o.s.v.) imellem husholdene i landsbyen. Der afbraendes ra- 
gelse og vokslys taendes, og årstidens afgrader velsignes far de 
fordeles til slaegt, venner og naboer.

Kontinuitet og forpligtigelse

Pomana, som jeg allerede har omtalt tidligere, er en mindescere- 
moni til * re for afdade slaegtninge ifalge serbisk ortodoks li
turgi. Mindesceremonien for den dade og en samtidig fordeling af 
mad og drikke til de levende udtrykker kontinuitet i samfundet og 
relationerne mellem mennesker. Denne offentlige tilkendegivelse 
af hyldest og respekt for et afdadt fami 1 iemedlem er en forudsaet- 
ning for, at denne skal kunne finde tilbarlig hvile i graven. For 
de levende er det en garanti for, at den gamle mand eller kvinde 
ikke kommer tilbage og overrasker en fra det hinsides. Pomana er 
samtidigt en symbolsk anerkendelse af den sociale kontinuitet og 
de aeldres autoritet i det vlachiske samfund.
Daden fremstilles som

”... en passage fra denne verden til den hinsides, hvor 
sjaelen skal hvile for evigt. I overensstemmelse med dette 
forestiller man sig den dennesidige verden som midlertidig 
og den hinsidige som evig”.®

Dog er den bortgångne sjaels passage til det hinsides afhaengig af 
de efterladtes adfaerd, såvel pre mortem, i selve dadsstunden, som 
post morten.. Upassende adfaerd overfor den afdade mens denne var i 
live, såvel som mangel på respekt for eller sjuskeri med ritualer 
og föreskrifter i dadsstunden og efter daden kan forhindre sjaelen 
i dens passage og tvinge den til at strejfe rundt i et "ingen- 
mandsland" iiuellem de to verdener, at opsage sit gamle hus og 
forfalge naere slaegtninge.
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Den dades fysiske bortgång betyder altså ingenlunde, at lands- 
byen og specielt ikke at familien har brudt sin relation med 
hende eller ham. Tvaertimod opretholder man aktivt relationen på 
en raekke måder. Dette skyldes både veneration og en frygt for den 
dodes haevn, samtidigt med at forholdet til den afdode udtrykker 
en anerkendelse af gensidige forpl igtigelser og gensidig hjåelp. ®

Man anser, at den afdode har samme fornodenheder i det hinsides 
som i denne verden. De levendes pligt er at forsyne själen med 
disse fornodenheder, indtil den etablerer sig endegyldigt i det 
hinsides. Da bliver yderligere hjaelp fra de levende unodvendig og 
ophorer med at have en regelmaessig karakter. Hvis disse forplig- 
tigelser ikke udfores tilfredssti1lende kan det påkalde den dodes 
haevn. Hun eller han kan tage haevn ved at traekke nogen blandt de 
levende med sig til det hinsides, eller den afdode kan negligere 
sine forpligtigelser overfor de levende. Således anses det, at de 
afdode har indflydelse på frugbarhed og fremgang blandt de leven
de.7

Slobodan Zecevic skriver om ofringerne til de afdode:
"Den afdodes behov i det hinsides er mad og dr ikke, brående, 
lys, klaeder og andre materielle ting, men også sang, dans, 
musik og andre ikke materielle fornodenheder"®

Såvel blandt serberne som blandt vlacherne i Negotinska Krajina 
tilgodeses disse behov hos den afdode igennem pomane (flertal af 
pomana). Al mad og drikke som fortaeres på en pomana såvel som 
sange og musik befragtes som ofre til den afdode, for hvem cere
monien afholdes. Des flere gaester, der inviteres til en pomana, 
jo mere mad og drikke, som fortaeres, jo mere glaede og musik, de
sto bedre får den afdode sine behov tilfredssti1 let i det hin
sides .9

Ligesom når det gaelder andre sakrale ceremonier, skal pomane 
udfores efter et ganske besternt ritual og på ganske besternte 
tidspunkter for at t jene deres formål. Flere pomane, som udfores 
med besternte tidsintervaller efter doden udgor en cyklus. Blandt 
serberne afsluttes denne cyklus efter et år.10 Blandt vlacherne 
er pomana’en imidlertid af langt storre symbolsk og social betyd- 
ning, og den sidste pomana afholdes så sent som syv år efter 
dödsdagen.11 Et tegn på dette rituals store betydning blandt 
vlacherne er, at man finder aeldre mennesker, som afholder deres 
egne pomane, mens de endnu er i live. Dette sker af frygt for, at 
yngre slaegtninge ikke skal respektere ritualerne eller ikke gore 
de afdodes pomane ti lstraekkeligt omfangsrige og kostbare. Frygten 
for at de unge skal aendre på ritualerne eller undlade at respek
tere dem er blevet forstaerket i förbindelse med migrationen. Det 
bliver i denne situation ekstra vigtigt at understrege betyd- 
ningen af h jemlandsbyen, og binde pomana’en naert til ”baglandet".

Også aegteskaber og andre vigtige overgangsriter i förbindelse 
med livs-og husholdscyclus ’ en er så naert forbundne med vigtige 
interesser i det vlachiske samfund at de ikke kan överlädes til
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at finde sted i det fremmede.xa Det er af afgorende symbolsk be- 
tydning, at sådanne sakrale ceremonier förbliver taet knyttede til 
"baglandet" og udvandringslandsbyen. Landsbyen er stadigvaek krum-? 
tappen for reproduktionen af den "lille tradition".

Fordel ing
og demonstrativt forbrug

Ritualer for redistribuering af ejendom (traditinelt set symbolsk 
udtrykt i parciture) kan forstås som en måde at kontrollere sin 
magtesloshed i det storre samfund på, udenfor ens egen umiddel- 
bare kreds. Meningen med dette bliver saerligt tydelig i migrant- 
situationen selvom symbolerne og ritualerne aendrer sig. Migran- 
tens eller indvandrerens status er synonym med social og kulturel 
degradering i indvandringslandet. I udvandringslandet kompenserer 
prestigesymboler som penge og materiel ejendom for indvandrerens 
nedvurderede status. Selve udvandringen må legitimeres igennem 
besparinger, som er storre end de kunne have vaeret i hjemlandet-, 
ellers ville der ikke have vaeret nogen mening i at rejse ud.

"Derfor slaeber folk alt, hvad de har tjent, folt og taenkt 
tilbage til deres "rodder" for at vise det frem for såvel de 
dode som de levende” (Vlachisk vraj i Danmark).

Den historiske erfaring af fattigdom har modtaget sin ritualise- 
rede tribut i form af materielle velstandssymboler. Men samtidigt 
kanaliseres denne bekraef tigelse i hoj grad igennem den tradi
tionelle mytologis kategorier og rituelle praksis, hvilket tjener 
til at styrke den umiddelbare referencegruppe, det etniske sam
fund. Uden den umiddelbare etniske gruppe som forum for bekraef- 
tigelse, bliver enhver prestige og enhver fremgang devalueret.

En ideologi, som understreger reciprocitet i stabile personlige 
relationer og kontinuerlig forpligtigelse i forhold til en snae- 
vert defineret referencegruppe er typisk for ikke-kapitalistiske 
bondesamfund som helhed. Men karakteren af det vlachiske minori- 
tetssamfund har bevaret reciprocitet og social udjaevning som vig- 
tige moralske principper i nutiden. Den vlachiske migrancy’s form 
medvirker til en reproduktion af ideologier for udjaevning og re
distribution i nye former.
Overgangsriter, som dåb, bryllup og pomana er praeget af en de

monstrativ kollektiv konsumption, hvortil det enkelte hushold kan 
spare op i årevis. Et individs eller et husholds status og pre
stige i landsbyen afhaenger af stilen, omfanget af og omkostninger 
ved de ceremonier, som man afholder og af det antal gaester, som 
deltager. Der er givetvis et element af konkurrence og prestige 
mellem hushold i denne ceremonielle kappestrid. Jeg tror det vil 
vaere for ensidigt at reducere denne kamp om at opspare "symbolsk 
kapital”13 i 1 andsby sammenhaengen som en konkurrence for social 
status mobilitet på linje med situationen i det moderne kapi
talistiske forbrugersamfund.
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Kappestridens logik i det vlachiske bondesamfund og nutidens 
migrantsamfund er modsaetningsfyldt, hvilket afspejler en modsaet- 
ningsfyldt social udvikling. Denne modsaetningsfyldthed er ikke 
noget ny, selvom den har fået nye elementer igennem migrationen. 
En voksende rolle for markeds-og penge-okonomien i Serbien har 
siden begyndeisen af forrige århundrede langsomt ledt til udvik- 
lingen af statusdifferentiering blandt bonderne, baseret på akku- 
mulation af privatejendom i form af jord, penge, bygninger og 
produktionsmidier. På den anden side har denne statusdifferentie
ring og dens logik hele tiden haft sin modvaegt i en etik, som 
understreger redistribution af resourcer i landsbyfael lesskabet og 
"destruktion” eller "neutralisering” af individuel velstand, som 
anses som "farlig" for såvel individiet som faellesskabet. Denne 
etik har en aeldre oprindelse i et relativt homogent, egalitaert og 
okonomisk selvforsynende landsbyfaellesskab.

Ceremoniel bekrxftigelse 
og intern integration

På denne baggrund kan store udgifter til kollektive ceremonier og 
ritualiseret redistribution og inflation af kollektiv konsumption 
og gavegivning ikke blot affaerdiges som mangel på "rationel tan
kegang". Disse monstre feiger en anden rationalitet end akkumula- 
tionens og den individuelle families konsumption, og betyder en 
bekraef tigelse og forstaerkning af gruppens socio-kulturelle refe- 
rencerammer, kollektive identitet og interne integration. Det er 
ikke bare en kamp for anerkendelse af social mobilitet og status 
i migranternes etniske referencegruppe. Redistribution udtrykker 
også en ydmyghed overfor de magter, som har ladet en blive velha- 
vende. Selv bygningen af de store huse, som överstiger familier- 
nes praktiske fornodenheder, kan fortolkes på denne måde. Husene 
er ikke bare symboler på individuel social mobilitet og status, 
men opfattes som rituelle bidrag til faelleskabets kollektive 
fremgang. Eftersom de for det meste har en ikke-produktiv karak
ter, bidrager bygningen af de store huse til neutralisering af 
velstand, som kommer udefra.

En ritualiseret social kontrol garanterer at medlemmer af fael- 
lesskabet ikke skal blive ofre for afvigende typer af adfaerd, som 
er i modsaetning til dette monster. Hvis folk begyndte at akkumu- 
lere kapital på basis af deres opsparinger eller at ”destruere” 
dem på en mere privatiseret eller moderne måde - for eksempel ved 
at rejse på charterrejser til middelhavskysten - skulle det for 
det forste betyde, at ingen ville anderkende ens fremgang og for 
det andet, at man skulle unddrage sig faellesskabets kontrol.
Disse ideer om social kontrol omfatter såvel levende som dode i 
en faelles referenceramme. Ved at understrege og og forstaerke for- 
pligtigelser i de enkelte hushold, mellem generationerne og i 
landsbyfael lesskabet er pomana et vigtigt omdre jningspunkt for 
gensidighed og social kontinuitet. Det at vampyrerne "lever vi-
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dere" og den store betydning af begravelses og mindeceremonier 
for de dode understreger på en gang kontinuiteten i det vlachiske 
samfund og de aeldres frygt for et brud med denne kontinuitet. 
Samtidigt opstår dog nye materielle og sociale problemer, som 
truer de vlachiske indvandrere kollektivt og dermed blåser nyt 
liv og mening i forestillingerne om faelleskab, solidaritet og 
kontinuitet, som udtrykkes i faelles ceremoner og kollektive ri
tualer .

Det er i dette perspektiv, man også kan forstå betydningen af 
den vlachiske ore og andre kollektive ceremonier i indvandrings- 
landet som udtrykkes igennem et kendt og symbolsk ladet medium.
Jeg har fremfort, at dansen er en af de scener eller situa

tioner i indvandringssamfundenes sociale liv, som reproducerer 
det videre sociale felts kontinuitet. Alle som kommer til dansen 
stammer fra det samme lokalområde i Jugoslavien. De kommer fra 
landsbyer, som er forenede gennem samme sprog og kultur, igennem 
taette netvaerk af arvetransaktioner mellem hushold (medgift m.m. ) , 
slaegskab, aegteskab og venskaber, og ved gensidig hjaelp mellem 
husholdene. Disse netvaerk sanktioneres gennem rituelle forplig- 
tigelser imellem de enkelte familier og hushold såvel som mellem 
hele landsbyer. Set i dette perspektiv kan dansen sammenlignes 
med lejligheder i förbindelse med hvilke vlacherne, så laenge folk 
kan huske, har modtes regelmaessigt omkring ceremonier, som symbo- 
liserer samarbejde og solidaritet mellem landsbyer og hushold.

En sådan lejlighed er zavetine, en religiös fest, som symboli- 
serer en ”ed” eller "alliance” mellem landsbyer og mellem hushold 
i forskellige landsbyer.1,4 Enhver landsby i Negotinska Krajina 
har sin skytshelgen, som fejres på en saerlig dag i året. På denne 
dag er landsbyen v*rt for folk fra nabolandsbyerne. Folk forsam- 
les omkring et marked, og der arrangeres dans. Om aftenen fejrer 
folk fra andre landsbyer zavetine individuelt med familier i 
vaertslandsbyen, med hvilke de er beslaegtede igennem blodsbånd, 
aegteskab og rituelt slaegtskab (gudfaderskab, gudmoderskab) .

Fester og ceremonier i udvandringsområdet er og var saerligt 
hyppige i förbindelse med sommer-og vinterferierne, hvor lands- 
byerne liver op gennem besog fra de talrige migranter. I disse 
perioder afholdes dansefesterne ikke alene i förbindelse med tra
ditionelle helligdage, men også ved en raekke andre lejligheder. 
Samtidigt finder mange bryllupper sted i disse perioder, da mi- 
granterne vender hjem for at gifte sig med partnere fra udvan
dr ingsområdet .

Efter anden verdenskrig, er det opstået mange nye lejligheder 
til store landsbysammenkomster og til at arrange dansefester. 
Disse lejligheder frembydes af mindeceremonier og festligholdelse 
af vigtige begivenheder knyttet til Den nationale Befrielseskrig 
1941-45. Set fra et sociologisk synspunkt har "statshelligdage"15 
mange af de samme funktioner i det vlachiske samfund som gamle 
kirkehel1igdage. Statshel1igdagene fejres både i udvandringsland- 
sbyerno og 1 Skandinavien. Men ikke desto mindre: er en moderne
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dansefest blandt vlachiske indvandrere i en dansk provinsby vir- 
kelig det samme som dansen "altid har vaeret"?

OMDEFINERINGER AF TRADITIONEN
Vi har set, at dansen indgår i et videre system af ritualer i det 
vlachiske indvandrersamfund, som udtrykker gensidighed og redi
stribution (fordeling), samarbejde og kontinuitet. Dette kompleks 
af ritualer har dybe traditionelle rodder samt medvirker på trods 
af sin modsaetningsfyldte udvikling til at binde indvandringskon- 
tekst og "bagland" naert sammen til en sociokulturel helhed. Sam
tidigt er dansen i Ableholm dog langt mere end dette: Den reflek- 
terer og bearbejder de vlachiske indvandreres situation i det 
danske samfund og udvikler derigennem hele tiden nye meninger og 
funktioner for deltagerne; meninger, som er knyttet til deres 
danske hverdag, snarere end til det jugoslaviske "bagland” og til 
"förtiden”.
Hvis vi traenger dybere ind i et uendelige virvar af interaktion 

og "produktion af mening", som danner understromme og modstromme 
som sammenflettes med hovedstrommen i det kollektivt orkestrerede 
vlachiske ritual omkring ore, skal vi finde os selv stillet över
för en hel raekke modsaetningsfyldte former for stil og adfaerd, som 
det virker vanskeligt at forklare som (lineaere) forlaengninger af 
”traditionen”.
Tradition og identitetsarbejde

Både ore som en helhed og de taet sammenknyttede grupper af ens- 
klaedte ”bedsteveninder” blandt kvinderne tilhorer utvivlsomt 
"traditionen" i det vlachiske samfund. Men "traditionen" alene 
kan ikke forklare det saerlige symbolske indholö (i situationen) 
eller klaededragtens stil (Europaeisk "haute cauture”) eller den 
helt nye skik, som går ud på at skifte kjoler tre til fire gange 
på den samme aften. Her anvendes et traditionelt defineret medium 
(ore) til at kommunikere et budskab, som får sin saerlige mening 
fra en gruppe indvandreres nutidserfaringer. Ref lektioner over og 
bearbejdning af disse erfaringer igennem "traditionelle medier" 
kan i sidste instans tjene til at undergrave eller omforme selv 
samme "tradition". Danseceremonien og andre former for social 
praksis i det vlachiske indvandrersamfund er paradokser, som in- 
deholder en samtidig reproduktion af (kontinuitet) og udfordring 
(diskontinuitet) af traditionens beprovede skik og brug.
Den umiddelbare referencegruppe for bedsteveninderne er andre 

vlachiske kvinder. I hver aldersgruppe er status og prestige mel- 
lem kvinderne förbundet med betemte former for adfaerd og en be
sternt stil, når det gaelder påklaedningen. For femten eller tyve år 
siden i landsbyerne skulle kvinderne have kappedes om, hvem der 
kunne fremvise de smukkeste hjemmebroderede folkedragter. Grupper
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af bedsteveninder skulle have modtes på vinterafterne for at 
sladre og brodere og sy deres ens kjoler. Idag er prestige og 
kappestriden mellem venindegrupperne stadigvaek i hoj grad förbun
det med klaeder og stil. Set indefra hver enkelt venindegruppe er 
den ens klaededragt dog samtidigt en udjaevningsmekanisme og et 
vigtigt symbol på solidaritet og samstemmighed i gruppen.
Venindegruppernes påklaedningsritualer er på den ene side et 

"traditionelt kulturelement", som överlever i nutiden. Det er et 
kraftfuldt symbolsk udtryk, som medvirker til at reproducere 
"traditionelle" former for bondekultur, kvindesolidari tet, so
ciale grupperinger og netvaerk, og hermed også en del af organi
seringen af kvindelige sociale strategier i spillet mellem kvin- 
delige konkurrenter indbyrdes, mellem maend og kvinder og mellem 
generationerne i det vlachiske samfund. Når spillets strategier 
reproduceres er dette med til at opretholde selve spillet. Det 
demonstrerer gruppens egenart og identitet både for gruppen selv 
og udenforstående. Men, samtidigt indeholder de kvindelige på
klaedningsr itualer nye symbolske funktioner, hvilke vi kan be- 
tragte som en form for "identitetsarbejde",hvorigennem kvin- 
derne i et samspil med hele den lokale vlachiske offentlighed in
tegrerer gamle kulturelt specifikke former for social identitet 
med en "moderne”, kosmopolitisk og "europaeisk”, som de arbejder 
på at udvikle. Resultaterne af dette "identitetsarbejde" er ikke 
bare vaesentligt for kvinderne selv. Når de fire "bedstevendinder" 
samles i cirkler midt på dansegulvet eller deltager i kaededansen 
sammen med andre kvindegrupper fremtraeder de som et kollektivt 
orkestreret symbol på en gruppe fattige arbejdsmigranters op- 
stigen til hovedstrommen af den moderne europaeiske urbant-indu- 
strielle kultur. Kappestriden mellem kvinderne den 29. november 
er derfor noget andet og mere end bare forlaengelsen af "en tradi
tionel skik” eller et "traditionelt kulturtraek". Den er samtidigt 
et udtryk for "strukturelle ovelser",17 som indbefatter både klae- 
dedragtens stil, og måder at gå, stå sidde og gestikulere på, ja 
omdefineringer af hele det kulturelle repetoire af kropslige 
udtryks-og kommunikationsformer. Disse omdefineringer er set in
defra gruppen et element i et generationsopgor, idet nye stilar
ter og udtryksformer repraesenterer et brud med de aeldres opfat- 
telse af, hvad der er moralsk og godt, rigtigt og naturligt. Her
med er der også tale om en symbolsk udfordring mod de aeldres au- 
toritet. Samtidigt må omdef ineringer i stil og klaededragt ses i 
fcrhold i-il. vlarhernes kontinuerJ i.ge konfrontationer med sociale 
felter udenfor de umiddelbare etniske sammenaenge, det vil sige i 
arbejderkollektiver og lokalsamfund, hvor deres "bondske" klaede
dragt og kropslige udtryksf ormer igennem to årtier har vaeret bag- 
grund for en identitet, som praegedes af stigma (negativ kulturel 
"maerkning”) og en social status förbundet med diskriminering og 
udelukkelse. De "strukturelle ovelser”1® vi bliver vidne til i 
förbindelse med festens kollektive sammenkomst, bliver med andre 
ord led i en opbygning af en ny "svjnbolsk kapital",-1* som kan
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spilles ud eller "investeres" i förbindelse med integrationsstra- 
tegier i samfundet som helhed.

Naermere besternt betyder dette, at når en minoritetsgruppe laerer 
sig at beherske "majoritetens" symbolsprog med stil og elegance, 
kan denne tvinges til at acceptere minoriteten som kulturelt li- 
gestillede, og få vanskeligere ved at unddrage sig en moralsk 
forpligtigelse til at lytte til minoritens specielle krav. Dette 
kraever naturligtvis, at minoriteten er istand til kollektivt og 
konsekvent at formulere sådanne krav og at argumentere for dem, 
samtidigt med at den markerer og kraever respekt for sin egenart. 
Hvorledes indvandersamfundets nyvundne "symbolske kapital" blev 
spillet ud, så vi i förbindelse med den officielle "banket" til 
aere for de danske og jugoslaviske notabiliteter om eftermiddagen 
den 29. november. Men samtidigt var ore (runddansen om aftenen), 
som ikke står i nogen hej symbolsk kurs, hverken hos danskerne 
eller hos andre jugoslaviske indvandrergrupper, en forudsaetning 
for opretholdelsen af den faelles identitet, gruppeintegration og 
kollektive solidaritet, som den samlede symbolske manifestation i 
den danske provinsby hvilede på.

Ore er et traditionelt socialt forum, indenfor hvis rammer en 
kollektiv improvisation hjaelper deltagerne med at integrere nu
tidens erfaringer med både det förgångne og faelles livsbetingel
ser idag. Samtidigt med at nye faerdigheder og adfaerd og nye sym
boler udvikles antager etablerede ritualer nye funktioner, som 
beskytter individets og gruppens integritet: kulturelle resour- 
cer, som udtrykker og organiserer solidaritet omkring nye proble
mer og gruppeinteresser.

I forhold til en begraenset umiddelbar referencegruppe, indenfor 
rammerne af en velkendt sammenhaeng, kan folk teste nye defini
tioner af deres sociale situation og vinde tillid til, at de kan 
håndtere nye former for symbolske udtryk, hvilke kraeves for at 
indgå i en videre samf undsmaessig kontekst. Indi videt finder både 
psykologisk stötte og en forum, hvor hun eller han kan teste sin 
opfattelse af nye situationer og sammenhaenge. Samtidigt bliver 
individuelle omdefineringer her en del af en kollektiv omdefine- 
ringsproces. Individet kan konfrontere lunefulde og kraevende om- 
givelser som et medlem af og en del af en integreret lokal (et
nisk) offentlighed. Selvom denne udvikling for det meste föregår 
ukoordineret og ubevidst for individerne, udvikles der i denne 
lokale offentlighed en ny bevidsthed og nye strategier tager form 
i forholdet til samfundet "udenfor".

De aeldre maend diskuterer andet end husbyggeri i hjemlandsbyen 
og kvaliteten på den medgift, som fulgte med deres nyligt ind- 
gifte svigerdatter. De reflekterer over deres odelagte helhred 
efter 15 års hårdt arbejde under de dårligst taenkelige arbejds- 
forhold i Skandinavien. De diskuterer, hvordan de blev fyret fra 
et arbejde, hvorfra de aldrig havde vaeret fravaerende en eneste 
dag, hvor de altid have vist god vilje og flid, og hvor de havde 
"arbejdet hårdere end to danskere tilsammen". De indser, at de
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ikke er de eneste, som er kronisk syge - at de har et faelles pro
blem. De indser også, at de ikke er de eneste, som affaerdiges som 
"hypokondrere af laeger og sygeple jersker, som ikke har evne, 
tålmodighed og vilje til at forstå deres sociale situation eller 
den (kulturelt specifikke) måde, hvorpå de beskriver deres symp
tomer på gebrokkent dansk eller et serbisk, som siden måske över
sattes af en dårligt kvalificeret tolk.

For de unge betyder festen en mulighed for at udveksle erfa- 
ringer med en videre kreds af ligestillede angående deres sam- 
menstod med det skandinaviske samfund. Disse sammenstod bliver i 
stadigt hojere grad negativt farvede. De unge er ikke som deres 
foraeldre villige til med gode miner at acceptere ligemeget, hvad 
de tilbydes og til at godtage daglige ydmygelser. De foler, at de 
burde behandles som lige. De bliver stadigt mere bevidste om, at 
de ikke bare har en forpligtigelse til at vaere taknemmelige, men 
også skulle have ret til at forlange noget.

Ore opleves med ambivalente folelser af disse unge mennesker.
En ung mand på sytten år, som efter sine foraeldres cnske har gif
tet sig med en pige fra hjemlandsbyen i Jugoslavien, beklager sig 
hojlydt til feltarbejderen over at diskotekerne er meget mere in
teressante og at det "skandinaviske system" i det hele taget er 
bedre: Her kan de unge helt selv bestemme, hvor og hvordan de vil 
traeffe hinanden, hvem de skal forelske sig i og hvem de vil gifte 
sig med. Men i naeste ojeblik i naeste ojeblik danser han igen ore 
med sine venner, idet han triumferende udbryder:

"Dette er vores kultur. Det er vi stolte af. Det her kan i
ikke hamle op med her i Danmark".

Ore har altså forskellige meninger for ham, som ligger på for- 
skelligt plan. Han reagerer mod dens traditionelle funktion som 
"aegteskabsmarked” og som forum for de aeldres overvågning og deres 
manipulerende strategier. Samtidigt filfojer han ny mening til 
dansen ved at gore den til genstand for etnisk identitet i en si
tuation, hvor hans selvrespekt trues i daglige konf1iktfyldte 
konfrontationer med danske jaevnaeldrende på arbejdspladsen, på ga- 
den og på diskoteket om natten.Det er i dette samspil mellem det 
traditionelle og nye konfrontationer, at dansen og den "etniske 
offentlighed" bevarer sin betydning og mening for deltagerne, 
samtidigt med at det faellesskab og den integration som udtrykkes 
gradvist får nye funktioner og meninger. Den etniske offentlig
hed, som vokser frem i indvandringskonteksten på basis af tradi
tionelle institutioner, hviler ikke bare på dansen, men omfatter 
et samspil mellem forskellige institutioner. Her kan vi vende 
tilbage til, hvor vi begyndte i dette kapitel: til den koge kones 
eller vraj’s betydning i det etniske faellesskab. Mens ore er et 
offentligt forum for udveksling af erfaringer en kollektiv sym- 
bolsk manisfestation, som udtrykker en "orkestrering af det homo
gene og en synkronisering af det heterogene"20 er den kloge kone 
et vigtigt med i ur. for soci*.1 ’ ut^g^at ? on, arbejder i det
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skjulte med at mediere sociale konflikter og lindre fysiske og 
ikke mindst psyko-somatiske sygdomme. Hendes praksis er ikke no
gen direkte forlangelse af traditionen, i det hun arbejder med 
konflikter og problemer, som har deres baggrund i migrantsitua- 
tionen.
Tilstanden af "permanent midlertidighed” skaber for eksempel 

nye former for konflikter mellem unge agtepar. Dette kombineres 
med somatisk og psykologisk stress, forårsaget af migrantsitua- 
tionen på arbejdet og i indvandringslandets lokale offentlige 
sammenhange. Samtidigt ger de failles investeringer i vaerdifuld 
fast ejendom, specielt husene i hjemområdet, det vanskeligere at 
lose konflikter igennem hurtige skilsmisser - ellers en alminde- 
lig og alment accepteret lösning blandt vlacherne. Voksende span- 
dinger indenfor familien, mellem såvel konnene som generationerne 
kombineres med de kumulative effekter af dårlige arbejdsforhold 
og folelsen af magtesloshed i indvandringslandets lokalpolitiske 
sammenhange, hvilket leder til et voksende antal psykosomatiske 
sygdomme (Tabel 5).21 Behandling af sådanne problemer kraver en 
grundlegende viden om de sociale og psykologiske betingelser, 
som migranttiIvarelsen frembyder for individet. Den kloge kones 
indsatser hviler netop på en sådan viden. Hvor megen visdom fin- 
des i de skandinaviske offentlige sundheds-og socialforvalt- 
ninger? I alle tilfalde foretrakker mange vlacher at kurere deres 
smerter og dampe ångsten gennem at gå til den lokale vraj fremfor 
til hospitalet eller til psykiateren. Hellere end at gå til kom
munens fami 1ierådgiver, som ses som en potentielt farlig ”uden- 
forstående”, ber man den kloge kone om at forhekse ens partner, 
når utroskab truer med at spränge agteskabet.22
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TABEL 5:
VLACHER I DANMARK: SYGDOM EFTER K0N OG ALDER. FORDELING AF SVAR I 
PROCENT EFTER ALDER OG K0N.

Maend Kvinder

Alder
Alle 24-29 30-39 40-47 Alle 24-29 30-39 40-47

N=
Af disse i %

(24) (4) (9) (11) (23) (6) (9) (8)

Forringet hel- 
bred på grund 
af livs-og ar
be jdsbetingel- 
ser i Danmark

58 50 44 73 44 33 33 63

Kroniske syg- 
domsbesvaer

46 25 33 64 48 17 44 75

Type af pro
blemer :
Mave 29 0 22 55 22 0 44 13
Ryg, nakke,
Skuldre

42 25 22 64 22 0 0 63

Hoved (hoved- 
pine m.v.)

13 0 0 27 35 0 22 75

Psykiske probl 
(depressioner, 
nervositet m.v

. 21
• )

0 11 36 26 17 33 25

Helseproblemer 
forårsaget af 
arbejdsforhold
1. Andel i 73 100 0 100 45 100 50 33
procent af 
kronisk syge

(N=ll) (N-l)i (N=3) (N-7) (N=ll) (N-l) (N-4) (N-6)

2. Andel af 33 25 0 64 22 17 22 25
alle (i %) in- 
formanter (N=47)

Kommentar: Tal lene er baseret på informanternes subjektive ud- 
sagn. Bemerk den store andel, som heevder, at deres besveer skyldes 
arbejdsforholdene. Opdelingen i meget små undergrupper må natur
ligtvis tages med stsrste forbehold og kan ikke udgsre grundlag 
for almene konklusioner.
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IMELLEM TITO OG VAMPYRERNE:
SOCIAL DIFFERENTIERING OG FREMVIKSTEN AF EN NY ELITE

"Faktisk, så fungerer Skandinavien ikke så meget anderledes 
end Jugoslavien. Hvis man ikke ved, hvordan man skal kon
takte de rigtige folk i den rette situation og på den rig- 
tige måde, så kan man krybe og kravle og trygle om opmaerk- 
somhed og stötte år efter år”. (Jugoslavisk foreningsakti- 
vist i Danmark)

Jeg vil nu bede laeseren om at mindes forste del af festlighederne 
"Den 29. november", den officielle ceremoni til aere for Det So
cialistiske föderale Jugoslaviens nationaldag. Jeg skal naermere 
diskutere strategiske og symbolske aspekter indeholdt i ceremo
nien .

Ceremoniens strategiske betydning

Hvad var det for interesser, som stod på spil for det vlachiske 
indvandrersamfund i den danske provinsby den 29. november? Hvad 
var det for sporgsmål, der hang og vibrerede i luften hin efter
middag, men som ingen naevnte et ord om, som fulgte de en faelles 
haederskodeks og en overenskomst om ikke at bryde ”spillets reg
ler"?

I årevis havde det vlachiske lokalsamfund og indvandrerfore
ningen "Donau" kaempet for et elementaert krav: et eget lokale, 
hvor man kunne vaere sig selv, traekke sig kollektivt tilbage og 
slikke sårene efter en konstant nervebelastende "presentation of 
self” på offentlige arenaer i Skandinavien, hvor spillet regler 
altid defineres af andre. De onskede sig et fristed, hvor de 
kunne traekke sig tilbage, når de fik nok af TV på et fremmed 
sprog og vitser som formidles gennem sproglige og kulturelle ko
der, de ikke deler; et sted at gå til, når man fik nok af lejlig- 
hedens indestaengte privathed.

De havde altid onsket sig en rigtig ”klub”, et hus eller lo
kale, hvor de kunne modes og genetablere et faelles forum. Et 
hjorne af den danske provinsbys offentlighed, hvor man ikke 
uafladeligt skulle modes med reservationer og optraede som en und- 
skyldning for sig selv beskaemmet over at vaere ”udlaending”, ”frem- 
medarbejder” eller ”indvandrer”. De ville bygge en o, hvor de 
selv kunne definere spillets regler; hvor de kunne vaere vaerterne 
og andre ”gaesterne” .

I lobet af de godt 15 år, som var gået siden de forste vlacher 
kom til Äbleholm, havde et etnisk lokalsamfund vokset op med ud- 
viklede sociale netvaerk og kommunikationskanaler og med en faelles 
organisation opbygget omkring ”klubben” (indvandrerforeningen). 
Föreningen blev kaldt for ”Donau”, efter det mest imponerende to- 
pografiske faenomen i deres faelles oprindelsesområde.

Föreningens aktiviteter blev ledet af en gruppe yngre aktivis
ter med bedre uddannelse, og hvoraf flere havde erfaringer med
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socialt og politisk arbejde fra politiske ungdomsförbund i Jugo
slavien. Men siden föreningen ikke havde noget permanent modelo
kale, kunne den aldrig påtage sig andet end midlertidige opgaver. 
Dens aktiviteter blev for det meste begraensede til periodiske 
fremvisninger af jugoslaviske film, arrangement af fester som 
”Den 29. November” o.s.v. Men en rigtig klut skulle vaere et sted, 
som altid var åbent for enhver, et offentligt forum, hvor man 
kunne modes og diskutere udenfor de mindre kliker, som traf hin- 
anden i privatboligen. Det skulle vare et sted, hvor man kunne 
slappe af sammen med landsmaend fra /Ebleholm og andre indvandrer- 
samfund i Skandinavien, hvor man kunne se videofilm fra Jugosla
vien i en stemning af faelles umiddelbar förståelse, eller spille 
skak, kort billiard og andre spil. Man skulle udvikle en raekke 
aktiviteter, som f.eks. folklore, sammenkomster for bornene, sy- 
ning og vaevning for kvinderne.23 Det skulle også vaere et sted, 
hvor man kunne diskutere braendende sporgsmäl af betydning for 
gruppen som helhed, som f.eks. jugoslaviske borns betingelser og 
fremtidsperspektiver i danske skoler, problemer med anerkendelse 
af arbejdskvalifikationer, sporgsmål om tolkeservice og vok- 
senundervisning, og perspektiver for samarbejde med organisa
tioner, bevaegelser og interessegrupper i det danske samfund. Kort 
sagt skulle klubben vaere et omdrejningspunkt for udviklingen af 
et interessefaellesskab og en faelles identitet.

I årevis havde vlacherne udvist stor förståelse for og tålmo
dighed med de kommunale myndigheders undskyldninger og gentagne 
afvisninger af deres krav. Det havde altid vaeret muligt at få re- 
serveret et lokale til specielle lejligheder, når det drejede sig 
om fester eller filmforevisninger, bare der blev truffet aftale i 
god tid i forvejen. Men alle ansogninger om et permanent modested 
blev afvist af kommunens fritidsförvaltning med den begrundelse, 
at ”der er så mange andre interesser, som vi også skal tilgodese 
her i kommunen. Vi skulle jo nödigt få det rygte, at nogen får 
fordele fremfor andre, vel?" I forhold til etablerede interesse
grupper, f ritidsorganisationer, politiske bevaegelser og oplys- 
ningsforbund folte vlacherne sig kejtede, til en side og uden 
indflydelse. De folte, at de faktisk havde et ”specielt problem", 
men at de overhovedet ikke havde styr på ”spillets regler”.

Den saerlige "29. November", som vi deltog i i £bleholm blev i- 
scenesat som en strategisk manovre, der omfattede hele det lo
kale vlachiske indvandrersamfund. Det var en "omgående manovre", 
som lod den lavere administrations bureaukratiske faldgruber bag 
sig, idet man sigtede direkte mod toppen af kommunens administra
tive hierarki. I förbindelse med festligholdelsen af national
dagen blev sporgsmålet om et lokale til indvandrerforeningen na
turligtvist ikke naevnt direkte. Men, ikke desto mindre, på bag- 
grund af den storslåede iscenesaettelse og ti lstedevaerelsen af 
mange prominente gaester vakte festen stor opmaerksomhed i de lo
kale medier, som man på forhånd havde sikret sig, ville daekke be- 
givenhcden. D"-* i igoslaviske indvandrere og deres situation i
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£bleholm kom for et ajeblik i den lokale offentligheds sogelys. 
Personlige kontakter og en atmosfaere af gensidig respekt blev e- 
tableret mellem ledere af "Donau" og kommunens top. "Donau" og de 
vlachiske indvandrere havde gjort en "investering”, som på 
afgorende måde foragede vaerdien af deres "symbolske kapital" i 
/Ebleholms lokale offentlighed.

I labet af de falgende måneder plejede "Donau” sit nyvundne 
"image” i lokalsamfundet og dets medier med flid, ligesom man 
dyrkede de vaerdifulde personlige förbindelser, man havde vundet i 
kommunens politiske hierarki. Omsider kom man så langt, at 
spargsmålet om et klublokale flere gange blev diskuteret på by- 
rådsmaderne. Efter nogle måneder fik "Donau" överdraget et "ind- 
vandrerhus” fra kommunen. "Eksilets” og "tiggeriets” tideverv var 
ovre. Det etniske samfund havde etableret et vigtigt brohoved i 
Skandinaviens urolige vande.

Symbol sk indhold og mening

Symboler, som blev udtrykt gennem festens iscenesaettelse, taler- 
ne, organiseringen af de forskellige aktiviteter og kiaededragtens 
stil under eftermiddagens ceremoni, havde alle betydning for det 
vlachiske lokalsamfunds strategiske manavre. Det var behovet for 
et föreningslokale, som motiverede den officielle og omfattende 
iscenesaettelse af nationaldagen dette år og det historiske ren
dezvous mellem "Donau”, lederne af Danmarks jugoslaviske samfund, 
den lokale elite i iSbleholm og det etniske vlachiske samfund.

Normalt skulle föreningen i jtbleholm på linje med de fleste an
dre mindre jugoslaviske indvandrerforeninger have fejret na
tionaldagen betydeligt mindre storslået og formeldt. Den vigtig- 
ste del af f estl ighederne ville nok have vaeret dansen (ore) om 
aftenen. Sådan blev det forovrigt også naeste år, efter at de 
havde fået klubhuset. At arrangere en stor forest i 11 ing, som den 
vi fik muligheden for at overvaere, er hverken enkelt eller bil
ligt. Der kraeves en staerk motivation.

Ikke desto mindre skulle det vaere forkert at forstå eftermid
dagens arrangement og iscenesaettelse udelukkende udfra de stra
tegiske aspekter. En ceremoni som "Den 29. November” er på for- 
hånd struktureret i henhold til ganske besternte historisk-kul- 
turelle koder. Disse koder strukturerer ceremonien og det hoved- 
sagelige forlab af de sociale forlob, denne danner rammen om. De 
bestemmer ceremoniens enkelte elementer, deres raekkefolge i 
forlobet, arrangementet af omgivelserne og talernes hovedindhold. 
Sådanne koder kan ikke aendres vilkårligt, kun improviseres over i 
forhold til karakteren af den sociale situation og variationer i 
personlig stil. Men i denne improvisations variationer ligger mu
ligheden for at tilpasse ceremonien til besternte formål.
Videre kan ceremoniens mening og dens symboler ikke reduceres 

til selve disse symboler og de begivenheder, som föregår. Me
ningen varierer i forhold til deltagernes individuelle og kol-
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lektive begrebsmaessige rammer. For deltagerne har disse forskel- 
lige meninger en historisk baggrund, et socialt og erfar ingsmaes- 
sigt indhold og en betydning, som peger ud over situationens 
umiddelbare strategiske betydning. Hvorledes, kan man da tolke 
ceremoniens hovedsagelige syrabolske indhold og forbinde det med 
deltagernes socio-kulturelle og erfar ingsmaessige virkelighed? 
Hvorledes produceres og modtages budskabet?

Som helhed repraesenterer dette en begivenhed af historisk be
tydning for det lokale vlachiske samfund. Det drejer sig om et 
vigtigt ekperiment med socio-politisk mobilisering. Denne betyd
ning af ceremonien kan man bare forstå, når man kender til den 
vlachiske folkegruppes etnohistoriske fortid. Historisk set var 
indvandrersamfundet i £bleholm udsprunget af en etnisk minoritet, 
som altid er blevet organiseret af udenforstående i forhold til 
vigtige historiske haendelser og opgaver. Den ”store" nationale 
tradition har ikke "tilhort" dem som kulturelt redskab, selv når 
de har vaeret loyale overfor den. På nationaldagen, "Den 29. No
vember” i iSbleholm demonstrerer vlacherne for sig selv og andre, 
at de har vaeret istand til at producere et team af kompetente 
unge ledere, sammen med hvem, de har en mulighed for at indgribe 
i en kompliceret og truende omverden. Indeholdt i en faelles stra
tegisk praksis behersker de flere lag af symbolik, hvilket bevi
ser for dem selv, at de kan haeve sig fra den "lille traditions" 
dunkle huler til overfladen af den "store tradition” - det vil 
sige den Jugoslaviske nationalkultur - og at de formår at anvende 
denne kulturs koder som grundlag for faelles politisk handling i 
indvandringskonteksten.
Ceremoniens hovedsymboler stammer fra den nationale jugoslavi

ske mytologi - Den nationale Befrielseskrigs heroisme og solida
ritet, selvtillid og autonomi, indeholdt i begrebet "selvfor- 
valtning" og den Titoistiske tradition for al1iancefrihed og in
ternational isme . Disse symboler for broderskab, lighed og samar- 
bejde sammembinder (ifolge mytologien) Jugoslaviens komplekse et- 
niske mosaik til én nation med én faelles skaebne. Ved at kunne be- 
herske ceremoniens formler med overbevisende kompetence og stil, 
beviste det vlachiske lokalsamfund, at det fortjente en jaevnbyr- 
dig stilling i et storre kollektiv - Jugoslaviens statssamfund af 
folkeslag og etniske grupper og disses faelles historiske ramme. 
Det at ceremonien blev ledt af en af deres egne understregede 
aegtheden i gruppens opstigen til den nationale traditions niveu. 
Den kollektive oplevelses autencitet blev kanoniseret igennem 
t i lstedevaerelsen af ambassadoren og andre repraesentanter for den 
nationale jugoslaviske tradition. ”Vlacherne er virkelig blevet 
dygtige!", konstaterede ambassadoren med en imponeret og samti
digt beskyttende mine, da han forlod lokalet i samtale med andre 
repraesentanter for den jugoslaviske ambassade.

Bestraebelserne for at knytte sig til den nationale tradition 
udtrykkes gennem fremforeinoen af Det socialistiske föderative 
Jugoslaviens officielle repraesentat i ve ansigt og ved åbent at de-
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monstrere migrantsamfundets parthaverskab i det jugoslaviske sam
fund. Samtidigt betad "Den 29. November” en legitimering af den 
nationale jugoslaviske tradition i den skandinaviske kontekst. 
Måden at klaede sig på, deltagernes kontrollerede, disciplinerede 
og ansvarsfulde adfaerd understregede den nationale jugoslaviske 
traditions genuine "Europaeiske" karakter og det vlachiske indvan- 
drersamfunds delagtighed i denne tradition. Dette billede blev 
yderligere bestyrket gennem de haje jugoslaviske gaesters til- 
stede-vaerelse, af hvis gode manerer og kosmopolitiske stil ingen 
dansk borgmester kunne tage fejl. Vaegten på internationalisme og 
mellemfolkelig förståelse i symboler og taler understregede også 
tilhorigheden til en faelles Europaeisk tradition og perspektiver 
for en delt fremtid.

På denne måde lykkedes det for det lokale vlachiske samfund at 
lofte sig selv symbolsk fra en stilling som en lojerlig etnisk 
minoritet til den nationale jugoslaviske traditions niveau, vaerd 
respekt fra andre jugoslaviske grupper. Samtidigt lykkedes det, i 
alle tilfaelde for en stund, at saette sig ud over femten års ydmy- 
gelser som nogle besynderlige "fremmede” i Skandinavien, som 
burde vaere lykkelige for deres opholdsti 1 ladelser så laenge de 
varede. Her fremstod vlacherne som repraesentanter for en stolt og 
ligestillet europaeiske nation. Nu ikke laengere medlemmer af en 
lavere kaste, som praktiserer mystiske indvandrerskikke, kunne 
vlachernes krav om anstaendige betingelser for vediigeholdelse af 
en vaerdifuld kulturtradition fremstå som legitime. Stemningen af 
kontrolleret organisation og "ansvarlig” Europaeiske middelklasse- 
optraeden, som kendetegnede forsamlingen garanterede at tillid og 
ansvar delegeret fra de danske myndigheder til det lokale jugo
slaviske samfund ikke ville blive anvendt til afvigende eller 
undergravende virksomhed.

Og hvem vil måske ikke gerne stötte folklore? "Folkloren”, som 
indgik i den senere del af eftermiddagens festligheder, havde 
vigtige mytologiserende og legitimerende funktioner. For det 
forste repraesenterede den for vlacherne selv en forherligelse og 
rehabi1 iser ing af gruppens historiske baggrund gennem en mytolo
gisk transformation af fortiden. ”Virkelig” folklore, som tilho- 
rer vlachernes ikke saerligt fjerne fortid, er nedlåst på kiste- 
bunden i udvandringslandsbyerne.I den moderne bevidsthed er 
”folklore” blevet forvandlet til skinnende kunstprodukter, som 
fremvises og beundres som udtryk for en romantiseret fortid. Ef
tersom denne ”fortid" nu förekommer fjern og tåget må den rekon- 
strueres og "laeres". Her ligger baggrunden for "folkloregrup- 
perne", som er en af de allermest populaere aktiviteter i jugosla
viske indvandrerforeninger.

Samtidigt er den pittoreske folklore et elsket tema i et sta
digt mere standardiseret og programmieret skandinavisk samfund. 
Folklore fungerer som ufarlig exotisme og eskapisme fra daglig
dagen. Det er en sikker succés blandt indfodte skandinaver og det 
mest legitime udtryk for ”indvandrerkultur". "Folkloren" bliver
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det foretrukne medium for "tvaerkulturel kommunikation" og den 
sikreste publ ikumstraef f er . En indvandrer i folkedragt er en ind- 
vandrer på rette sted, en indvandrer, som udfylder sin rolle, og 
som man ved, hvor man har.

Den vlachiske "folklore-sektions” optraeden blev langt mere 
vaerdsat af skandinaverne end den rigtige, levende "folklore", 
ore, som det aldrig er lykkedes for vlacherne at traekke udenfor- 
stående med til. Den er for virkelig og samtidigt for fremmedar- 
tet til at faenge. Den har for lidt glimmer og er ikke eksotfsk 
nok til at slå an og vinde interesse.

En ny elite 
mellem
den "store" og den *lille* tradition

Da jeg forste gang besagte vlachiske migrantlandsbyer i Jugosla
vien, var samfundet praeget af stridigheder omkring sporgsmålet om 
uddannelse.2S

I modsaetning til de lokale myndigheder og ofte også i modsaet- 
ning til bornene og de unge selv holdt mange foraeldre deres 
sanner og dotre borte fra skolen. De skulle gifte sig tidligt og 
gore nytte på fami1iebruget, i husholdet eller som lonarbejdere. 
Foraeldrene så skolegang udover de allermest elementaere kundskaber 
i regning, laesning og skrivning som spild af tid. En videre ud
dannelse efter grundskolen blev set som "farlig”, da unge menne- 
sker kunne få griller i hovedet, glemme deres ansvar overfor for
aeldrene, husholdet og landsbyen og i vaerste fald forsvinde til 
Zajecar, Beograd eller nogen anden by. Resultatet af dette er 
idag, at mange yngre migranter ikke engang har afsluttet otte års 
grundskole, det obligatoriske minimum i Jugoslavien. Saerligt 
blandt kvinderne er uddannelsesniveauet lavt.

Samtidigt ses dog oså en staerk forbedring af uddannelsesni
veauet blandt de yngre årgange af vlachiske maend, når man sammen- 
ligner med aeldre ålderskategorier. Således havde naesten halvdelen 
af alle yngre maend mellem 24 og 29 år og en tredjedel af maendene 
mellem 30 og 39 blandt de vlachiske migranter, vi interviewede i 
1983, en uddannelse på gymnasieniveau, oftest af teknisk 
erhvervsorienteret karakter, imod en tiendedel af ålderskatego
rien 40-47. Dette afspegler resultaterne af et generationsopror i 
1960’erne og 1970'erne. Disse unge maend har gået i tekniske sko- 
ler eller anden uddannelse i områdets bycentre (Kladovo, Zaje
car), ofte med et modstraebende samtykke fra deres foraeldre. I 
migrantlandsbyer var der dog unge, som hurtigt afbrod deres stu
dier eller som emigrerede efter endt skolegang istedet for at 
soge beskaeftigelse i hjemområdet. Sammenlignet med migrantarbej- 
dernes demonstrative fremvisning af deres nye velstand 1 hjem- 
landsbyerne (husbyggeri, store bryllupper, osv.), var de ude af 
stand til at konvertere deres uddannelse til lokal prestige. I 
det storre samfund folte de sig nedvurderede på baggrund af deres
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vlachiske herkomst, hvilket gjorde det vanskeligt for dem at 
bryde med landsbysamfundets normer og soge kompensation udenfor.

På baggrund af deres erfaringer i byerne, i jugoslaviske uddan- 
nelsesinstitutioner og jugoslaviske samfundspolitiske organisa
tioner og ungdomsbevaegelser har disse unge maend erhvervet sig en 
flerkulturel kompetance. De behersker kulturelle koder og en 
livsstil som tilhorer serbisk og jugoslavisk by-kultur, samtidigt 
med at de stadigvaek er dybt praegede i tanke og handlingsmonstre 
af det vlachiske bondesamfunds tradition. De står midt mellem 
Tito og vampyrerne. I indvandrersamfundene repraesenterer sådanne 
yngre migranter en lokal uddannet elite. De er en integreret del 
af indvandrerssamfundene og disses sociale netvaerk, samtidigt som 
de behersker et videre kulturelt register og en moderne politisk 
kultur. Denne er de istand til at anvende til mobilisering af det 
lokale vlachiske indvandrersamf und, når det gaelder faelles proble
mer og målsaetninger.

Ofte udfordrer de den "lille tradition" ved at pege på nye 
veje. Men samtidigt respekterer de denne traditions ritualer og 
kulturelt definerede interesser, idet deres egen autoritet som 
ledere og deres muligheder for at mobilisere lokalsamfundet netop 
hviler på en solidaritet, et faelleskab og former for social in
tegration, som har deres rodder i den "lille tradition". På denne 
måde haenger de to dele af festen den 29. november sammen og for- 
udsaetter hinanden. Den politiske mobilisering og målrettede stra
tegier, som udtrykkes gennem "den store" jugoslaviske traditions 
ritualer og symboler, hviler på og forudsaetter den sociale infra
struktur og den solidaritet i gruppen, som udtrykkes gennem ore 
og dens symboler, og de nye definitioner som skabes igennem det 
improviserede samspil mellem deltagerne i og omkring dansen. Ved 
at udvikle denne dobbelte kulturelle loyalitet til den ”lille” 
vlachiske og den ”store” jugoslaviske tradition og integrere 
disse traditioner med en skandinavisk politisk kultur har de unge 
vlacher fort deres landsmaend frem mod en videre politisk bevidst- 
hed, som kan udvikle sig igennem kampe for deres saerlige interes
ser i det danske samfund. Samtidigt opstår nye former for autori
tet i selve det vlachiske samfund, mens gamle former for autori
tet udfordres og aendrer karakter.
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Kapitel 6

AJDSKILTE U D'V I K L INGSVE JE

Med udgangspunkt i fest 1igholdelsen af den jugoslaviske national
dag i et vlachisk indvandrersamfund i Danmark, har jeg diskuteret 
en raekke aspekter af vlachisk migrancy. Igennem en analyse af en 
faelles ceremoni sogte jeg ”bagom” den umiddelbare adfaerd for at 
demonstrere enheden af ”kontinuitet og diskontinuitet" i det 
vlachiske migrationsmonster. På den ene side så vi, hvorledes 
dansens kollektive karakter og dens institutioneile indhold 
frembod muligheder for offentlig social kontrol, kontinuitet i 
socialisationsprocesserne og for reproduktionen af generationsre- 
lationer, relationer mellem konnene og det vlachiske familie-og 
husholdssystem. På den anden side så vi spireme til nye kollek
tive udviklingsmonstre (transformationer). Etablerede autoritets- 
og magtrelationer bliver konfronteret med fremvaeksten af nye kul
turelle udtryksformer og nye former for organisation og leder- 
skab, som dog selv er tvungne til at forankre sig i "det gamle”.

Husholdets sociale feit er et kerneområde for etnisk identifi
kation og krumtappen for vlachisk social organisation. Fra dette 
perspektiv kan man se den vlachiske runddans, ore, som en social 
scene, hvor strategier og konflikter omkring husholdets og fami- 
liens reproduktion udspilles. Således er ore et forum for socia- 
lisationen af opvoksende generationer. I et videre perspektiv må 
disse socialisationsmonstre og den sociale reproduktion i det 
vlachiske migrantsamfund ses i relation til migrantens samlede 
sociale feit, hvor det sociale ”bagland" i udvandringslandet er 
af stor betydning.

Samtidigt spiller dansen en vigtig rolle for integrationen i 
det danske samfund. Sammen med andre ”traditionelle” symboler og 
former for social praksis, som migranterne har genetableret i 
indvandr ingslandet, repraesenterer den et "f orsvarsvaerk" af psyko
logisk og social karakter med dybe rodder i gruppens faelles kul
turelle identitet og sociale organisationsmonstre.1
Men det er vigtigt at fremhaeve, at "traditionelle skikke" prak- 

tiseres under andre samfundsmaessige forhold i indvandringslan- 
denes urbaniserede industrisamfund end i de vlachiske migranters 
udvandringslandsbyer. Derfor kan man heller ikke umiddelbart sam- 
menligne kulturelle ytringer eller sociale organisationsmonstre i 
indvandringskonteksten med modsvarende "traditionelle" former, 
som de praktiseredes i udvandringslandsbyerne for udvandringen.

Som fremhaevet af Clyde Mitchell er det nodvendigt at undersoge 
enhver "skik” eller form for social adfaerd som en integreret del 
af det sociale felt eller system den indgår i.2 Når "traditio-
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nelle" former for skik og brug överföres fra udvandringslandets 
bondesamfund til en dansk industriby kan man forvente, at de an
tager ny mening for aktorerne i den enkelte gruppe af migranter 
såvel som for omverdenen. Det, at indvandrere anvender "tradi
tionen" som råstof for deres integrationsstrategier, berettiger 
os ikke til at antage at bondesamfundets sociale og kulturelle 
system som helhed fortsaetter med at fungere i indvandringskon- 
teksten.

”Kultur” er ikke en statisk substans i menneskene, som eksiste- 
rer i sig selv uafhaengigt af den sociale kontekst. En modstilling 
af abstrakte "kulturstadier" som det "traditionelle" og det "mo
derne", der er almindelig i studier af migrationsprocesser og 
"integrationsstudier" , giver derfor ogsä et falskt billede af 
virkeligheden. Snarere end "kulturstadier” er der tale om for- 
skellige kulturelle forudsaetninger og "redskaber", hvormed menne- 
sker kan skabe mening i de sociale situationer, de befinder sig 
i, definere nye sammenhaenge og former for social interaktion. For 
indvandrere, som ikke deler den indfadte befolknings erfarings- 
verden og kulturelle baggrund, repraesenterer symboler og sociale 
organisationsmanstre hentet fra deres egen "tradition”, umiddel- 
bart tilgaengelige redskaber for "produktion af mening” i nye so
ciale situationer og sammenhaenge. Set i dette perspektiv kan vi 
tolke betydningen af for eksempel den vlachiske runddans som 
udtryk for en måde hvorpå vlacherne forholder sig til det om- 
givende danske samfund. Ligeledes interesserer den kloge kones 
spådomskunst os her snarere som udtryk for en måde, hvorpå ind
vandrere formulerer deres modsaetningsfyldte situation i det mo
derne danske samfund, end som udtryk for urgamle trosforestil- 
linger. Tito og Den nationale Befrielseskrig bliver mindre inter
essante som almene jugoslaviske nationalromantiske symboler, end 
som legitimation af nye politiske strategier og former for orga
nisation mellem indvandrere i det danske samfund. Vi fokuserer på 
kvindernes venindegrupper som "identitetsarbejde” i forhold til 
eksistensbetingelserne i skandinaviske lokalsamfund snarere end i 
deres egenskab af en "traditionel” form for social organisation.

Mens jeg i det forgående lagde vaegten på de vlachiske indvan- 
drersamfunds etnogenese og vlachernes socio-kulturelle baggrund 
forskyder jeg i dette afsnit undersagelsens tyngdepunkt til dette 
strukturelle perspektiv - det vil sige de betingelser, som de 
vlachiske indvandrere lever under i skandinaviske lokalsamfund. 
Det viste sig som resultat af det sammenligende feltarbejde i 
Danmark og Sverige, at to tydeligt adskilte integrationsmanstre 
havde udviklet sig blandt de vlachiske indvandrere i de to lande. 
En belysning af disse to alternative integrationsmanstre viser, 
hvorledes et samfunds "tradition” kan danne grundlag for forskel- 
lige sociale strategier, når den udvikler sig under forskellige 
strukturelle betingelser.

Det er vigtigt at understrege, at det folgende ikke har karak
ter af en almen diskussion eller sammenligning af indvandreres
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betingelser i Danmark og Sverige. Sammenligningen gaelder vlach- 
iske indvandrere i de pågaeldende lokalsamfund, ikke indvandrere i 
Danmark og Sverige generelt. Dette betyder ikke, at undersogelsen 
savner et alment perspektiv. Dens vaerdi ligger på et alment meto
disk plan, hvor jeg understreger betydningen af at undersage det 
konkrete samspil mellem strukturelle betingelser og de sociale og 
kulturelle f orudsaetninger, som repraesenteres af "traditionen”. 
Denne metodiske pointe har videre teoretiske implikationer, idet 
den peger hen mod en förståelse af betingelserne for samspillet 
mellem indvandrergruppernes forudsaetninger og resourcer og ud- 
viklingstendenser i de moderne vesteuropaeiske samfund. Denne dis
kussion skal jeg komme tilbage til i bogens afsluttende kapitel.

I bogens farste del byggede jeg hovedsageligt på iagttagelser 
fra deltagerobservation samt fra historiske og etnografiske kil- 
der. Her i del to anvender jeg mig desuden i vid udstraekning af 
data fra den spargeskemaundersagelse, som Aleksandra og jeg i 
1983 foretog blandt jugoslaviske indvandrere i Danmark og Sverige 
(se Kapitel 1) og diskuterer denne undersagelses resultater i 
forhold til iagttagelser fra deltagerobservation i de to lande.3 
Jeg vil derfor fortsaette dette kapitel med en presentation og 
diskussion af nogle baggrundsdata, der narmere beskriver det ud- 
valg af vlachiske indvandrere, vi interviewede. Dernaest presente
rer jeg data, som antyder konturerne af de to vlachiske integra- 
tionsmanstre i Skandinavien. Tilslut i kapitlet diskuterer jeg 
min strategi for en videre belysning af disse manstre.

NOGLE BAGGRUNDSDATA FRA SP0RGESKEMAUNDERS0GELSEN

/fan, alder, opholdstid
Ialt besvarede 93 vlacher spargeskemaet - 47 i Danmark og 46 i 
Sverige.4 Det lykkedes at opnå rimeligt sammenlignelige udvalg i 
de to lande, når det gaelder fordelingen efter kan, alder og so
cial baggrund.5

Informanterne i såvel Sverige som Danmark kom fra to kommuner i 
Jugoslavien, hvor jeg tidligere havde företaget feltarbejde. De 
havde udvandret fra et mindre antal landsbyer formidlet igennem 
taet sammenknyttede netvaerk af slaegtninge, naboer og venner, og 
havde en udpraeget tendens til at gendanne dissse netvaerk. i ind- 
vandringslandene. To tredjedele af de interviewede vlachiske ind
vandrere havde vaeret bosat i Skandinavien imellem 10 og 14 år. En 
femtedel havde boet her i mindre end ti år, mens knap en fem
tedel havde opholdt sig i Danmark eller Sverige i 15 år eller 
mere.
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Tabel 6:
INFORMANTER 
HEL TAL.

EFTER K0N, ALDER OG INDVANDRINGSLAND. FORDEL ING I

Alder

m+k

Danmark Sverige

Tot
Kan:
Maend Kvinder Alle Maend Kvinder Alle

24-29 4 6 10 7 6 13 23
30-39 9 9 18 11 8 19 37
40-47 11 8 19 9 5 14 33
Totalt 24 23 47 27 19 46 93

Der var en klar sammenhaeng mellem informanternes alder og va- 
righeden af deres bosaettelse i Skandinavien. Äldre migranter 
havde som regel boet udenfor Jugoslavien i längere tid. Derimod 
var der ikke nogen st0rre variation i opholdstiden, når det gael- 
der inf ormanternes kan. Vlachiske maend og kvinder har vaeret her 
nogenlunde lige laenge . Her adskiller vlacherne sig markant fra de 
fleste andre jugoslaviske indvandrergrupper, som har et mere pa- 
triarkalsk praeget familie-og kansrol lemanster. Blandt andre ju
goslaver har maendene som helhed opholdt sig i indvandringslandet 
i flere år end de kvindelige migranter fra samme etniske grupper. 
Dette skyldes, at maendene udvandrer farst og dernaest på et senere 
tidspunkt bringer deres koner og barn til Skandinavien. Også 
mange ugifte maend har udvandret fra jugoslavien på et tidligt 
tidspunkt. Senere har de giftet sig med betydeligt yngre jugosla
viske kvinder, som efter indgået aegteskab har sluttet sig til 
deres maend i Skandinavien. Dette afspegler princippet om mandlig 
senioritet i aegteskabet i de mere patriarkalsk praegede jugoslavi
ske kulturer, samtidigt med at det som helhed betyder en ujaevn 
åldersstruktur blandt jugoslaviske farstegenerationsmigranter, 
hvor maendene som helhed er betydeligt aeldre end kvinderne.®

Alt dette er anderledes når det gaelder de vlachiske indvan- 
drere. Her gifter man sig normalt med nogenlunde lige gamle part- 
nere, og arbejdsvandringen til Skandinavien har vaeret praeget af, 
at gifte kvinder og maend har udvandret parvis og på nogenlunde 
samme tid. Dette afspegler det vlachiske samfunds bilaterale ka
rakter og fravaeret af udpraegede patriarkalske dominansstruk
turer.7 Alle vlachiske informanter var gifte med vlachiske part- 
nere.®

Godt halvdelen af de vlachiske informanter havde kun ét barn. 
Omkring 40% havde 2 barn og mindre en ti procent havde tre. Dette 
forholdsvist begraensede antal barn er förbundet med de saerlige 
manstre for husholdsorganisering, arveforholdene og forholdet 
mellem kannene i det vlachiske samfund.®
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Erhvervs-og uddannelsesbaggrund

For de vlachiske indvandrere forlod Jugoslavien havde de solide 
rodder i landsbyen og landbruget. Mere end 95% havde boet i en 
landsby for udvandringen og over 70% angav deres hovederhverv som 
"landmand" (bonde). Tretten procent betragtede deres hovederhverv 
som "arbejder” og 11% havde gået i folkeskole eller vaeret uddan- 
nelsessogende i hjemlandet på udvandringstidspunktet. Men så godt 
som alle, der angav "arbejder” som deres hovederhverv for udvan
dringen havde i realiteten vaeret ”bonde-arbejdere”, som havde be- 
skaeftiget sig periodisk eller på deltid med fami 1 ielandbruget i 
landsbyen.10 Samtidigt havde de fleste mandlige informanter 
(bortset fra de yngste), der opgav "landmand" som deres hoveder
hverv vaeret engageret i en eller anden form for lonarbejde uden- 
for landbruget, periodisk eller på deltid.11 Ved tidspunktet for 
interviewet i 1983 havde 94% af de vlachiske migranter stadigvaek 
permanent hjemmeaddresse i en jugoslavisk landsby. 91% af infor- 
manterne kom fra familier med en landejendom i Jugoslavien.12

Tabel 7:
INFORMANTER EFTER INDVANDRINGSLAND OG BESKJEFTIGELSE F0R UDVAN
DRINGEN. FORDEL ING I PROCENT.

Type af beskaef tigelse 
(i procent af N)

Danmark Sverige

Maend Kvinder Maend Kvinder
N= (24) (23) (27) (19)

Landbrug 54 91 78 74
Arbejdere 38 4 4 5
Funkt i onaer er hverv 0 0 0 5
Elever/studerende eller 
arbejdslose uden tid- 
ligere arbejdserfaring

8 5 18 16

Totalt 100% 100% 100% 100%

Vlacherne horer hermed til de mest "landlige" af alle jugosla
viske indvandrergrupper, når det gaelder deres sociale baggrund. 
Også, når det gaelder beskaef tigelse for udvandringen blandt jugo
slaviske udvandrere som helhed, var "landmaend” den storste er- 
hvervsgruppe, som omfattede ca. halvdelen af alle jugoslaviske 
migranter ifolge den jugoslaviske folketael 1 ing fra 1971. Men ca. 
en tredjedel af migranterne angav "arbejder” som deres hoveder
hverv for udvandringen, og resten var fordelt mellem en raekke an
dre beskaef tigelser.13 Af "arbejderne" såvel som blandt andre 
grupper af i kke-landmaend var majoriteten veluddannede, hvilket
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som helhed gor de jugoslaviske indvandrere til den mest veluddan- 
nede gruppe af migrantarbejdere i Vesteuropa.14

Som udtryk for deres koncentration til landsbyen, udviser 
Vlacherne et i forhold til det jugoslaviske gennemsnit meget lavt 
uddannelsesniveau.15 Dette går igen i vort udvalg til 
sporgeskemaundersogelsen. For udvandringen havde 30% gået i skole 
i otte år eller mere. På interviewtidspunktet gjalt dette 47%.
Ca. en fjerdedel - såvel for udvandringen som på interviewtids- 
punktet - havde slet ingen skolegang eller havde kun gået i skole 
i op til fire år.

Der var dog store forskellige i forhold til informanternes kon 
og alder . Maendene var generelt bedre uddannet end kvinderne og de 
yngre bedre end de a?ldre. Bedst uddannet var de yngre maend, mens 
de lavest uddannede var de aeldre kvinder (Tabel 8). 5 (46%) af de 
11 interviewede maend i åldersgruppen 24-29 år og 6 (30%) af de 20 
i åldersgruppen 30-39 havde på interviewtidspunktet en uddannelse 
på gymnasieniveau, mens dette gjalt bare 1 (8%) af de 12 inter
viewede kvinder i åldersgruppen 24-29 og ingen af de 17 kvinder i 
åldersgruppen 30-39. 40 (71%) af de ialt 93 interviewede havde 
under otte års skolegang. Af disse var de 28 kvinder, hovedparten 
over 30 år. Men også 4 af de 12 interviewede kvinder i 24-29 års 
gruppen havde under 8 års skolegang.

Storstedelen af dem, der havde forbedret deres uddanne1 se ime 1- 
leirt udvandr ingst idspunktet og interviewtidspunktet var unge 
viachiske maend. De bedst uddannede havde også som regel emigreret 
på et forholdsvist sent tidspunkt. De repraesenterede "anden 
bolge” af migranter fra de viachiske landsbyer. De forste, som 
udvandrede fra midten af 1960'erne havde vaeret nogle få marginale 
personer. Disse blev efterfulgt af en masseudvandring af dårligt 
uddannede viachiske bonder i alderen 20-40. Senere fulgte en "an
den bolge” af unge migranter, hvoraf isaer de unge maend var bedre 
uddannet. De fleste af disse migranter var sonner og dotre til 
förste generations migranter. De var blevet opdraget af deres 
bedsteforaeldre i Jugoslavien, og udvandrede nu for at slutte sig 
til deres foraeldre i Skandinavien.16 Den uddanne 1 sesmaessige for
skel mellem forskellige kategorier af migranter afspejler sig i 
vores udvalg af informanter, som omfatter både forste-og anden 
generations udvandrere. De yngre veluddannede migranter fik spe
cielle tiipasningsvanskeligheder i Skandinavien. Dette diskuterer 
jeg i de folgende kapitler.
Her vil jeg på endnu et punkt pege på en kontrast mellem det 
viachiske udvandringsmonster og det almene jugoslaviske monster. 
Blandt vlacherne var det de dårligst uddannede, der udvandrede 
for st og bedre uddannede unge mennesker senere.17 Blandt jugosla
viske arbejdsmigranter som helhed var det omvendte tilfaeldet: De 
forste jugoslaviske udvandrere var normalt de, som allerede havde 
beskaef tigelse i storre industricentre, som var bedre uddannet og 
havde gode arbejdskvalifikationer.10 Som helhed var de jugoslavi
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Tabel 8:
UDDANNELSE PÅ
I PROCENT.

INTERVIEWTIDSPUNKTET EFTER ALDER OG K0N. FORDEL ING

Maend Kvinder

Type af 
uddannelse
N=

Alder: 
24-29
(11)

30-39
(20)

40-47
(20)

24-29
(12)

30-39
(17)

40-47
(13)

Alle
M+K
(93)

Uden skolegang 0 0 0 0 12 23 6
Mindre end 4 år 9 5 40 8 6 54 20
4 til 7 år 9 20 30 26 47 23 27
Otte års 
grundskole

36 45 20 58 29 0 31

Uddannelse på 
gymnasieniveau 
incl. er- 
hvervsforb.
1 injer

46 30 10 8 0 0 15

Hojere uddan
nelse

0 0 0 0 6 0 1

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ske arbejdsmigranters arbejdskvalifikationer de bedste blandt 
alle arbejdsmigranter fra Middelhavsområdet.19 Vlacherne holdt 
også på dette punkt en yderst lav profil. De fleste uddannede 
unge vlacher havde ingen formelle jugoslaviske arbejdskvalifika
tioner og ingen erhvervserfar ing for udvandringen. Ialt havde kun 
ca. 6% jugoslavisk certifikat som faglaerte arbejdere for udvan- 
dringen, og et lignende antal havde en anden form for erhvervs- 
kvalifikation. 87% af vlacherne havde overhovedet ingen formel 
arbejdskvalifikation. Blandt kvinderne var alle, bortset fra et 
par personer, uden nogen form for formel kvalifikation og mang- 
iede tillige helt arbejdserfar inger udenfor landbruget.

TO PROFILER
Da de forst udvandrede fra Jugoslavien, kom "danske" og "svenske” 
vlacher fra de samme jugoslaviske landsbyer og havde samme so
ciale og kulturelle baggrund. Men allerede tidligt i vort feltar- 
bejde opdagede vi, at der foregik en tydelig differentiering in- 
denfor gruppen. "Danske" og "svenske” vlacher udviklede to for- 
skellige integrationsmonstre og havde forskellig holdning til det 
pågaeldende indvandringsland. Én etnisk gruppe fra Jugoslavien var
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denfor gruppen. "Danske" og "svenske" vlacher udviklede to for- 
skellige integrationsmonstre og havde forskellig holdning til det 
pågaeldende indvandr ingsland. Én etnisk gruppe fra Jugoslavien var 
ved at forvandle sig til to forskellige grupper i Skandinavien, 
på trods af de taette förbindelser mellem vlacherne tvaers over 
Öresund. I resten af bogens anden del diskuterer jeg denne diffe- 
rentieringsproces indenfor den vlachiske indvandrergruppe, og 
forsoger at belyse de to integrationsmonstre og deres baggrund.

Konfrontationer mellem "majoritetsbefolkningen” og forskellige 
indvandrergrupper praeges of te af kommunikationsproblemer, som har 
deres förklaring såvel i kulturelle forhold som i forhold, der 
haenger sammen med samfundets sociale struktur.20 Ku 1 tur f or ske 11 e 
kombineres med strukturelt besternte sociale modsaetninger samt 
ganske enkelt folelser af usikkerhed og mangel på viden. Der op- 
står en raekke stereotype opfattelser og udsagn om ”os" og 
"dem”.21 ”Os” opvurderes for at kontrollere folelser af usikker
hed, degradering og stigma hos en gruppe.22

I det folgende praesenterer jeg vlachiske indvandreres svar på 
nogle stereotype udsagn, som beskriver forholdet til det danske 
og det svenske samfund fra indvandrernes perspektiv. Vi valgte 
udsagn, som vi ofte har hort blandt jugoslaviske indvandrere i 
Skandinavien. 23 Disse udsagn fungerer som en slags besvaergelser , 
som neutral iserer trusler om degradering, kulturelt eller soci
alt. Vi spurgte informanterne om de var "enige” eller ”uenige” 
med indholdet af disse udsagn. Vi ville danne os et billede af 
folks spontane reaktioner, snarere end at komme frem til reflek- 
terede og velovervejede svar. Gennem spontane reaktioner på ud
sagn, der i de fleste tilfaelde var formuleret i en provokerende 
og direkte form, sogte vi symptomatiske indikatorer på, hvorledes 
informanterne opfattede deres stilling i de to skandinaviske sam
fund .

Svar på udsagn som ”Det danske/svenske samfund er lukket över
för udlasndinge ! " , "Danskere/svenskere ser ned på udlaendinge ! " ,
”Udlaendinge behandles på lige fod med danskere/svenskere!", kunne 
sige noget om grundlegende folelser af tryghed og tillid i de 
skandinaviske samfund (Spm. 1-3, Figur 4). Svarene på disse ud
sagn sammenholdt vi med reaktioner på udsagn, der har at gore med 
folks egne perspektiver for at påvirke deres stilling i samfun
det, som f.eks. folgende: "Jugoslaver skal holde sig veek fra poli
tik i Danmark/Sverige! " (Spm. 4). Vi forsogte også at måle tryg
hed på et mere privat og intimt plan ved at praesentere vore in- 
formanter for påstanden "I en dansker/svensker kan man få sig en 
virkelig ven!" (Spm. 5), og andre lignende udsagn. Reaktioner på 
påstande som, "Danskere/svenskere har ikke hegreh om at ’leve li
vet'!" (Spm. 6), har vi taget som udtryk for holdninger til 
dansk/svensk kultur og uformelle omgangsformer i indvandrings- 
landet.2* Dette er en fräse vi ofte horte, når vlacher og andre 
jugoslaver berettede, hvorfor de ikke omgikkes med danskere eller 
svenskere.
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Figur 4:
DEN RELATIVE VJEGT AF POSITIVE OG NEGATIVE SVAR PÅ EN RJEKKE STE
REOTYPE PÅSTANDE. SKALA 1 - 100.
VD = vlacher i Danmark; VS = vlacher i sverige; VD+S = vlacher i 
danmark og sverige tilsammen.
Stereotyper:
1. "Danskere/svenskere ser ned på udlaendinge! ”
2. "Det danske/svenske samfund er lukket overfor udlaendinge!”
3. "Udlaendinge behandles på lige fod med danskere/svenskere!"
4. "Jugoslaver skal holde sig vaek fra politik i Danmark 

/Sverige!"
5. "I en dansker/svensker kan man få sig en virke lig ven!"
6. "Danskere/svenskere har ikke begreh om at leve livet!"

Vaer di er:
Spargsmäl 1+2-M+6: Enig » -l;Delvist enig = -1/2; Ved ikke = 0; 
Uenig = +1.
Sporasmai.3+5: Enig « +1; Delvist enig = + 1/2; Ved ikke = 0;
Uenig = -1.

M-9?>

VS
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Som helhed giver svarerne fra de vlachiske informanter ikke noget 
saerligt: positivt billede af de to skandinaviske samfund (Fi
gur 4). Sterstedelen af de interviewede folte sig ”set ned pä" 
(Spm. 1) og "udelukkede” (Spm. 2) fra det danske eller svenske 
samfund. Der var dog en markant forskel på de to vlachiske grup
per. De "svenske” vlacher var gennemgående mere negative end de 
”danske” vlacher (Figur 4). Forskellen mellem de to gruppers svar 
bliver endnu mere negativ, när det gaelder dimensionerne "ligelig 
behandling" (Spm. 3) og perspektiverne for at pävirke sin situa
tion politisk (Spm. 4). Her, ligesom når det gaelder de tre forste 
sporgsmål, er de ”svenske” vlacher naesten 100% pessimistiske, 
mens mange "danske” vlacher er neutrale eller overbevidste om, at 
dette faktisk er muligt. Allerstorst er forskellen mellem de to 
grupper, når det gaelder den generelle vurdering af "vaertslandets” 
kultur indeholdt i Sporgsmål 6. Men også når det gaelder vurderin- 
gen af om man kan ”finde en aegte ven” blandt danskere eller sven- 
skere, er de "danske" vlacher klart langt mere positive end de 
"svenske”. Blandt de ”svenske" vlacher var der så få som 6%, der 
positivt mente, at det faktisk var muligt at finde ”en aegte ven” 
blandt svenskerne.

Jeg har kontrolleret svarene på disse sporgsmål for en raekke 
faktorer og fundet, at monstret, der fremgår af Figur 4, er meget 
stabilt. Det ser ud til at folge ”land” og kun variere meget 
lidt, når man indforer andre variabler som kon, alder, social 
baggrund, uddannelse og beskaef t i ge 1 se på interviewtidspunktet. 
Dette monster overraskede os, eftersom vi, da vi t i 1ret te 1agde 
undersogelsen, naesten som en selvfolge havde gået udfra, at det 
vi opfattede som en mere imodekommende og velplanlagt indvandrer- 
politik i Sverige, som heihed skulle give sig udtryk i en mere 
åben og positiv holdning blandt de vlachiske indvandrere overfor 
” vaer tssamf undet ” . Ganske vist havde vi ofte under feltarbejde 
blandt henholdsvist ”danske" og ”svenske” vlacher stodt på ud~ 
sagn, hvor sammenligninger mellem livet i Danmark og Sverige 
taldt ud til sidstes fordel. Vi tog dette som udtryk for tilfael- 
digheder, snarere end som en generel holdning blandt de vlachiske 
indvandrere. Nu bekraeftede sporgeskemaundersogelsen vore tidlige- 
re indtryk fra feltarbejde, hvilket fik os til at indse, at vi 
mätte gå bagom folks umiddelbare udsagn og forsoge at finde andre 
fot klar inger.

Det nationale og det lokale 
det spedfikke og det generelle

Vi begyndte på baggrund af forskellige typer af data og indtryk, 
at lede efter en förbindelser mellem vlachernes syn på indvan- 
dringslandene og deres egen situation, deres forskellige integra 
t ionsstrategier i de to skandinaviske lande, samt de strukturelle 
betingelser under hvilke denne integration föregår i henholdsvist
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Danmark og Sverige. Det var blevet klart for os, at der ikke var 
nogen umiddelbar relation mellem de to ländes indvandrerpoli tik 
og vlachernes egen opfattelse af deres situation i samfundet. 
Undersagelser blandt andre jugoslaviske indvandrergrupper i Sve
rige og Danmark viste, at helt modsatte monstre kunne udvikle sig 
blandt forskellige grupper i de samme lokalsamfund.

I et parallelstudium af Makedonske indvandrere i Danmark og 
Sverige viste det sig således, at makedonske indvandrere i det 
samme svenske lokalområde havde et langt mere positivt billede af 
deres situation i indvandringslandet end de "svenske” vlacher, 
folte sig mindre usikre og mere istand til at påvirke sin sociale 
situation.25 Derimod folte en gruppe "danske" makedoner sig mere 
udsatte i det danske samfund end både "danske" vlacher og "sven
ske” makedoner og havde udviklet et integrationsmonster, som på 
visse punkter lignede de "svenske” vlachers, skont disse to 
grupper havde en meget forskellig social og kulturel baggrund.

Der var altså ikke tale om, at "indvandrere” eller ”jugoslaver” 
som helhed "havde det godt" i Danmark og "dårligt" i Sverige. 
Tvaertimod var det i flere tilfaelde omvendt. Vi måtte derfor over- 
skride vore tidligere forudfattede meninger og metodisk og teore
tisk klargore de specifikke f orudsaetninger for integrationen ud- 
fra forskellige dimensioner af de lokalsamfund, som de jugoslavi
ske indvandrere havde bosat sig i på hver sin side af Öresund.
Her blev begrebet "det sociale felt" af vaerdi for undersogelsen. 
Dette gaelder både af graensningen af relevante undersogelsesområder 
og som en ramme for at kunne forstå og begribeliggore det kon
krete samspil mellem kulturelle forhold og strukturelle betingel
ser i förbindelse med fremvaeksten af nye etniske strategier.

Her vil jeg inden jeg går over til en diskussion af "det so
ciale felt” som analytisk begreb for en sikkerhed pointere, at, 
når jeg i de folgende kapitler fremhaever det lokale niveaus be- 
tydning for analysen af integrationsprocessen, så udelukker det 
ikke, at der samtidigt er tale om generaliseringer. I förbindelse 
med undersogelsen blandt vlacherne (se Kapitel 1), besagte vi en 
raekke forskellige lokalsamfund på Nords jael land og i Skåne. I 
hvert enkelt lokalsamfund fandt vi specifikke monstre for inte
gration, samtidigt med at visse generelle forskelle trådte frem 
mellem "danske" og "svenske" vlacher som helhed. Beskrivelsen af 
to forskellige integrationsmonstre blandt henholdsvist de "sven
ske” og de "danske” vlacher repraesenterer derfor generaliseringer 
af indtrykkene fra flere forskellige lokalsamfund fordelt på beg- 
ge lande. Når det gaelder sporgeskemaundersogelsen blev denne be- 
graenset til én kommune i Danmark og én i Sverige (se Kapitel 1). 
Det er vurderet udfra materialet fra deltagerobservation og in
terviews af mere "kvalitativt" anlagt karakter indenfor lokalsam
fund i andre kommuner, at resultaterne fra sporgeskemaundersogel- 
sen fremstod som i rimelig grad generaliserbare.
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DET SOCIALE FELT
Begrebet "det sociale felt” har tjent som en ramme for at organi- 
sere bogens fremst i 11 ing og for at fortolke empiriske observa
tioner fra etnografisk feltarbejde i Danmark, Sverige og Jugosla
vien samt materiale fra interviewundersogelsen. En deltaljeret 
analyse af et antal sociale situationer bet0d, at der indenfor 
migrationens sociale felt kunne afgraenses "underfe 1 ter” - hushol- 
det, arbejdet og lokalsamfundet - som syntes at vaere vigtige for 
integrationsprocessens form og forlob. Sammenl igning af en raekke 
sociale situationer og kombinationen af kvalitative og kvantita- 
tive forskningsmetoder har vaeret redskaber for at komme frem til 
en förståelse af samspillet mellem forskellige sociale felter og 
se migranternes situation som en helhed.

”Felternes felt”

For at belyse fremvaeksten af forskel 1 igtartede etniske strategier 
blandt vlacher i Danmark og Sverige har jeg anvendt begrebet 
”indvandrernes samlede sociale felt" som synonymt med et "felter
nes feit”, der udgor en helhedsramme for förståelsen af indvan
drernes migrancy,2S Jeg opdeler dette "felternes felt” i to star
re (sammensatte) ”underfe 1 ter”, hvoraf det ene centreres omkring 
migranternes oprinde1sessamfund (udvandringsområdet, ”baglandet”) 
og det andet omkring indvandringskonteksten.27 Hvert af disse 
felter kan deles op i en raekke mere afgraensede felter, som udgar 
rammen omkring besternte former for praksis - husholdet, arbejdet, 
lokalsamfundets offentlighed. Vlachernes integration i henholds- 
vist det danske og det svenske samfund var kendetegnet ved frem* 
vaeksten af forskellige typer af sociale strategier indenfor for 
hvert enkelt af disse felter, haevder jeg i de folgende kapitlers 
detaljerede sammenlignende analyse (Kapitel 7-10). Men ikke nok 
med det. Det interessante er at strategier, som udvikles under de 
besternte betingelser, der hersker i ét felt, får konsekvenser for 
udvikiingen i de andre felter. Det er udfra udviklingsmonstrene i 
de enkelte felter såvel som helheden af samspillet imeliem disse 
felter, at jeg til slut i bogen fremsaetter nogle generelle kon
klusioner angående de to vlachiske gruppers integrationsmanstre, 
deres forhold til ”traditionen” og deres f orudsaetninger for at 
påvirke deres livsbetingelser (se Kapitel 11).

Ideen om overlappende sociale felter, tilhorende et videre so
cialt felt som en ramme omkring studiet af migration og integra
tion har jeg taget fra den britiske socialantropologis studier af 
”komplekse samfund".20 ”Det samlede sociale felt” definerer 
migranternes erfaringsverden og sociale relationer som en helhed 
(totalitet). Ved at pege på forskellige " under fe 1 ter" afgraenser 
jeg en raekke aspekter af migranternes livsverden og undersoger , 
hvorledes disse forholder sig til hinanden og til helheden.
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Når det gaelder det teoretiske indhola af begrebet "socialt felt” 
er jeg imidlertid snarere inspireret af Pierre Bourdieu's 
arbejder end af de britiske socialantropologer.

Sociale praktiker og deres historie

Jeg befragter "et felt” som den sociale ramme omkring en besternt, 
mere eller mindre afgraenset form for social praksis (familieliv, 
sport, uddannelse, filosofi, politik, arbejde, o.s.v.).29 De saer- 
lige former for praksis, som definerer et vist socialt felt kan 
ikke forstås ved, at man ensidigt og direkte relaterer dem til 
almene sociale betingelser eller til karakteren af de almene so
ciale modsaetninger og konflikter i samfundet (klassestruktur, 
klassemodsaetninger , klassekonf 1 ikter f.eks.). På samme måde kan 
man heller ikke forstå et besternt individs stilling i et socialt 
felt udfra en förståelse af hendes/hans stilling i samfundet som 
helhed (som medlem af en social klasse f.eks.). Når et socialt 
feit engang er blevet etableret, udvikler det sin egen delvist 
selvstaendige historie, der, selvom den påvirkes og udformes af 
samfundet som helhed, har sine egen specielle dynamik, sine egne 
udviklingsveje, og sine egne kriser. Selve eksistensen af et 
"felt" implicerer derfor, at man ikke kan forstå dets praksis og 
de kulturelt definerede vaerdier, som er knyttet til feltet uden 
at kende til den ganske saerlige historie, som har "produceret" 
feltet.30

Begrebet "socialt felt" forudsaetter eksistensen af en faelles 
form for social praksis for feltets aktörer. Medlemmerne af et 
felt kan opfore sig strategisk og nå frem til faelles definitioner 
af kulturelle vaerdier og sociale strategier på baggrund af en 
faelles baggrund. Dette forudsaetter "inkorporeringen" af kulturelt 
saeregne tilbojeligheder for opfattelse, motivation og adfaerd, en 
saerlig gruppespecifik habitus, som skabes gennem primaer og sekun- 
daer socialisering.31 En social praksis undergår hele tiden foran- 
dringer. Eksisterende former for praksis stilles i tvivl på grund 
af modsaetninger og konflikter mellem selve feltets aktörer og på 
baggrund af begivenheder i samfundet som helhed (okonomiske kri
ser og strukturforandringer, nye former for statslig politik, 
storre sociale omvaeltninger o.s.v.). Dette fremkalder kriser i 
feltet, som saetter sporgsmålstegn ved eksisterende former for 
praksis og fremtvinger omdefineringer af en raekke sociale situa
tioners mening og sociale betydning. På samme måde, omstruk- 
tureres habitus - d.v.s. de for feltets aktörer faelles kulturelle 
forudsaetninger - gennem en gensidig vekselvirkning mellem habi
tus, feltets sociale praksis og dennes materielle og strukturelle 
betingelser.32 Habitus modificeres og forvandles ved konfronta
tioner med nye kollektive erfaringer som akkumuleres igennem ved- 
varende stridigheder om indflydelse, autoritet, samt materielle 
og symbolske vaerdier, som definerer og orienterer et besternt 
felt.33
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Delsystemerne og helheden

Ved at anvende begrebet "socialt feit" drager jeg samtidigt en 
metodisk konsekvens af et ganske besternt syn på indvandrernes in
tegration. Det drejer sig her orn at definere ”delsystemer” eller 
”delkulturer", som nok er afhaengige af og integrerede i samfundet 
som helhed, men som samtidigt i storre eller mindre omfång orien- 
terer sig i forhold til andre materielle eller kul ture1t-symbo1- 
ske vaerdier end de, der orienterer samfundet som helhed, og som 
har deres egen delvist se 1 vstaendige måder at udvikle sig på: med 
andre ord, deres ”egen historie”.

Det er vigtigt ikke bare at definere disse ”del-systemer” i 
forhold til eller i modsaetning til helheden. Det som optager med- 
lemmerne af et delsystem eller en delkultur, er i hoj grad egne 
(internt definerede) interesser, modsaetninger og konflikter. 
Oversat til temaet for denne diskussion er det med andre ord 
nodvendigt at forstå karakteren af de sociale interesser, modsaet
ninger og konflikter indenfor selve indvandrersamfundene, hvis 
man skal gore sig håb om at forstå udviklingen af disse samfund, 
såvel som deres forhold til og "integration” i indvandrmgssam- 
fundet som helhed. Ved at afgraense en raekke forskellige sociale 
felter straeber jeg efter at konkret i sere, hvad jeg mener med 
”autonom kulturudvikling". Jeg vil vise, at denne udvikling har 
flere vaesensforske 11 ige aspekter, og hvorledes disse forskellige 
aspekter hasnger sammen med vlachernes er f ar ingsverden og livsbe
tingelser som helhed. I bogens sidste del vil jeg begründe og vi~ 
dereudvikle disse synspunkter.

1 Del I redegjorde jeg for for den historiske fremva?kst af, 
hvad jeg kaldte for "husholdets sociale felt" blandt de vlachiske 
migranter og med forholdet rnellem generationerne, som her er det 
dominerende konf1 ikttema. Jeg viste, at styrkeforholdet rnellem 
generationerne indenfor dette sociale felt giver neglen til en 
förståelse af det vlachiske migrationsmonster og dettes kontinui
tet. Jeg lagde vaegt på, at der i samspillet rnellem generationerne 
forekom en kommunikation på et symbolsk plan. På det symbolske 
plan, i en slags ”mental social virkelighed", sker en kommunika
tion af forest i 11 inger , vaerdier og holdninger, som "inkorporeres" 
i individerne og resulterer i et interna 1 iseret handlingsbered- 
skab.34

Den proces, hvorigennem en vis type af handlingsberedskab ind- 
korporeres i menneskene indenfor rammerne af et socialt dominans- 
forhold, kaldes af Bourdieu og Passerons for "symbolsk vold”.3& 
Hvorledes man forholder sig til hinanden i en social situation 
beror altid på styrkeforholdet rnellem situationens forskellige 
aktörer. Dette indbaerer, at visse sociale grupper qua deres auto- 
ritet, resourcer og magt kan få andre grupper til at antage eller 
boje sig for visse foresti11 inger, vurderinger og holdninger, som 
modsvarer de dominerende gruppers definitioner. Den proces, hvor
igennem dette föregår udspilles altid på et symbolsk niveau. Men
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relationerne på det symbolske plan svaever ikke frit i luften.36 
De bygger på og forudsaetter sociale relationer på andre planer: 
både på et okonomisk plan, som har at gore med beherskelsen af 
samfundets materielle livsbetingelser og på et juridisk-politisk 
plan. Magtforhold på såvel det juridisk-politiske plan som på det 
ekonomiske plan udgor grundlaget for magtforholdene på det sym
bolske plan. Men symbolsk voldsmagt adderer en egen kraft til de 
ekonomiske og juridisk-politiske styrkeforhold, den bygger på.37 
Magtforholdene på det symbolske niveau ejer under besternte om- 
staendigheder en egen styrke, som forstaerker magtf orholdene på de 
andre niveauer.38 Den symbolske fremstilling af magtforholdene 
kan skjule de ikke-symbolske magtforhold (som udger deres grund
lag), hvilket kan tjene til at få et magtforhold til at tage sig 
rimeligt og legitimt ud fra den underlegne parts side.3®

Forholdet mellem generationerne blandt de vlachiske migranter 
er et godt eksempel på, hvorledes der kan ske forskydninger mel
lem de forskellige niveauer, når det gaelder magtbalancen mellem 
forskellige akterer indenfor et socialt felt. I agrarsamfundet 
havde flergenerationsfami1 ien og de aeldres autoritet et selvklart 
ekonomisk socialt og juridisk fundament i jordejendommen og ar- 
veforholdene kombineret med bernebegraensning samt etablerede 
samarbe jdsf ormer, som alle parter var afhaengige af.40 Med en hur
tigt voksende betydning af nye muligheder, som ligger uden for 
bondehusholdets ekonomisk-juridiske felt, undermineres det eko
nomiske og juridiske fundament for de aeldres autoritet. Jeg taen- 
ker her ferst og fremmest på de unges voksende udnyttelse af det 
jugoslaviske storsamfundes uddannelsesmuligheder og på migrantar- 
bejdet i Vesteuropa. Disse nye muligheder betyder, at de aeldres 
autoritet og hermed det vlachiske husholds og etniske samfunds 
strukturelle kontinuitet i voksende omfång kommer til at hvile på 
den symbolske void, som udtrykkes gennem "den lille traditions" 
ritualer og ceremonier.
Men "den lille tradition" lever ikke bare videre for sin egen 

skyld. "De" fortsaetter altså ikke med at danse for ”traditionens 
skyld". De unge horer ikke på de gamle, bare fordi de er bange 
for "vampyrer". Kontinuiteten og reproduktionen af et socialt 
felt forudsaetter nogle grundlaeggende feelles interesser blandt 
feltets medlemmer, som forener dem på tvaers af alle modsaetninger, 
konflikter og dominansf orhold. 41 Et fortsat interessefael 1 esskab 
blandt generationerne og andre sociale grupperinger i de vlachi
ske indvandrersamfund hviler delvist på det nye materielle funda
ment, som er blevet opbygget i hjemlandsbyerne gennem investe
ringer af pengene fra udlandet i store huse og andre "monumen
ter", samt den store symbolske betydning disse investeringer an
tager.42 Faelles interesser understreges videre igennem ”opblaes- 
ningen” af det etniske samfunds ceremonielle sphaere og en hastigt 
voksende kollektiv konsumption i udvandringslandsbyerne.43 Men 
dette er ikke en tilstraekkelig förklaring. En vigtig årsag til 
migranternes interessefael lesskab trods konflikterne mellem de
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unge og de gamle og en voksende differentiering skal sages i 
Skandinavien og indenfor andre felter end husholdet og det umid- 
delbare etniske samfund.

"Feltets felter" og deres samspil

For at traenge videre ind i baggrunden for og karakteren af det 
etniske interessefael lesskab blandt de vlachiske indvandrere dis
kuterer jeg i de folgende afsnit udviklingen indenfor to sociale 
felter i indvandringslandene, hvilke jeg definerer som ”arbejder- 
kollektivet" og de uformeile omgangsformer og sociale monstre i 
”lokalsamfundet”. Hvert af disse sociale felter er relativt uaf- 
haengige af hinanden. Hvert af dem har sin egen historie, modsaet- 
ninger og udviklingsveje. Men igennem de vlachiske indvandreres 
samtidige engagement indenfor flere felter - husholdet, arbejdet 
og lokalsamfundet - får situationer, konflikter og udvikling in
denfor rammerne af et felt konsekvenser for udviklingen i de an
dre felter. Jeg knytter udviklinger indenfor disse felter til et 
fjerde socialt felt: indvandringskontekstens "politiske felt”. 
Gennem at definere og etablere sig indenfor dette felt kan ind- 
vandrerne forage kontrollen over deres egne livsbetingelser og 
deres muligheder for at påvirke samfundsudviklingen som helhed.

Jeg viser, at de ’’danske” og de ’’svenske” vlachers integration 
indenfor disse sociale felter har forskel lig karakter, på t rods 
af gruppernes ensartede kulturelle baggrund. Jeg viser også at 
forskel lig integration blandt de to grupper på ét felt får kon
sekvenser for karakteren af deres integration på andre felter. 
Dette påvirker de måder, hvorpå grupperne opfatter deres situa
tion i samfundet som helhed, og giver sig udtryk i forskellige 
strategier for at vinde kontrol over egne livsbetingelser.

1 Kapitel 7 diskuterer jeg arbejdet og "arbejderkollekt i vet” 
som et g i und leeggende aspekt af forholdet mellem indvandrerne og 
formelle skandinaviske institutioner. Jeg diskuterer indvandrer- 
nes stilling i produktionssystemet og statusdifferentieringen i 
arbejdslivet for vlacherne i henholdsvist Danmark og Sverige. Jeg 
belyser også de to vlachiske gruppers position i arbejdslivet i 
forhold til deres sociale baggrund, samt deres kulturelt betin- 
gede opfattelser, målsaetninger og muligheder.

1 Kapitel 8 diskuterer jeg uformeile omgangsformer på de skan
dinaviske 1 oka 1samfunds offentlige arenaer. Jeg fokuserer her på 
forholdet mellem tre sociale scener, idet jeg folger Bretons 
skeinen mellem individets integration i den umiddelbare etniske 
grupper , andre indvandrergrupper og ”major11etssamfundet”.44 Jeg 
beskriver, hvorledes vlacherne opfatter det lokale offentlige liv 
i henholdsvist Danmark og Sverige, og hvorledes uformeile om
gangsf ormer , lokale netvaerk og social organisation udvikles i 
forhold til de tre ovennaevnte sociale kategorier i lokalsamfun- 
dene. Jeg drager også sporgsmålet om ”at forblive eller at vende 
tilbage (til oprindelseslandet)” ind i diskussionen. I Kapitel 9
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belyser jeg aspekter af integrationen i indvandringssamfundenes 
"lokale offentlighed" set i forhold til konsdimensionen: det vil 
sige könsroller og den kvindelige kontra den mandlige verden i 
det vlachiske indvandrersamfund. I bogens afsluttende kapitel 
vender jeg tilbage til den mere principielle diskussion omkring 
vlachernes og andre indvandrergruppers integration i de skandina
viske og vesteuropaeiske indvandr ingssamf und.

I analysen af resultaterne fra sporgeskemaundersogelsen har jeg 
i mange tilfaelde brudt udvalget op i meget små kategorier efter 
kon, alder og andre kriterier. Det kan synes, at jeg ofte drager 
for vide konklusioner udfra dette lille materiale. Dette bor dog 
ses i forhold til to ting. Dels udgor de vlachiske indvandrere en 
meget homogen befolkning, hvad angår social og kulturel baggrund, 
vurderinger m.v. Dette foroger muligheden for at udlaese tendenser 
udfra et numerisk lille materiale. Samtidigt ser jeg hele tiden 
de enkelte delresultater i forhold til materialet som helhed. Som 
analysen vil vise, fremgår et relativt konsekvent monster af det 
samlede materiale. Det er ved at holde den enkelte observation op 
mod det samlede monster, og observationer af anden karakter, at 
jeg tolker dens betydning. Samtidigt forstår jeg ikke den enkelte 
observation som et statistisk billede af en exakt målelig dimen
sion, men snarere som en brik i et storre puslespil, hvor diskus
sionen drejer sig om sandsynlige generelle udviklingstendenser 
eller menstre, snarere end distinkte kvantitativt målelige egen- 
skaber eller årsager. Det er gennem udkrysstal1iser ingen af et 
teoretisk begreb om helheden (total i teten) og om forholdet mellem 
enkelte situationer og observationer og denne totalitet, at de- 
taljerne får deres specielle mening.45
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Kapitel 7

ARBEJDET

Arbejdet repraesenterede arbejdsmigranternes ferste og mest gen- 
nemgribende kontakt med det nye samfund. I modsaetning til andre 
offentlige arenaer kunne migranterne ikke vaere helt anonyme på 
arbejdspladsen. De var tvungne at tilpasse sig i arbejdsprocessen 
og de etablerede arbejdsrutiner og blev hurtigt konfronteret med 
en lang raekke regler og krav fra deres arbejdskammeraters side.

Integrationen i arbejdslivet er af grundlaeggende betydning for 
mdvandrernes sociale identitet og afgarende for deres stilling i 
forhold til det samlede udbud af muligheder i samfundet. Arbejds- 
pladsen repraesenterer dermed også en vigtig adgang til andre of
fentlige arenaer i samfundet. Arbejdet er det vaesentl igste ud- 
gangspunkt for social kontakt, kommunikation og venskab med den 
indfadte befolkning. Kontaktnet mellem indvandrere og den indfad- 
te befolkning begynder ofte på arbejdspladsen og breder sig her- 
fra ud i andre sociale situationer og arenaer.

I indledningen fremfarte jeg, at indvandrernes organisering af 
deres erfaringer bedst kan forstås når man ser den i et videre 
perspektiv, som omfatter såvel den sociale og kulturelle baggrund 
i opr indelseslandet som deres nuvaerende sociale stilling i Skan
dinavien. I dette kapitel introducerer jeg omstaendighederne i 
indvandringslandet set udfra arbejderkollektivets perspektiv. Jeg 
präsenterer data angående arbejde, kvalifikation, arbejdsbetin- 
gelser og arbejds1 oshed blandt vlacher i Sverige og Danmark og 
diskuterer problemer, som vlacherne stöder på i skandinaviske ar
be jderkol lekti ver . Jeg skitserer to former for integration i ar
bejdslivet blandt de "danske” og ”svenske" vlacher. Jeg beskri
ver, hvorledes den faelles sociale og kulturelle baggrund danner 
baggrund for adskilte strategier, når indvandrerne gar forskel- 
lige erfaringer i de vi rksomheder, hvor de har vaeret beskaef tiget.

ARBEJDERKOLLEKTIVET OG DETS MODSÄTNINGER
Arbejderkollektivet er en informel organisation blandt industri- 
arbejdere. I funktionelle termer kan et arbejderkollekt i v defi- 
neres som et kollektivt forsvar mod arbejdsledelsens og det tek
niske produktionssystems ubegraensede krav på effektivitet og for- 
aget arbejdsindsats. Det starre arbejderkollektiv i en virksomhed 
deler ligesom dets underaf del ing, sjakket, en raekke uskrevne kul
turelle koder, som definerer solidaritet og normer for en loyal 
og kammeratlig opfarsel. Sådanne koder indgår i en arbejderkul-
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tur, som med variationer, er faelles tor den vestlige, kapitalin 
tiske verden.1
Vigtige midier til at vedligeholde et kollektivt klassebestemt 

” f orsvar svrer k " er en begraensning af individuelle ambitioner og 
pr aes ta t i one r . En arbe jdskammerat som åbent demonstrerer 5; i ne in
dividuelle ambitioner og arbejder udover normer ne fisker efter 
loyal iteter udenfor kredsen af arbejdskarnmerater. Han eller hun 
bryder med kammeratskabets love, idet han eller hun direkte eller 
indirekte gor sine arbe jdskarnmerater mere sårbare overfor lede.1- 
sens strategier. Den enkeltes overskride lse af ar bejderkollekt i - 
vets arbe jdsnormer kan forbedre hans egne chancer for for f rern 
melse i arbejdet. Men det kan samtidigt lede til en tor ringelse 
af hans kammeraters akkorder eller til "overf1 odiggore1 se" og 
af skedi gelse af ar be jdsgr uppens svageste eller mest. "besvär1 ige ” 
med 1 eimner .

Når vi har diskuteret indvandrere med indfodte skandinaviske 
arbejdere, har deres kritik forst og fremmest. dre jet sig om, at 
de indvandrede arbejdere overtraeder arbe jderkol 1 ekt i vets usagte 
normer. Når der kommer indvandrere i en virksomhed, kan det tore 
til at arbejdstempoet sa?ttes 1 vejret, haevder de skandinaviske 
arbejdere. Of te ”flygter” de resterende indfodle arbejdere så fr a 
vi rksomheden, isaer fra de virksomheder , der befragtes som mindre 
tiilokkende eller som midier tidige losninger på ens beskdef t i ge i 
sessituation. Siden överlädes et voksende antal indvandrere til 
ar bejdsgiver nes nåde eller unåde i en "erhvervsgetto", berove t 
det "f or svarsvaerk” , som udgores af den uformelle organisation og 
samt o r s tåe l se , som praeger et (set udfra arbejdernes synspunkt) 
ve i funger ende arbejderkollekt i v. Indvandrerne handler splittet og 
uo rgan i. sere t udfra deres individuelle motiver, hasvdos det. Inter
views med viacniske indvandrere har of te bekräftiget dette bi 1 - 
Jede og vist, at de skandinaviske arbejderes beklage 1 ser udtryk- 
ker mere end bare "fordomme".

Hvor en sådan udvikling finder sted bliver resultatet of te en 
forogelse af arbejdstempoet. , hvor ved de indvandrede ar be jdere oq 
1.1 I. bagevarr ende "mdfodte” hurtigt ”slides op” og inva 1 id 1 ser es 
fysisk og/eller psykisk. Under vore feltarbejder opdagede vi, at 
säcianne problemer var specielt akutte og alvorlrge b land t vlach- 
erne og andre jugoslaviske indvandrere med en bondebaggrund og en 
1 o r t s a t 5 t.cfr k t i i k n y t n 1 n g t: ii opr indel s e siandet , h j e m i a n d obyeri o g 
b o n ti e ii u s h o I. det .
Bonderne finder det vanskeligt at acceptere og folge den logik, 

som kendetegner arbejderklassens traditionelle adfaerd. Denne lo
gik står i modstrid med den taenkemåde, der er typisk for både 
se i vhusho i dn ing og vareproduktion i bondeokonomi en . Denne er prae- 
get af, af den enkelte yder en maks i mal arbejdsindsats uden hen- 
syn til lonaftaler og arbejdstider og af den enkeltes indenliti 
k a t 1 o n me d p r o d u k t :i onsenh e d e n (11 u s h o .1. d e t) . a D es uden e r f o r h o 1 u e t. 
mel lem overordnede og underordnede i bondesamfundet ikke hovedr.a- 
geligt okonomisk og u per son) igt defineret som 1 det kapi ta i i st. :i -
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ske industrisamfund. I vidt omfång defineres forholdet mellem de 
sociale klasser og forskellige statusgrupper i termer af mange- 
sidig af haengighed, forpligtigelse og ansvar mellem parterne. 
Sådanne forhold er of te praegede af individuel og personlig under
kastelse, respekt og loyalitet fra den underlegne parts side og 
af en gensidig tillid mellem parterne, som bygges op på langt 
sig, ofte igennem generationer. Som livsstil ligger dette langt 
fra den "arbejderklassebevidsthed", som er blevet befragtet som 
typisk for vesteuropas industrisamfund.

Folks erfaringsverden og de adfaerdsmaessige koder aendrer sig 
ikke automatisk, når arbejdsbetingelserne aendrer sig. Defini
tionen af "arbejde" er intimt förbundet med klassespecifikke de
finitioner af moral og etik. Disse former for moral og etik er 
produkter af långvarige og dybtgående socialisationsprocesser, 
som i arbejdslivet tager sig ud som selvindlysende normer for ad- 
faerd i forhold til ens ligestillede såvel som i forhold til over- 
ordnede indenfor virksomhedens hierarki. Her stader vlachernes 
opfattelser, som haenger sammen med bondesamfundets ekonomiske og 
sociale betingelser hyppigt sammen med de skandinaviske arbej- 
deres grundlegende opfattelser.

Men modsaetninger mellem indvandrere og "indfedte" indenfor ar
be jderkol lektivet kan dog ikke reduceres til et spergsmål om 
forskellig "arbejdsmoral". Indvandrernes "vedvarende midlertidig- 
hed”, deres marginale politiske og retslige status og deres ople- 
velse af en raekke former for ideologisk undertrykkelse (fremmed- 
had, racisme m.v.), deres (ofte velbegrundede) tvivl angående 
ves teur opaei ske arbejderes solidaritet med deres krav betyder en 
falelse af usikkerhed, magteslashed og ambivalens på arbejdsplad- 
sen og i forhold til "arbejderkollektivet". At simpelthen karak- 
terisere indvandrere som ”passive” og ”afvigende” skulle skjule 
deres strukturelt betingede undertrykkelse i samfundet, som på
tvingar dem holdninger, kendetegnet ved ”passivitet” og ”af
vigende” adfaerd. Både på baggrund af deres stilling i samfundet 
som sådan og diskriminering fra arbejdskammerater kan indvandrer- 
grupper blive tvungne til at udvikle deres egne politiske veje.3

Hvor de indfedte arbejdere og deres organisationer vender ind- 
vandrerne ryggen, og hvor alternative organiserede strategier 
savnes, kan individuelle indvandrerarbejdere se sig tvunget til 
at forsege at lose deres problemer i arbejdslivet individuelt; 
for eksempel ved at forsege at skabe direkte og personlige af- 
haengighedsbånd i forhold til r epraesentanterne for arbejdsgiverne 
i strid med skandinaviske arbejderes opfattelse af "solidaritet” 
eller "kammeratskab".

Når vi diskuterer forskellige strategier blandt indvandrerne er 
det samtidigt vigtigt ikke at skaere alle over en kam. Indvandrer- 
befolkningen udger en broget, uensartet masse, også i arbejdsli
vet. Konkrete sociale strategier i forhold til såvel arbejdsgi- 
vere som arbe jdskammerater må ses i forhold til en raekke bag- 
grundsf aktörer . Det gaelder såvel den etnisk-kul turel le baggrund

115



- Arbejdet

som den social t-er hvervsmsissige. For eksempel er der mange ind
vandr ere som dar varet lanarbe jdere i deren opr indel ses i and. OgsS 
de fleste at dem, hvis hovederhver v far udvandringen var "bonde” 
har hatt erfar inger som lonarbejdere. Andre vrgtige baggrundfor- 
h o i d e r k on og a i der . Ende lig er det vigtigt at fr ernhave a t i nd - 
vandrernes strategier i arbejdslivet. afhanger af hv.il ken type af 
arbejdspladser, arbejderko 1 i ekt i ver og specielle arbejdsproces- 
ser, som de er aktive i i indvandringslandene. Dette ser ud til 
at vare af afgarende betydnmg, när vi diskuterer vlachernes er
far inger fra arbejdslivet i henholdsvist Sverige og Danmark.
Disse erfaringer er af betydning ikke bare for deres situation i 
arbejdslivet, men for deres forskellige in tegrationsformer i de 
to skandinaviske lande som helhed.

I det folgende diskuterer jeg de to vlachiske gruppers arbejds- 
situation, hvordan de oplever denne, og hvorledes to forskellige 
monstre synes at have udviklet sig blaridt "danske” og ”svenske ’’ 
viacher. En del af de baggrundsforhold, som jeg her henviser t i i, 
har jeg sariuuenfat. te t i Tabei 9a-c. Grund laggende data ang. er- 
hvervsbaggrund og uddarme1 se finden endvidere i tabeilerne 7 og 8 
i det. forgäende kapitel.

ARBEJDSFORHOLD OG OPLEVELSE AF ARBEJDSSITUATIONEN
Jeg har ikke i detaljer kunnet redegare for a t bejdssrtua t ionen. 
Men der synes dog, med for behold for materialets begransede om
fång, at kunne spores en vigtig sammenhaeng me 11 em arbejdets ka
rakter , kontakt med andre arbejdere og en positiv eller negativ 
oplevelse af arbejdssi tua t ionen som helhed. En positiv eller ne 
ga 1.1 v oplevelse af ar be jdss i tua 11 onen , stod 1 i ge 1 ed es i propor
tion til en falelse af reell a t kunne påvirke sine arbejdsbetin 
qelser. Ertaringerne i arbejdslivet mä endvidere ses med udgangs- 
punkt i de vlachiske indvandteres uddannelse og forudgäende ar- 
b e j d s k v a i i f i k a t i o n e r .

Gä godt som alle vlachiske kvinder kom direkte fra 1andsbyen og 
iandbruget for indvandr ingen t: 11 Skandinavien, og så godt som in
gen havde arbejdserfaiinger fra lonarbejde i industri eller ser 
v i, cee r hve t v . Uddanrre 1 sesn i veaue t var, som jeg har beskrevet j det 
föregående kapitel, yderst lavt.* Her adskilte de vlachiske mamd 
sig ved, at mange havde en betydelrg ar be jdser far i ng fra beskal; 
tigel.se udenfor Iandbruget; ( i ndus t r i/bygge r i ) , og blandt de yngre 
havde en del en et hvervsrettet uddannelse og arbejdserfar ing som 
mere eller mindre uddannede faglarte arbejdere i Jugoslavien. 
Flere yngre mand havde afsluttet en me 11 emleknisk uddannelse i 
Jugoslavien, men var uden arbejdserfar inger. Flere yngre mand har 
desuden germem kontinuerlig skolegang ( af; tenunder v i suing ) for bed 
ref deres kval i f i kat; roner under opholdet; i Skandinavien.-’

For de uddannede mand blev sporgsmå1et om kvalifikation eller 
(lekva i i f i kat i on i deres arbejde i Skandinavien af stadigt storre



- Arbejdet

betydning eftersom varigheden af deres ophold i Danmark eller 
Sverige trak ud.
Ved indvandringen blev så godt som alle vlacher ansat som ufag- 

laerte arbejdere i Skandinavien. Kun få af de vlachiske maend, som 
havde vaeret lonarbejdere for udvandr ingen, havde på interview- 
tidspunktet et arbejde, som svarede til den type af arbejde, de 
havde vaeret beskaeftiget med i Jugoslavien. Kun en af de faguddan- 
nede og andre erhvervsuddannede synes at have fået anerkendelse 
for deres jugoslaviske arbejdskvalifikationer. Dette kan skyldes 
karakteren uddannelsen, typen af eftersporgsel efter arbejdskraft 
i indvandringslandene eller konkurrence fra indfodte arbejdere.
En degradering af erhvervsuddannede maend finder dog også sted i 
form af en mere eller mindre åbenbar diskriminering fra visse ar- 
bejdsgiveres side. Det folgende tilfaelde giver et eksempel på en 
maskintekniker, som anvendte sin jugoslaviske uddannelse på sit 
danske arbejde, men ikke fik anerkendelse for sine reelle kvali
fikationer eller betalt derefter.

”1 to år har jeg arbejdet på en fabrik, som fremstiller 
plasticprofi ler. Det drejer sig om en kontinuerlig proces og 
det er nodvendigt at produktionen holdes igång både dag og 
nat.

Om dagen er det for det meste danskere, som arbejder her, 
men om natten er det kun jugoslaver.

Tidligere var det mit arbejde at overvåge maskinerne og 
sorge for at holde produktionen igång om natten. Der kan 
optraede mindre forstyrrelser i processen, og jeg måtte ofte 
foretage småreparationer og skifte reservedele ud. Når der 
optraeder alvorligere produkt i onsstop, måtte jeg udfore 
storre og mere komplicerede reparationer på stedet.

Jeg fik en saerlig bonus, fordi arbejdet er förbundet med 
et stort ansvar. Men jeg fik aldrig samme lon som den dans
ker , der korer maskinen om dagen. "Han er faguddannet ma
skintekniker og har en dansk eksamen", sagde ledelsen.

Selv har jeg et diplom fra en teknisk skole i Jugoslavien. 
”Alle kan komme rendende med sådan en stump papir”, sagde de 
til mig på fabrikken. Du kan komme og vise os en dansk 
eksamen, hvis du absolut skal have flere privile-gier".

Jeg har altid haft et godt forhold til den dansker, som 
overtog mit arbejde om morgenen. Jeg fik ham til at folge 
med til metalarbejderforbundets lokale afdeling. På förbun
det mente de, at vi sikkert havde ret og sagde, at de skulle 
se på sagen så snart som muligt.
Men så en uges tid efter, fik jeg besked fra ledelsen om, 

at jeg skulle skifte fagforening til SID (Specialarbejder- 
forbundet). Jeg skulle forflyttes til et arbejde i en anden 
del af virksomheden, og det arbejde horte under SID.

Der har jeg også overvåget en procesfremsti11 ing og gjort 
reperationer på et storre maskineri. Men da jeg fik min 
forste lon på det her job, var den lavere end på det gamle 
og meget lavere end for den dansker, som havde mit nye ar
bejde tidligere.

Så gik jeg til ledelsen for at beklage mig. De sagde at 
jeg ikke kunne få samme lon, som danskeren, fordi han havde
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Vtüret medlem af Metalarbejderforbundet, og jeg se l v var 
medlem al SID.

Sd sagde jeg til dem, al jeg ville beklage mig til fot- 
bundet. "Nu må du s’gu se at holde op med at lave vrovl", 
svarede de, "ellers kunne vi godt se os tvungne til at fyre 
dig. Du skal ikke tro, at du kan komme her og kah!o op og 
forlange alt muligt, bare fordi du kommer fra Jugoslavien og 
tror der vokser guld på traeerne her i landet”.

Jeg blev skide sur og opsagte straks förbundet igen. De 
svarede undvigende, at det ikke var så let at stille den 
slags krav, som tingene så ud på arbejdsmarkedet idag. Men 
de skulle da i hvert fald se, hvad de kunne gare ved det og 
måske tage sagen op.

Idag fik jeg så min fyringssede1. Jeg ved, at en anden 
jugoslav fik mit forrige job. Hvem, der skal overtage dette 
her, det ved jeg ikke.

Nä, endnu har jeg ikke helt opgivet, at gare noget ved 
det. Jeg vil föreslå, at vi jugoslaver tager det op til. 
diskussion i klubben [indvandrerfor eningen]. Så skulle 
klubben kunne rejse problemet over f or fagforeningen.”

Pä trods af problemer som dette syntes de vlachiske mavid i Dan
mark på inter viewt idspunktet. som helhed at vaere den undergruppe 
blandt de interviewdehave som var mest tiifredse med deres ar
be jdssi tuat ion . Et mindre antal, som havde haft jugoslaviske kva
lifikationer som metaiarbejdere havde tået disse anerkendt pä 
deren danske ar bejdspladser, samtidigt med at en del yngre 
migrän fet: havde skaffet sig kvalifikationer som faglaute pä deres 
ar be jdspladser . Hovedparten af de interviewede vlachiske maend i 
Danmark arbejdcde som metaiarbejdere. De ud1 orte for det meste 
härdt fysisk ar bejde, of te under sundhedsfar 1 ige for hold. Denne 
type af arbejde modsvarede det ar bejde som mange af dem havde 
haft. i Jugoslavien (minedrift, jernstaberi er og stå 1 va?r ker , tungt 
byggear bejde). Samtidigt var arbejdsdeling og arbejdsorganxsation 
pä de danske vlacher s ar bejdspladser af en type som stimulerer 
social titfi tied og uamarbejde mel lem arbejdere med for skel i ige ar 
bejdsopgaver og kvalifikationer.

De vlachiske rrtcend i Danmark giver det mest positive billede af 
deres ar be jdssi tuat i on . Alle ”danske” vlachiske liuend arbejdede 
saimnen med indfadte danske arbejdere. De fleste (14 af 24 inter
viewede eller 58%/Tabel 9c) fandt deres arbejde "interessant:”, og 
at arbejdet 1 r einmede sociale kontakter med arbe jdskammera terne 
(20 af 24 interviewede eller 83%/Tabel 9c). De falte ogsä, at de 
i vidt umfang kunne påvirke deres egen arbejdssituation (label 
9c). De fleste angav, at de havde taget initiativ til at påvirke 
deres arbejdsvilkår og forholdet til arbejdsgiveren igennem sävei 
vi r ksomhodsrepraesentanter som f agf or eninger . Mange falte sig også
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Tabel 9a:
KVALIFIKATIONSMJESSIG BAGGRUND SAMT NUV/ERENDE KVALIFIKATION. BE~ 
SKJEFTIGELSE OG ARBEJDSBELINGELSER. OPFATTELSE AF ARBEJDSBETINGEL- 
SER OG AF MULIGHEDER FOR AT PÅVIRKE ARBEJDS-SITUATIONEN. FORDE- 
LING I PROCENT EFTER INDVANDRINGSLAND OG K0N.

I procent af N Danmark Sverige
(Variabel vaerdier = a,b,c ___________________ __________________
ell . a,b. Total = 100%) Kvinder Maend Kvinder Maend
N- (23) (24) (19) (27)

Jugoslavisk kvalifikation for 
udvandringen
a) Ufaglcsert/specialarbejder 94 77
b) Fagiaert 0 23
c) Hojere arbejdskva1 ifikati on 6 0

Jugoslavisk kvalifikation på 
int erviewtidspunktet:
a) Uf aglaert/specialarbe jder 94 61
b) Fagl aer t ar be jder 0 26
c) Hojere arbejdskva1 ifikation 6 13

Dansk/svensk kvalifikation på 
i n ter vi ewt i dspunk t e t
a) Spec i a iarbejder 0 3 3
b) Faglaert 8 0
c) Hojere ar bejdskva1 ifi kat i on 4 0

Uddannelse kr&vet og anerkendt/ 
forste job i Danmark eller 
Sverige:

a) Ufagia?rt 100 83
b) Specialarbejder 0 13
c) Fagiaert 0 4

Uddannelse kraevet og anderkendt/ 
nuvaerende (1983). job i Danmark 
eller Sverige:
a) Ufaglaert 100 52
b) Specialarbejder 0 26
c) Fagiaert ell. hojere kval. 0 22

94 82
0 4
6 15

94 71
0 6
6 23

0 11
0 7
0 0

100 87
0 9
0 4

95 67
5 2 2
0 11
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Tabel 9b:
BESK&FTIGELSE OG ARBEJDSBETINGELSER. FORDEL ING I PROCENT EFTER 
KON OG INDVANDRINGSLAND.

I procent af N, Danmark Sverige
(Variableveerdier=a,b,c) _________  ______________

N= (borts. fra variablerne 5-7)
Kvinder
(23)

Maend
(24)

Kvinder
(19)

Maend
(27)

1) Beskceftigel se/sektor:
a) Industri 96 80 95 67
b) Anden (service, transport m.v. ) 4 12 5 33
2) Type, af arbejde:
a) samlebåndsarbe jdere 

og maskinoperatorer
59 9 63 67

b) Andet manuelt (fagl/ufagl.)* 41 73 32 11
c ) Andre typer af arbejde7 0 18 5 22
3)
a)

Skiftearbejde:
Skift 9 17 58 30

b) Ikke skift 91 83 42 70
4) Arbejde sammen med eller 
adsk.il t fra danske/svenske 
a l bejde re:
a) Sammen med 100 100 5 3 83
b) Adskilt fra 0 0 47 17
5) Samiebändsarbejdere (% af):
a) Sammen med - - 22 62
b) Adskilt fra - - 88 3 8
6) Operatorer (% af):
a) Sammen med 100 100 67 88
b) Adskilt fra 0 0 33 12
7) Andet manuelt arb. (t af):
a) Sammen med 100 100 100 100
b) Adskilt fra 0 0 0 0
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Tabel 9c:
OPFATTELSE AF ARBEJDSBETINGELSER OG AF MULIGHEDER FOR AT PÅVIRKE 
ARBEJDSBETINGELSER. FORDELING I PROCENT EFTER KON OG INDVAN- 
DR INGSLAND .

(Variabler: 1,2,3; Danmark Sverige
v&rdier: a, b, c i t af N) _________________ ________________

Kvinder Maend Kvinder Maend 
N= (23) (24) (19) (27)

Opfattelser af arbejdssituationen:

1) Arbejdet er fysisk udma t tende 48 25 2 6 1 i.
2) Arbejdet er "interessant" og 43 58 21 22

giver mulighed for 
udvikiing

personlig

3) Arbejdet fremmer personlig 56 83 10 4
kontakt med arbejdskammerater

Muligheder for at påvirke:
i) Fysiske arbejds- a) Ja 4 69 6 35

betingelser: b) Nej 96 31 94 6 5
2 ) F o r h o 1 d e 1; t i 1 a) Ja 91 100 7 4 92

ar be jdskammer ater b) Nej 9 0 26 8
3) For ho Idet til a) Ja 61 96 2 5 4 5

ar be jdsgiver b) Nej 39 4 75 5 5
4) Kan selv planlceg- a) Ja 74 96 16 3 0

ge arbejdspauser b) Nej 26 4 84 7 0
5 ) Kan til i e 1.1 e 1 a?g g e a) Ja 5 61 11 4

egen at bejdsgang b) Nej 95 3 9 89 9 6
Fak 11 ske forsog på at 
arbe jds for hold

på virke

a) Inget behov 56 10 7 9 40
b) Behov, men har ikke forsogt 4 0 16 10
c) Har faktisk forsogt 40 90 5 50
Foisogt at påvirke igennem:
1) Arbejdsgiverrepresentanter 30 71 0 2 2
2) Fagfor eningen 0 54 5 26
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i stand til at påvirke tilrettelaegningen af deres arbejdsopgaver 
i virksomheden.
Vlacherne i Sverige syntes som helhed at vaere langt mindre 

tilfredse med deres arbe jdssituätion end vlacherne i Danmark.
Dette modsvarer deres negative holdninger til indvandringslandet 
i det hele taget. Mange arbejdede som operatorer eller samle- 
båndsarbejdere (30 af 46 interviewede maend og kvinder) med mono
tont og anstrengende tempo-arbejde i moderne industrier. De fles- 
te var beskaeftiget med ufaglaert arbejde indenfor typiske ”er- 
hvervsgettoer”;e det vil sige, i virksomheder eller afdelinger, 
hvor indvandrere arbejder mere eller mindre adskilt fra indfodte 
arbejdere indenfor specielle arbejdsprocesser med lav status.

De interviewede vlachiske kvinder i Sverige var den gruppe, som 
i storst omfång (det vil sige 9 af 19 interviewede eller 53%) ar
bejdede adskilt fra indfodte skandinavi ske arbejdere (Tabel 
9b,4). Men også de "svenske" vlachiske maend arbejdede i hojere 
grad end maendene i Danmark adskilt fra de indfodte. De fleste af 
de maend, som ikke arbejdede i industrien var ansat i transport
sektoren som chaufförer. Som helhed var vlacherne i Sverige også 
i hojere grad beskaeftiget med skifteholdsarbejde og havde en mere 
socialt isoleret arbejdssituätion. Kun 3 af 46 interviewede (7%) 
fandt, at deres arbejdssituati on frembod muligheder for kontakt 
med arbejdskammerater (Tabel 9c,3). De interviewede i gruppen gav 
kun i yderst begraenset omfång udtryk for at kunne påvirke forhol- 
det til arbejdsgivere eller planlaegningen af deres egne arbejds- 
opgaver. Der var også meget få af de interviewede "svenske” 
vlacher, som opgav, at de rent faktisk havde forsogt at påvirke 
deres arbe jdsf orhold på den svenske arbe jdsplads. Dette gaelder 
specielt kvinderne, som også havde den mest isolerede arbejdssi- 
tuation. Kun 1 (51) af de 19 interviewde vlachiske kvinder i Sve
rige erklaerede, at hun aktivt havde forsogt at påvirke sin egen 
arbejdssituätion (Tabel 9c). Vi kan altså her observere den mest 
udtalte negative sammenhaeng mellem en isoleret arbe jdssi tuation, 
begraensede (opfattede) muligheder for at påvirke arbejdssitua- 
tionen og begraensede aktive forsog i denne retning.

I Danmark havde de vlachiske kvinder ofte en lignende arbejds- 
situation som de vlachiske kvinder i Sverige. De arbejdede hoved- 
sageligt indenfor industrien, og var den undergruppe, som i 
storst omfång fandt deres arbejde fysisk og psykisk stressende. 
Ikke desto mere fandt de ofte deres arbejde "interessant”, noget 
vi udfra vore samtaler tolkede hovedsage1igt som vurderinger, der 
hvilede på arbejdets sociale indhold. 13 af de 23 interviewede 
"danske" vlachiske kvinder fandt , at deres arbejde fremmede per
sonlig kontakt med ar bejdskammeraterne mod bare 1 (4%) af de 19 
interviewde vlachiske kvinder i Sverige og 3 (10%) af de 27 
"svenske" maend (Tabel 9c). På linje med de vlachiske kvinder i 
Sverige fandt de det svaert at påvirke deres arbe jdsf orhold, men i 
modsaetning til de "svenske" vlachiske kvinder haevdede en betyde- 
lig gruppe, at de ikke desto mindre havde forsogt på dette igen-
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nem arbejdsgiverens r epraesentanter (Tabel 9c). Samtidigt var de 
”danske” vlachiske kvinder, på trods af at de i vidt omfång var 
besk*ftiget med samme type af arbejdsopgaver, t iIsyneladende ikke 
i sä hej grad som deres vlachiske medsestre i Sverige beska?ftiget 
indenfor isolerede "erhvervsgettoer", adskilt fra indfedte arbej- 
dere. Ingen angav at de arbejdede helt isoleret fra indf0dte ar- 
bejdere mod en tredjedel af de vlachiske kvinder i Sverige (Tabel 
9b). Men de delte en generel svaer arbe jdsmaessig situation, som er 
fcElles for indvandrerkvinder med landsbybaggrund. Monotont og op~ 
slidende arbejde i lavtlensområder kombineret med store arbejds- 
byrder i hjemmet.

Kvinderne og deres dobbelte arbejdsbyrde

For de vlachiske kvinder beted udvandringen en övergång fra ar
bejde i landbruget og landhusholdet til deres ferste industrijob. 
Lenarbejde er ofte blevet set som en forudsaetning for social og 
politisk emancipation,9 men for jugoslaviske kvinder skulle det 
dog ferst og fremmest betyde et hårdt og udmattende dobbeltar- 
bejde på fabrikken og i hjemmet. I de fleste tilfaelde har den 
traditionelle arbejdsdeling i husholdet fortsat i Skandinavien, 
selvom andre f orudsaetninger har aendret sig.

Mira, en middelaldrende vlachisk kvinde, beretter historien om 
s i t "tunge liv’’:10

"Vi kvinder arbejder hårdt. Det har vi altid gjort. Den, som 
ikke arbejder, har ingenting at skulle have sagt i familien. 
Men idag feler vi et forbandet pres til at skide fler og 
fler penge fr em. Alle omkostninger skyder bare i vejret. Men 
vi feler, at vi bliver slidt op fer tiden.

Vi kan bare ikke finde ud af, hvordan vi skal kunne siå 
bremserne i. Hver ny dans betyder, at vi skal skaffe os nyt 
tej, og ethvert bryllup betyder, at vi må vise os bedre end
alle andre. Vi arbejder så hårdt for at presse den her
elendige akkord i vejret, at de danske piger bliver sure på 
os. Til sidst er der nok ingen danskere, som vil arbejde 
sammen med os mere. ”1 er s’gu ved at slå os ihjel I jugo
slaviske bastarder”, siger de.

Tag for eksempel min veninde, Vida. Hun siger: 'Hvis den 
her maskine ikke kerer på tieren, så går jeg hjem og iaegger 
mig’. Danskerne vil ha’ den på fire eller fem. Men Vida ar
bejder så hårdt. Og jeg vil ikke stå tilbage eller tjene
mindre end hende.

Men det vaerste er nu, at man bliver så syg af luften.
Ferst efter at flere af os havde besvimet, begyndte de at 
snakke om, at man måske kunne forbedre ventilationen.

Jeg arbejder ved samlebåndet. De der forbandede ”plastic- 
tarme” giver mig ikke et sekunds hvile. Af og til kommer jeg 
til at pakke forkert. Jeg kan ikke finde de rigtige kasser. 
En gang om måneden har vi et mode med en tolk, og så siger 
de, at vi bliver ned til at anstrenge os noget, og forbedre 
pakningen.
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Men tempoet er jo alt for hojt. Nu efter fem år på samme 
arbejdsplads har jeg egentlig ikke lyst til at skifte ar- 
bejde. Og for resten er det heller ikke nemt at finde noget 
andet med den arbejdsloshed. Man kan jo vaenne sig til alt, 
og man ved hvad man har, men ikke hvad man kan få. Men jeg 
ser, hvordan de yngre kvinder lider og dremmer sig vaek til 
en bedre tilvaerelse.

Ofte så beklager personalechefen sig over, ’’at de her ju
goslaviske piger altid er syge". Men hvordan skal vi kunne 
fortaelle dem om deres egne fejltagelser, deres forgiftede 
luft, og at de presser os som bare fanden, så vi kommer til 
at pakke forkert. Og når alle danskerne har fundet sig noget 
andet arbejde, så er der ikke mere nogen til at holde 
tempoet nede . . .

Jeg går altid rundt med den her nervöse fornemmelse i ma- 
ven. Det bobler og suger, og det presser som en stor sten.
Om morgenen, når jeg skal tilbage til fabrikken, går jeg 
foroverbojet som en gammel kone.
Morgenerne er vaerst. Forst er der det der forbandede vaek- 

keur. Når det ringer, går der en kniv igennem min mave og en 
kold elektrisk strom ryster min krop til liv. Jeg står op 
klokken fem. For bussen forsoger jeg at tvinge lidt te i 
mig. Jeg daekker bord og saetter morgenmad frem til de andre 
og skynder mig afsted til bussen.
Om aftenen, når jeg kommer hjem, vasker jeg vores del af 

trappeopgangen. Jeg hader, når danskerne siger, at udlaen- 
dinge er beskidte. Det passer ikke.

Jeg bager brod, laver kager, laver mad, vasker op, rydder 
op efter bornene, gor rent og så videre. For det meste laver 
jeg mad på gammeldags jugoslavisk maner - i timevis, du ved. 
Og ny frisk mad hver dag. Vi kan ikke lide det der med 
frossen faerdigmad.
Min mand hjaelper mig. Hans arbejde, du ved. Han sorger for 

bilen, laver småreparationer , saetter skabe op og den slags.
Mine svigerforaeldre bor sammen med os. Svigermor arbejder 

også på fabrikken og hjaelper mig i huset bagefter. Men hun 
er gammel, syg og traet nu.

Vi bor alle sammen her i Danmark efterhånden. Både min 
mands foraeldre og hans bror med sin familie og mine for- 
aeldre og min söster med sin familie. Vi traeffer ofte hinan- 
den indenfor familien, og vi får også tit besog af andre 
folk fra landsbyen, som arbejder heroppe. Så der skal bages 
mange kager og meget brod.

Nu forstår du sikkert, at jeg ikke kan få fred i maven, 
hverken på arbejde eller hjemme. Også min mand har problemer 
med maven. "Katar” siger laegen. Svigerfar har ondt i ryggen. 
Han har arbejdet på skibsvaerftet i alle disse år. Min mands 
morfar sorger for gården i Jugoslavien helt alene. Og han er 
aldrig syg. Hver eneste dag spiser han sin surkål, det grove 
gode hvedebrod, malet på vores eget korn, og drikker vin og 
braendevin. Vi spiser for det meste let mad og drikker kun 
lidt. Men vi er altid syge. Hvorfor? Kan det vaere maden her 
i Danmark? Måske er det hjemlaengslen og stressen, eller 
måske er det simpelthen klimaet, vi ikke kan tåle.

Fot resten, så er min mand begyndt at jogge sammen med en 
dansk arbejdskammerat. Vores griner af ham. Men han synes,
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at han får et bedre kammeratskab med danskerne, hvis han går 
ud og jogger med dem”.

Mira’s ord illustrerer de vlachiske kvinders monotone, stressende 
og isolerede arbejdsforhold i Skandinavien. Men selv om Mira 
opfatter sit dobbeltarbejde som en tung byrde, skulle hun aldrig 
komme på at aendre arbejdsdelingen i husholdet. "Mit kokken og mit 
hus er min stolthed", siger hun, "og jeg ville ikke bryde mig om, 
at han skulle blande sig i mine ting".

Det er dog ikke alle, som opfatter tingene på den måde. Mange 
af de kvinder, som vi modte, syntes at deres maend skulle hjaelpe 
mere til i husholdet, og der eksisterer betydelige forskelle på 
mandlige og kvindelige definitioner af arbejdsdelingen i hjemmet. 
Det vender jeg tilbage til i Kapitel 9.

Kvinderne kan dog også forsoge at påvirke deres arbejdssi tua- 
tion på andre måder end ved at diskutere med deres maend. Mens 
mange kvinder i de forste år af deres ophold i Skandinavien ar- 
bejdede mere end 50 timer i dognet, arbejder de allerfleste idag 
de "normale" 40 timer. Tendensen til at saette arbejdstiden ned er 
dog mere udpraeget blandt visse andre grupper af jugoslaviske ind- 
vandr erkvindcr. For de flestc vlachiske kvinder er det stadigvack 
det vigtigste at t jene så meget som muligt, så man kan omsaette 
familiens indtjening i prestigebetonet forbrug i hjemlandsbyerne. 
Mens andre grupper af jugoslaviske indvandrerkvinder naermer sig 
de skandinaviske kvinders arbe jdsmonster, praeget af at deltidsar- 
bejde bliver mere almindeligt, er de vlachiske kvinders arbejds- 
monster stadigvaek praeget af f u 1 dt i dsarbe jde .11 Samtidigt har de i 
hojere grad end måske nogen anden gruppe arbejdsforhold, som er 
praeget af sk i f tearbe jde , tempoarbejde og en arbe jdssituation, 
hvor de er isolerede fra indfodte skandinaviske arbejdere.

Dette geelder naturligtvis dem, som er i arbejde, og de er i det 
mindste i Danmark blevet betydeligt faerre fra undersogelsestids- 
rummet (1980-83) til idag.

Arbejdsl0shed

Omfanget af arbejds1 osheden mellem de interviewede vlachiske ind- 
vandrere svarede ret noje til omfanget af arbejdslosheden som 
helhed blandt jugoslaver i Danmark og Sverige. Denne er i begge 
lande ca. dobbelt så hoj som blandt indfodte danske og svenske 
1onarbejdere.12 Samtidigt er den officielle arbejds1 oshed dog 
flere gange hojere i Danmark end Sverige. Dette fremgår også ty- 
deligt af resultaterne fra vor interviewundersogelse (se Ta - 
bei 10).13 På trods af materialets begraensede omfång folger 
monstret i de ”danske" og de "svenske" vlachers arbejdsloshed ret 
noje det generelle monster blandt indvandrere i de to lande.

Det var de vlachiske kvinder i Danmark, som var mest arbejds- 
lose på intervi ewt idspunktet. Naesten en tredjedel af disse var 
uden arbejde. Også de unge vlacher i Danmark havde en hoj ar-
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bejdsloshed. Dette afspejler den lokale arbejdsmarkedssituation i 
mindre provinsbyer med et snaevert arbejdsmarked, hvor det som 
indvandrer er svaert at finde nyt arbejde, hvis ens virksomhed 
lukker eller man afskediges for eksempel i förbindelse med ra
tional iseringer og omlaegning af produktionsgangen.

Det er vigtigt at påpege, at de vlachiske indvandrere ikke syn
tes at opleve arbejds1 osheden som socialt stemplende. Nok opfat- 
tede man situationen som arbejdslos som problematisk, både per
sonligt og okonomisk, men man skammede sig ikke over at vaere ar- 
bejdslos.

Vi undersogte ikke specielt de arbejdsloses situation. Dette 
kan betragtes som en mangel ved hele undersogelsens oplaegning.
Men på den anden side havde arbejds1 osheden for ingen af infor- 
manterne på interviewtidspunktet nået en sådan grad af permanens, 
dt man kunne tale om arbejds1 oshed som "livsform". Alle betrag- 
tede deres arbejds1 oshed som en övergång. Også i Danmark, hvor 
fiere havde vaeret arbejdslose lmellem et og to år i sammenhaeng, 
virkede de arbejdsloses opfattelse af ” vaer tssamf undet ’’ stadigvaek 
at v#re domineret af deres erfannger i arbe jds 1 i vet, selvom ar
be jds 1 osheden hos mange skabte bitterhed og usikkerhed. De oplys- 
ninger og vurderinger, som informanterne gav angående deres ar- 
bejdssituation gjalt for de arbejdsloses vedkommende deres sidsle 
arbejdsplads for arbejdslosheden indtrådte, såfremt de havde v*- 
ret beskaeftiget indenfor de sidste to är. Man kan diskutere det

Tabel 10:
BESK/EFTIG ELS ESS I TU A TI ONEN OVER TID FOR VLACHISKE INDVANDRERE I 
DANMARK OG SVERIGE (i procent af informanter).

Beskaeftigelsessituation Danmark Sve rige

Maend kvind. Tot . Maend kvind. T o t
N= (24) (23) (47) (27) (19) (46)

Aldrig arbejdsi os 66 41 54 5 8 63 60
Tidl. a i be jds i os/' 
nu beskaeftiget

17 23 20 38 32 34

Tidl. arbejdslos/ 
nu arbejdsmarkedsudd.

0 4 2 0 5 3

Nu arbejdslos 17 32 24 4 0 2

Totalt arbejdslos 
under ophold i Dan
mark/Sverige (i% af N):
Mere end et år 8 30 37 4 5 4
Mere end to år
Totalt N=93

4 9 6 4 5 4
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rimciige i en sädan metodisk fremgangsmåde. Samtidigt vil jeg dog 
endnu engang fremhaeve, at det empiriske materiale bag beskrivel 
sen af de to vlachiske indvandrergruppers integrationsformer i 
arbejdslivet ikke bare bygger pä surveymateriale. Surveymateria- 
let er bare et supplement til deltagerobservation og en raekke 
dybtgäende samtaleinterviews. Dette gav os et ”dobbeltcheck” på 
val idi teten af vort survey-materiale.

INTEGRATIONSM0NSTRE I ARBEJDSLIVET

Vlacherne i Sverige:
Dekvalificering og marginal iser ing

Blandt vlacherne i Sverige fandt vi udpraeget negative konsekven
ser af konfrontationen af bondemigranter med det urbant-industri- 
elle system og skandinaviske arbejderkollektiver.
Samtaleinterviews og det ganske vist ret begraensede surveymate- 

riale pegede pä at de svenske vlacher ~ sävel m$nd som kvinder - 
i hoj grad var koncentreret indenfor stramt kontrolleret og over- 
väget. tempo-arbejde i situationer, som gav fä muligheder for di
rekte samarbejde og kommunikation med deres arbejdskammerater.
Men samtaleinterviews pegede videre pä, at selv hvor de arbejdede 
sammen med med svenske arbejdere, falte de sig "frosset ude" af 
deres svenske kammerater. Kontaktforsag var fä fra begge sider. 
Dette mä dog igen knyttes til selve karakteren af arbejdssit.ua- 
tionen. Hermed vil jeg undgä at skulle tage tilflugt til et al 
ment raesonnement, som bygger pä ideer om "kul tursammenstad" mel- 
leiit vlachisk og svensk kultur eller lignende. Dette betyder ikke, 
at der ikke skulle eksistere forskellige "kulturelle vaerdier" 
blandt vlachiske og skandinaviske arbejdere. Men pointen er, at 
"kulturkonfrontationerne" fär deres konkrete mening fra den 
strukturelle kontekst, indenfor hviiken de finder sted.

De produktionsområder, hvor vlacherne arbejder, syntes i haj 
grad at va?re "reserverede” for indvandrere. De svenske arbe jds
kammerater , som vlacherne mader tilharer de marginale dele af den 
svenske arbejderkiasse, som desuden ser deres arbejde i de ind- 
vandrerpraegede "erhvervsgettoer" som midiertidige lasninger. Det 
har of te vaeret f remfar t, at de mest marginale og socialt disin- 
tegrerede dele af arbejderklassen, samtidigt er de, som ser det 
starste behov for at distancere sig fra stigmatiserede grupper, 
som for eksempel indvandrede arbejdere.14 Selv rodlase, socialt 
stigmatiserede og praeget af en disintegration af familaeliv og 
iokalsamfund, kan man "aristokratisere" sig i forhoid til indvan- 
drerne. Indvandrere bliver en negativ referencegruppe, på bag- 
grund af hviiken man demonstrerer, at man ikke befindet sig gan
ske på bunden af samfundets pyramide. Men en identifikation med 
mdvandrerne i andre samfundslags bevidsthed förbliver en kon-
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stant trussel. Dette er en meget reel trussel, idet man selv, på 
linje med indvandrerne, udefra konstant defineres som "et socialt 
problem” og forbindes med forskellige former for negativt farvet 
"afvigende” adfaerd (alkoholisme, social uro, kriminalitet 
o.s.v.}. Samtidigt tvinges man ind i de samme ”erhvervsgettoer” 
som indvandrerne. Det bliver en vigtig social ”overlevelsesstra- 
tegi” og et sporgsmål om at bevare sin selvrespekt, at undgå en- 
hver kontakt med indvandrergrupperne. Personlig kontakt med ind- 
vandrere i uformelle situationer bliver defineret som stemplende 
og socialt omkostningsfuld.
Vlachiske indvandrere, som vi diskuterede disse ting med bekla- 

gede sig ikke så meget over åben fjendtlighed fra svenske ar
be jdskammerater side. Deres klager gjalt snarere svenskernes 
mang lende personlige engagement. Vi fik ofte beskrivelser af, 
hvordan de svenske arbejdere gjorde alt for at ”kobe sig fri” for 
personligt engagement og gensidighed i situationer, hvor de af en 
eller anden årsag folte sig tvungne til at kommunikere.

”Igår spurgte Kalle mig, om han kunne kobe en af mine ciga
retter. Han havde glemt sine egne på bussen. Jeg sagde, at 
han var splittergal. 'Vi er arbejdskammerater, og du kan 
tage sä mange af mine cigaretter, som du overhovedet vil. 
Naturligtvis. Og kom for fanden ikke på den ide at betale!’ 
Alligevel ville han bare have én cigaret og naermest pressede 
en krone ned i min skjortelomme på trods af mine protester”.

Ingen personlige relationer gror i en sådan situation. Det drejer 
sig om en anonym "markedsrelation” - kob og salg.

Stillet overfor sådanne situationer begynder også indvandrerne 
at ”aristokratisere” sig selv. Eftersom det förekommer umuligt at 
traenge om bag facaden af privatisme og ikke-engagement, omsaettes 
situationen gennem ef terra t ionaliser inger til indvandrerfordomme 
angående socialt liv i Sverige og svenske arbejdskammeraters 
"amoralske” adfaerd. Det, at det er umuligt at omgås, oversdettes 
til ens egne manglende 0nsker om at omgås.

1 arbejdslivet resulterer folelsen af at vaere uonskede og 
” ikke-eksisterende” og fornemmelse af at vaere fanget i en "er- 
hvervsgetto” i en almen mistro imod alt svenskt - det gaelder også 
fagf oreningen, dens r epraesentanter og det arbejde, fagf oreningen 
udretter i virksomheden.

Selv, hvor arbejdsgruppen er svag og dårligt integreret griber 
fagforeningen ofte ind for at regulere arbejdsforholdene. Den 
svenske fagbevaegelse har vist betydelig interesse for indvan- 
drersporgsmål og straeber efter at indlemme indvandreraktivister i 
sin virksomhed. Hvorledes sådanne bestraebelser udvikler sig på 
lokalt plan afhaenger helt af de konkrete forhold på stedet. I 
förbindelse med vort feltarbejde modte vi flere jugoslaver, som 
var blevet aktivt involveret i graesrodsarbe jde indenfor deres 
fagforbund. Dette burde kunne vaere med til at modvirke vlachernes 
mistro mod det svenske samfund. Her er det dog nodvendigt at for
stå, at de jugoslaviske aktivisters situation er modsaetningsfyldt
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og prdeget af opspl i ttede loyaliteter i forhold til fagf or eningens 
aimene normer på den ene side og deres etniske samfund på den an
den .

Et eksempel på dette var nogle afskedigelser i en virksomhed 
med mange vlachiske arbejdere. Her falte en vlachisk aktivist i 
den lokale faglige bevaegelse sig forpligtet til at statte den al
mene svenske fagforeningsparole: "Forst ansat - sidst fyret”.

I den aktuelle situation betad dette at de fleste af dem, som 
skulle fyres, faktisk var jugoslaver, eftersom de havde arbejdet 
i virksomheden i kortest tid. I overensstemmelse med fagforenm- 
gens principper forsvarede den vlachiske aktivist dette som en 
velmotiveret beskyttelse af aeldre svenske arbejdere, som ofte 
havde tiibragt en starre del af deres liv i virksomheden og ville 
have få muligheder for at skaffe sig et andet arbejde. Vlacherne, 
derimod, så deres f agf oreningsr epraesentant som "svenskernes gid- 
sel", som skulle hjaelpe fagforeningen med at legitimere den vok- 
sende arbejdslashed blandt indvandrerne istedet for at kaempe for 
en bedr e behandling af hans egen etniske gruppe. De haevdede at 
fyringer af indvandrere i "blandede" afdelinger bare ville spaerre 
dem selv endnu mere ind i erhvervsmaessige gettoer. Men den 
vlachiske aktivist forstod, at de skulle blive set som nepotisme 
og favorisering af hans egne i den lokale afdeling, hvis han 
skulle komme på den ide at forsvare sine landsmaends synspunkter.

Det var småt med kommunikationen imellem vlacherne og fagfor- 
eningen. Det vlachiske lokalsamfund syntes at betragte den lokale 
vlachiske fagaktivist som en potentielt farlig "fremmed”, som 
talte svenskernes sprog, kritiklest antog deres ideer, og ofrede 
sine landsmaends interesser til fordel for sin egen karriere. Han 
var en person, som det kunne vaere farligt at diskutere åbent med, 
en potentiel spion for fagfor eningen eller staten.

Et tilbageblik på det vlachiske bondesamfunds poiitiske kultur 
kan hjaelpe os til at forstå baggrunden for og konsekvenser ne af 
sådanne reaktioner. Staten og dens repraesentanter (bureaukr aten, 
politiet, ska t teopkraeveren og den intellektuelle) så man altid pä 
med en grundlaeggende mistaenksomhed og mistillid. Dette er normalt 
i bondesamfund. Men istedet for at fors0ge at smede staerke bånd 
til byerne som deres naboer de serbiske bander, og dermed til- 
str&’be en kontrol over storre eller mindre dele af den politiske 
besiutningsproces’ arenaer, fulgte den vlachiske minoritet den 
strategi at distancere sig fra den politiske proces udenfor 
iandsbyens og minor11etssamfundets rammer. Man så så at sige al- 
ligevel ingen reelle muligheder for at kontrollere eller influere 
den starre politiske scene. Således havde det etniske samfund en 
tendens til at indkapsle sig bag forsvarsmure af tavshed og und- 
vigelse af omgång med "fremmede”. Den lukkede karakter af lands- 
byens liv modsvaredes af en minutiös kontrol af de 1andsbymedlem 
mer, som alligevel engagerede sig udenfor. På trods af at man al
tid havde behov for disse personer i kraft af deres kompetence i 
at omgås med og forhandle med omverdenen, blev de behandlet med
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mistaenksomhed og defineret som potentielle "udenforstående”, med 
hvem det kunne vaere farligt at omgås.

En holdning af defensiv tilbageholdenhed og isolering forekom 
os at vaare udtalt blandt vlacherne i Sverige. Dette afspegles i 
data fra sporgeskemaundersogelsen: naesten 100% (24 af de 27 in~ 
terviewede maend og alle de 19 interviewede kvinder) samtykker 
f uldstaendigt i at ”jugoslaver ikke skal blande sig i det sam- 
fundspolitiske liv i Sverige” (Tabel 11) De fleste synes ligeie 
des at mene, at det skulle vaere frugteslost for indvandrere at 
forsoge at påvirke deres egne arbejdsforhold (se forgående afsnit 
og Tabel 9c).

Denne ”passivitetens logik” i indvandringslandet opererer udfra 
den praemis at "man ved, hvad man har, men ikke hvad man kan 
opnå”, idet man alligevel ikke har nogen muligheder for at kon- 
trollere verden udenfor rammerne af det snaevre etniske samfund. 
Dette er en form for "magtesloshedens logik", et historisk pro
dukt af isolering fra de arenaer i samfundet, hvorfra magtens 
kilder springer. Ifolge denne logik, er den storste trusel mod 
ens overleven, at alt hvad man gor og siger kan "stjaeles" og 
”bortfores" af udenforstående eller ens egne afvigere og margi
nale personer; etniske brodre, som bliver omverdens "gidsler". De 
kan blive udnyttet af storre systemer og magtcentre udenfor 
iandsbysamfundets kontrol. Deres dobbelte kulturkompetence kan 
anvendes af disse magter og vendes som våben imod en selv. Da man 
ikke selv rigtigt begriber, i hvilke termer og udfra hvilke prae- 
irusser disse fjernere magtcentre raesonnerer og handler, har man 
heller aldrig fuld kundskab om, hvad det praecis skulle kunne 
vaere, som kan anvendes og vendes imod én. Derfor förekommer det 
klogest helt at blande sig udenom og tie stille. Dette betyder 
videre, at det bliver af storste interesse for 1 andsbyfael iesska- 
bet at forsikre sig om, at alle lever op til gruppens morai-og 
adfaerdsnormer og til snaevre monstre for kommunikation og interak- 
tion indenfor rammerne af det lokale etniske faellesskab.

Dog skulle det vaere urimeligt, udelukkende at se de "svenske” 
vlachers reaktion i termer af ”bondesamfundets tradition”. Dekva- 
iifikation, isolation og margi na 1 i ser ing er staerke kraefter, som 
kan passificere folk og gore en defensiv indkapsling til den do
minerande respons på negative erfaringer. Mest utilfredse blandt 
de "svenske vlacher" syntes de yngre migranter at vaere. Flere 
yngre vlachiske maend i Sverige havde gode jugoslaviske arbejds- 
kvalifikationer, for det meste af teknisk karakter.13 Opnåelsen 
af disse kva 1 i f i kat i oner repraesenterede for disse mennesker et 
historisk opgor med deres foraeldres onsker, holdninger og 
livsmonstre og med det vlachiske bondesamfunds ant i -1 i teraer e og 
antiintellektuelle tradition. Men disse erhvervsuddannede unge 
mennesker endt som ufaglaerte i samme erhvervsgettoer som deres 
foraeldre og andre migranter uden arbe jdskva 1 i f i kat i oner eller ud- 
dannelse.16
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.Vi fandt et lignende raanster blandt vlachiske unge som havde 
gået i skole i Sverige, hvoraf flere havde afsluttet gymnasium. I 
henhold til vore interviewdata var også disse unge "jugosvedi” 
endt i ufaglaerte jobs, i erhvervsgettoer og udtrykte deres vrede 
over deres arbejdsforhold og over det svenske samfund.1'7 Disse, 
ganske vist begraensede, data understotter vore erfaringer fra 
diskussioner under feltarbejde, hvor vi ofte traf på unge 
viacher, som udtrykte forbitrelse over deres arbejdsmaessige og 
sociale situation. Disse yngre maends situation havde stor betyd- 
ning, da de var vigtige som opinionsdannere i gruppen som helhed 
og for udformningen af gruppens billede af det svenske samfund.

I det folgende vil jeg sammenligne de ”svenske” vlachers situa
tion med vldchernes situation på danske arbejdspladser. De ”dan
ske” viacher udtrykte mindre negative erfaringer end de ”sven
ske”, specielt maendene .

Vlacherne i Danmark:
Rekvalificering og kommunikation...

I det. föregående har jeg fremfort, at vlachiske maend i Danmark 
ikke i så haj grad som maendene i Sverige syntes at opleve en de- 
kvalificering på deres arbejdspladser. Denne subjektivt markerede 
forskel ( se Tabel 9) fremtraeder dog ikke saerligt tydeligt, hvis 
man forsager at gore en sammenligning mellem de formelle kvalifi
kationer, som henholdsvist "svenske" og ”danske” vlachiske maend 
haevder at have fået godkendelse for i deres arbejde. Her er det 
vaerd at naevne, at generelle betegnelser som ”ufaglaert”, ”speci- 
a larbe jder ” , ”faglaert” o.s.v. kan have hojst forskelligt reeit 
indhold i forskel 1 ige situationer, både når det gaelder lonfor
hold, arbejdsopgavernes karakter og sociale aspekter af arbejds- 
situationen. Det er i forhold til denne helhed at forskelige su
bjektive oplevelser af ”kvalifikation” eller dekvalifikation må 
ses. Desuden er det vigtigt at se den nuvaerende (1983) situation 
i arbejdslivet samt oplevelsen af denne situation i forhold til 
hver enkelt gruppes baggrund og tidligere erfaringer.

Her er det vigtigt at fremhaeve, at for mange af de lavt uddan- 
nede vlachiske bonder blev tilgangen til et (efter den jugoslavi
ske landsbys målestok) vellonnet job i Skandinavien i sig selv 
befragtet som en form for social mobilitet. Men eftersom ne top 
denne gruppe vaerdimaessigt stadigvaek i hoj grad var orienteret mod 
landsbyen og den lille vareproduktion som livsform,10 var det her 
hovedsage 1 igt netop disse rent indkomstmaessige aspekter, som do- 
minerede vurder ingerne. Blandt kvinderne havde disse indkoms tmaes- 
sige aspekter yderligere den dimension, at en egen relativt hoj 
og stabil lonindkomst under stot tede deres se 1 vs taend i ghed i fami- 
iien og husholdet. Men det vigtige er også her, at det stadigvaek 
dre jer sig mere om en status i landsbyen og famil ierr og ikke i 
forste raekke om en klassemaessig eller socio-professionel identi
tet. Arbejdet i Skandinaviens industrier bliver et instrumentet t
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middel til mål, aom er forlagte til ”baglandets" landsbyer eller 
til sociale konf 1 iktområder i f ami 1 i esphaeren.

Blandt mange yngre og midaldrende mere eller mindre veluddan- 
nede vlachiske indvandrere, og her specielt ma?ndene, bliver ar
bejdet i Skandinavien derimod i vidt omfång sammenknyttet med 
aspirationer om en socio-professionel identitet knyttet til den 
bedre stillede del af arbejderklassen. Den relevante reference- 
ramme bliver dermed i hoj grad den jugoslaviske og den svenske 
eller danske arbejderklasse og disses interne hierarkier. I 
bedammelsen af ens egen placering i disse hierarkier indgår dels 
vurderinger af den personlige arbejdssituation, som understreger 
udvikling og kreativitet i arbejdet, selvstaendighed og personlig 
kontrol i forhold til arbejdets tekniske f orudsaetninger , og dels 
aspekter, der handler om social accept, kommunikation og indfly
delse i arbejderkollektivet. Endelig skal denne gruppes betydning 
som referencegruppe og opinionsdannere blandt de vlachiske ind
vandrere som helhed understreges. Man kan altså som forsker ikke 
bedamme de vlachiske indvandreres situation som gruppe udfra en 
registrering af enkeltindividers arbejdssituation, set hver for 
sig og som isolerede oplysninger eller "data”. Når man tolker 
data, må man bedamme materialet i forhold til gruppens situation 
som helhed, dens relation til omgivelserne som gruppe og endelig 
i forhold til den interne segmentering (opdeling) i gruppen. Her 
kan visse gruppers oplevelse vaere mere betydningsfuld end andres 
og igennem deres placering i helheden kan de påvirke gruppens si
tuation og selvoplevelse som helhed.

En raekke mere socialt betingede faktorer kan medvirke til at 
forklare de "danske” vlachiske maends relativt positive opfattelse 
af deres arbejdspladser og arbejdssituation, på trods af at mange 
udfarte et både anstrengende og sundhedsfar 1igt arbejde. At de 
ikke i samme omfång synes at opleve arbejdet som degraderende må 
således ses i forhold til en social situation på arbejdspladsen, 
som i langt hajere grad end blandt de svenske vlachiske maend var 
karakteriseret ved kommunikation og muligheder for at kontrollere 
egne arbejdsvilkår .

Staerke arbe jderkol lek t i ver

De fleste vlachiske maend i Danmark blev efter indvandringen be~ 
skaeftiget i den tunge industri (metalarbe jdere, stål vaerksarbe j- 
dere, skibsvaerf tsarbe jdere) , som traditionelt kendetegnes af 
etablerede og velorganiserede mandlige arbejderkollektiver. I de 
fleste virksomheder domineres disse kollektiver af faglaert ar- 
bejdskraft. I virksomheder, som vi har besagt var det tydeligt, 
at arbejderne besad en ret stor grad af autonomi i forhold til 
arbejdsledelsen. Arbejdernes indflydelse blev bakket op af en 
staerk f agbevaege 1 se og af såvel faglaertes som ufagla?rtes viden om 
produktionsgangen, hvilken arbejs 1 ede 1 sen var afhaengig af.
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På disse arbejdspladser, eller i de enkelte afdelinger, blev 
indvandrere aldrig en talma?ssigt dominerende gruppe, på trods af 
at de var samlet i specielle produktionsprocesser og ofte var be- 
skaeftiget med saerlige arbejdsopgaver. På trods af at indvandrerne 
ofte havde de farligste, de mest anstrengende og dårligst betalte 
arbejdsopgaver, arbejdede de integreret i blandede sjak, som var 
kendetegnet af en både formel og uformel arbejdsde1 ing, samarbej- 
de og kommunikation indenfor gruppen. Desuden var der en del mu- 
ligheder åbne for at avancere i arbejdet. Efterhånden som dan- 
skerne langsomt faldt fra på grund af alder eller fordi de fandt 
anden beskaeftigelse rykkede yngre indvandrerne ind i mere kvali - 
ficerede ar bejdsopgaver.

Eftersom de danske arbejdere så sig tvunget til at dele både 
deres uformelle viden om virksomheden og produktionen og deres 
arbejdskvaiifikationer med indvandrerne blev det dels nodvendigt 
at knytte indvandrerne taettere til arbe jderkol lekt i vet, dets or
ganisering og dets krav overfor ledelsen og dels at stötte ind- 
vandrernes krav om, at de kvalifikationer, som de erhvervede sig 
igennem deres arbejde i virksomheden skulle få en officiel god- 
kendelse fra både virksomhedens og fagforen ingens side. I modsat 
fald skulle arbejderkollektivets kvalifikationer og indflydelse 
udhules som helhed.

I disse vi r ksomheder , praeget af staerke arbe jderkol lekt iver var 
arbejdstempoet langt mindre presset og disciplineret og arbejdet 
langt, mindre overvåget fra ledelsens side end blandt de "svenske" 
vlacher. Dette betod blandt andet, at der altid var tid til ufor 
mel omgång og til at "tage gas" på hinanden.

De danske arbejdere i sådanne virksomheder har ikke bare vend t 
ryggen til indvandrere, som har demonstreret en afvigende opfor- 
sel, og brudt med arbe jderkol lekt ivets normer og rutiner. Tvaerti- 
mod har der udviklet sig voldsomme diskussioner og skaenderier. 
Dette betod blandt andet hyppige udskaeldninger af indvandrerne 
fra de indfodtes side, ofte i obskone og kraftigt nedsaettende 
vendinger . Fra vlachernes side blev dette dog opfattet som mere 
"normalt” (d.v.s. mere jugoslavisk) og langt mindre fornaermende 
end udf rysning og formel f or retningsmaessig hafligned og af stands-
tagen. Diskriminering og åbent udtrykte fordomme var noget vel.
kendt, som man kunne forholde sig til, enten ved at protestere 
eller ved at holde kaef t og taenke si t. Men at se sit tilbud om 
venskab blive kobt og neutral iseret ved hjaelp af "en beskidt 
svensk krone”, blev opfattet som en ukendt og ydmygende opforsel. 
Det behovet naturligtvis ikke at vaere udtryk for diskriminering, 
at folk vil ”göra rätt för sig” og betale for cigaretterna. Det 
kan vaere udtryk for et helt ’’normalt” kulturelt monster (i skan
dinaviske termer). Men i forhold til jugoslaviske kulturelle ko
der, saetter det hele ens eksistens som menneske i tvivl.

Samtaler med danske arbejdere viste klart, at de skelnede både 
mel lem forskel i ige kategorier af udenlandske arbejdere som sådan, 
og forskellige grupper blandt de jugoslaviske arbejdere. Et lille
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antal unge og midaldrende jugoslaver, som kom f»rst (sent i 
1960’erne), blev hurtigt accepteret i arbejderkollektiverne og 
fik en respekteret status blandt de indfadte arbejdere.
Omkring 1970, da et stort antal jugoslaver indvandrede fra de 

samme landsbyer og byer som de farst ti lkomne haemmede det kommu
nikationen mellem de etniske grupper i arbejderkollektiverne. 
Danskerne begyndte at fale sig truede af den pludselige ”inva
sion" af udenlandske arbejdere ("de kommer og ta'r vores arbejde 
og vores piger”), mens indvandrerne i hajere grad begyndte at 
"isolere sig" og omgås internt.

De fleste danske arbejdere, vi talte med, mente dog, at de 
yngre indvandrere havde tilpasset sig ganske godt til arbejder- 
kollektivernes normer, også vlacherne, på trods af at der stadig- 
vcek optrådte mange konflikter förbundet med arbejdsrutiner og an
dre spargsmål. En betydningsfuld faktor var at flere af de tid- 
ligere migranter var faglaerte arbejdere, som havde arbejdet i 
iignende virksomheder og arbejderko11ektiver i jugoslavien. Disse 
havde forholdsvist let ved at tilpasse sig til de danske arbejds- 
pladser, og samtidigt kom de til at spille en betydningsfuld 
rolle som mellemaend i socialiseringen af nyankomne landsmajnd. 
Nyankomne og folk uden tidligere erfaringer af industriarbejde 
blev indsat i dansk arbejderkultur igennem disse etablerede ju
goslaviske arbejdskammerater.

Set i et videre perspektiv blev det vlachiske og jugoslaviske 
etniske samfunds organiserede aktiviteter af stor betydning for 
vlachernes integration i arbe jdsl i vet. I en raekke tilfaelde var 
det indvandrerföreningens stötte, som betad at vlachiske arbej
dere fik dansk godkendelse for deres jugoslaviske arbejdskva1 ifi- 
kationer. Samarbejde mellem indvandrerne og fagforeningerne sik- 
rede jugoslaviske arbejdere formel godkendelse og betaling som 
stod i reelt forhold til den type af arbejde, som de udfarte. Det 
er tvivlsomt om sådanne typer af samarbejde kunne have opstået 
uden en relativt åben kommunikation mellem udenlandske og indfad- 
te arbejdere i arbejderkollektiverne.

... men ikke for kvinderne

Vlachiske kvinder i Danmark arbejdede under betingelser, der 
adskilte sig fra deres maends, indenfor Iignende arbe jdsprocesser 
og arbejdsforhold som vlacherne i Sverige. Ikke desto mindre 
falte kvinderne i Danmark, at de havde bedre muligheder for kon
takt og kommunikation med arbejdskammerater og for at påvirke 
deres arbejdsbet inge 1 ser.

"Danske” vlachiske kvinder arbejdede ikke isoleret fra indfadte 
arbejdere i samme grad som vlacherne i Sverige. Der opstod mange 
konflikter mellem vlachiske indvandrerkvinder og danske kvinder, 
som i historien om "Mira’s tunge liv". Ikke desto mindre kan 
sådanne konflikter og konfrontationer vaere mere positive end li- 
gegyldighed. Konflikter kan lede til eftertaenksomhed og over-
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vejelser angående ens egen situation og muligheder for at påvirke 
og aendre den. Videre, tydede vore erfaringer fra feltarbejde på, 
at de ”danske" vlachiske kvinder var påvirkede af diskussioner 
med de res maend .

Mens situationen blandt vlachiske kvinder i Sverige syntes prae- 
get af lukkethed, indkapsling og defensive tilbagetrukkethed, 
syntes situationen for de vlachiske kvinder i Danmark således at 
vwe praeget af en relativ starre åbenhed, kommunikation og af et 
noget storre aktivt engagement, når det gaelder ar be jdsbet ingei 
serne.
”Danske” vlachiske kvinders storre tiltro til, at det trods alt 
skulle vaere muligt at påvirke arbejdssituationen, syntes endvi- 
dere at faide samirien med en almen opfattelse af, at det skulle 
vaere rimeligt at involvere sig i det samf undspol i t iske liv i Dan
mark. I Tabel 11 sammenligner jeg vlachernes svar på påstanden: 
”Jugoslaver skal ikke blande sig i det samfundspo1 i t i ske liv i 
Danmark/Sverige”. Mens alle de 19 interviewede vlachiske kvinder 
i Sverige erklaerer sig fuldstaendigt enige i denne påstand, gadder 
det:t:e kun 6 af de 23 interviewede kvinder i Danmark. Materialet 
er lille, men når man ser de markante forskel le i svarene i for- 
hold til de forskellige vlachiske undergruppers situation som 
helhed, giver de dog et interessant fingerpeg om forholdet meiiem 
normer angående aktiv indflydelse, oplevelse af sin situation og 
fak! iske strukturelle betingelser.

Tabel 11:
REAKTION PÅ PÅSTANDEN: "JUGOSLAVER SKAL IKKE BLANDE SIG I DET 
SAMFUNDS-POLITISKE LIV I DANMARK/SVERIGE! " (i t).

Gruppe, land, kon

Enig ueni g del
vist
enig

ved
ikke

Totalt
procent N-

Vlacher i Danmark:
Miend 54 17 21 8 100% (24)
K v i n d e r
Vlacher i Sverige:

2 7 46 4 23 100% (23)

Maend 89 0 11 0 100% (2?)
Kvinder
Totalt N~ 93

100 0 0 0 100% (19)
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Vi ser her et billede af "Svenske" vlachiske kvinder, som helt 
tra?kker sig tilbage i defensiv indkapsling og mere selvbevidste 
"danske” vlachiske kvinder. Det er sandsynligt, at en forskellig 
arbe jdssi tuation kan have stor betydning for fremvaeksten af for
skellig opfattelse af ens egne muligheder for at påvirke sine 
livsbetingelser i det hele taget.
Men samtidigt virker det rimeligt at antage, at de vlachiske 

kvinders forske 11 igartede reaktioner på deres arbejdssituation 
også afhaanger af faktorer som ligger udenfor selve arbejdsfeitet. 
Helheden af kvindernes arbejdserfaringer er taet knyttet til sam- 
menhaengen mellem lonarbejdet og deres situation i husholdet og 
familien. Og her taenker jeg ikke bare på det hårdt belastende 
dobbeltarbejde, men på familiesituationen som helhed, samt for- 
holdet mellem familiesituationen og den lokale sociale offentlig- 
hed. Dette vil jeg komme naermere ind på i Kapitel 10.

KONKLUDERENDE OVERVEJELSER
Jeg har i indledningen til dette kapitel fremfort, at indvandrere 
med en baggrund som bonder med storre sandsynl ighed vil traade ved 
siden af det skandinaviske arbejderkollektivs normer end de, som 
i kraft af lignende ideologi og tidligere arbejdserfaringer deler 
disse normer. Den mest problematiske situation kan forventcs at 
opstä, hvor "bondemigranter” arbejder i virksomheder og i produk
tionsprocesser med ufordelagtige arbejdsbetingelser og praeget af 
marginale og dåriigt organiserede dele af den indfodte arbejder- 
k 1 a s s e .

Dette var typisk de vlachiske kvinders Situation. De virksom
heder , som de vlachiske kvinder arbejdede i rekrutterer sin ar- 
bejdskraft fra en flydende reserve af kvindelig arbejdskraft, som 
står svagt i forhold til arbejdskoberne. Diskussioner med såvel 
indvandrere som indfodte tydede på, at rekrutteringen af indvan
drere i sådanne virksomheder havde haft en tendens til at lede 
til en yderiigere forringelse af allerede dårlige arbejdsbetin- 
geiser. Lignende forhold, som gjalt for kvinderne i Sverige og 
Danmark, synes tillige at have gjort sig gaeldende blandt de 
vlachiske matnd i Sverige.
Uden kommunikation mellem indfodte og indvandrere kan der ske 

en voksende segregering indenfor den enkelte virksomheds arbej- 
derkollektiv og en polarisering mellem de indfodte og de indvan- 
drede arbejdere. Indfodte arbejdere kan forstaerke deres bestrae- 
belser på at avancere ind i bedre jobs i samme virksomhed, finder 
arbejde i andre virksomheder eller kan i visse tilfaelde, når det 
gaelder kvinderne, traekke sig tilbage til hjemmet. Indfodte arbej
dere kan også forsoge at tvinge indvandrerne ud af en virksomhed 
gennem forskellige former for uformelt eller formelt pres eller 
diskriminering. Samtidigt med, at de danske vlachiske kvinders 
situation meget lignede vlachernes situation i Sverige, syntes
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der dog at vaere en hojere grad af uformel kommunikation mel lem 
indfodte og indvandrede i Danmark. Vlacherne i Sverige syntes 
samtidigt i hojere grad at fole sig magteslose og ude af stand 
til at influere på deres arbejdsforhold end de vlachiske kvinder 
i Danmark.
Heller ikke de vlachiske m&nd i Danmark gik fri for diskrimine

ring og gruppepres på deres arbejdspladser. Men i kontrast til de 
andre grupper (de vlachiske kvinder og vlachiske maend i Sverige), 
som arbejdede i mere eller mindre segregerede arbejdsprocesser, 
fandt vi de "danske” vlachiske maend i virksomheder, hvor de i 
hojere grad arbejdede sammen med indfodte arbejdere. Arbejderne i 
disse virksomheder insisterede ofte aggressivt på "de nyes" til- 
pasning til etablerede kollektive normer, samtidigt med at ind- 
vandrerne i voksende omfång stillede krav på en anerkendelse af 
deres reelle arbejdskvalif ikationer . Et modsaetningsfyldt samspil 
mellem indvandrede og indfodte arbejdere fik konsekvenser i form 
af en storre uformel kontaktflade for hele den vlachiske gruppe i 
de danske lokalsamfund og dermed for helheden af deres integra
tionsform i det danske samfund. Ti lnaermelsen mellem indvandrede 
og danske arbejdere i arbejderkollektiverne og i lokalsamfundene 
forte dog ikke til en "assimilation" i den forstand, at vlacherne 
opgav egen kultur og egne organisationsformer. Snarere tvaertimod. 
En storre social tryghed i den lokale kontekst kan forstås som en 
basis for udviklingen af et mere differentieret socialt og kul- 
turelt liv i gruppen og nye former for etnisk organisering, som 
kan tjene som et grundlag for formulering af krav i forhold til 
det storre samfund. Denne diskussion vil jeg flere gange komme 
tilbage til i det folgende, hvor jeg forlader arbejdets sociale 
felt og forer analysen ind i lokalsamfundets videre perspektiv.
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Kapitel 8

DEN OEEENTLIGE ORDEN

I det forgående beskrev jeg de vlachiske indvandreres integration 
set udfra arbejdslivets perspektiv. I dette kapitel diskuterer 
jeg mere generelt forholdene i lokalsamfundet. Med baggrund i 
Raymond Breton’s syn på integration, diskuteret i indledningen, 
ser jeg på det lokale offentlige liv som det afspegles i forhol- 
det mellem tre etniske kategorier i svenske og danske lokalsam
fund:1 Det drejer sig om...

- indvandrerens egen umiddelbare etniske referencegruppe,
- andre etniske minoritetsgrupper i lokalsamfundet,
- og den danske eller svenske ”majoritet”.

Richard Sennett’s synspunkter angående oplesningen af det offent
lige liv i den industrialiserede vestlige verdens bysamfund kan 
hjaelpe os til at se udviklingen af indvandrerkultur og social or
ganisation i et mere generelt perspektiv.2

Der er specielt i lobet af det nittende og det tyvende århun- 
drede sket en fremadskridende nedbrydning af åbne offentlige 
arenaer i samfundet, haevder Sennett i bogen, The Fall of Public 
Man. Det drejer sig om fora, der udgor modepladser og giver mu- 
ligheder for kommunikation og meningsudveksling mellem forskel- 
lige kategorier af mennesker af forskellig rang og etnisk bag
grund. Åbne offentlige steder (torvet, tehuset, kroen osv), hvor 
mennesker omgås kontinuerligt i förbindelse med både fest og dag
ligdag, det vil sige vitale punkter for ekspressiv udvikling af 
en ritualiseret offentlig samtale, er blevet erstattet med en ri- 
tualiseret anonymitet. Den offentlige anonymitets folgesvend og 
modstykke er en, efter Sennetts opfattelse, abnorm vaekst af en ny 
ideologi, som taler om "intimitet” ("at komme hinanden naer”) Den
ne ideologi understreger intimitet og naerhed i psykologiske ter
mer.3

Den klassiske offentlighed var et forum for en slags samfunds- 
maessigt teater, hvor vigtige samtaler kunne fares og samfundets 
grundlegende konflikter kunne udspilles under daekke af en ritua
liseret social distance (udtrykt gennem symboler som klaededragt, 
omgangsformer osv.).* Denne offentlighed oploses samtidigt med at 
samfundet dikotomiseres i to spaerer: en som beherskes af anonymi
tet, upersonlige kontraktmaessige forhold, penge og vareudveks- 
ling, og en som praeges af, "privathed", "intimitet" og "enshed".
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Istedet for en ritualiseret, men moralsk og normativt bindende 
gensidighed i sociale forhold opstår en definition af kommunika
tion mellem mennesker som narcissistisk og selvcentreret "terapi” 
på den ene side og upersonlige "f orretnigsmaessige forhold" på den 
anden.

Sennetts "fall of public man” indebaerer også en oplasning af 
arbejderklassens oplevelse af faelles kollektive interesser og en 
indsnaevring af begrebet om den "kollektive” eller den offentlige 
personlighed. Det, som bliver fremherskende i de moderne forstae- 
der, er en stadigt mere omsiggribende xenofobisk udelukkelse af 
"fremmede”, "udenforstående" og "anderledes".

"Jo snaevrere perspektiv for det samfund, som dannes på bag- 
grund af den kollektive personlighed, jo mere destruktiv 
bliver oplevelsen af broderskab [fraternity]. Fremmede, 
ukendte, anderledes bliver skabninger som undviges; det at 
dele bliver stadigt mere centreret omkring beslutninger om, 
hvem som kan hore til og hvem, der ikke kan... Broderskab er 
blevet lig med en folelsesmaessig samhorighed [emphathy] for 
en udvalgt skare mennesker modsvaret af en forkastelse af 
alle som befinder sig udenfor den snaevre kreds. En sådan 
forkastelse stiller krav om uafhaengighed af den ydre verden, 
krav om at blive ladt i fred snarere end krav om, at den 
ydre verden selv skal forandres. Men jo mere intimt, des 
mindre socialt. Thi denne broderskabsproces, som skrider 
frem gennem udelukkelse af "udenforstående”, tager aldrig 
slut, eftersom et kollektivt billede af "os" aldrig vil tage 
fast form. Fragmentering og intern splittelse er netop denne 
form for broderskabs logik, eftersom de grupper, som for 
alvor horer til bliver mindre og mindre. Det er en afart af 
broderskab, som leder til brodermord [fratricide]”.5

Äbne offentlige fora's uddoen sker samtidigt med det lokale of
fentlige livs forvisning til lukkede reservater, afgraensede in
stitutioner og interessegrupper (arbejde, uddannelsesinstitioner, 
politiske partier, fagforening^r, sportsforeninger og andre "fri- 
tidsinstitutioner”). De fleste af disse fora er kendetegnet ved 
velaf graensede kriterier for medlemsskab, saerlige ” indvielsesr i- 
tualer" og besternte adfaerdskriter ier, som afspegler lukkede sub
kulturer .

Et moderne faenomen, som idag går hånd i hånd med "the fall of 
public man'1 er statens omsiggr ibende styrende og kontrol 1 erende 
rolle. Dette vil jeg komme tilbage til i Kapitlerne 11 og 12, 
hvor jeg diskuterer indvandrernes organisering i velfaerdsstatens 
perspektiv. I dette kapitel vil jeg naermere diskutere "svenske” 
og "danske" vlachers oplevelse af de skandinaviske samfunds lo
kale offentlige sammenhaenge. Diskussionen angående ”offentlig
hedens forfald" får en konkret mening set i forhold til to grup
pers forskellige integrationsmenstre. De "danske” henholdsvist de 
"svenske” vlachers oplevelse af lokalsamfundets offentlighed vi
ser sig videre at have konsekvenser for udviklingen af hele deres 
migrationsmonster (migrancy/Kapitel 1), deres relation til oprin-
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delseslandet og for udviklingen af forholdet mellem generationer 
og kan. Dette diskuterer jeg i de to folgende kapitler (Kapitel 9 
og 10).

Her tager jeg mit analytiske udgangspunkt i en diskussion af 
uformelle omgangsmenstre for de to grupper af vlachiske indvan- 
drere, som de fremstod fra vores sporgeskemaundersogelse.
Alle interviewede vlacherne omgikkes for det meste med "deres 

egne": det vil sige andre vlachiske indvandrere fra det lokale 
udvandringsområde i Jugoslavien. Denne taette "interne" interak- 
tion kan ses som en forlaengelse af gruppens egen kultur, historie 
og sociale omgangsformer. Men det drejer sig på samme tid tillige 
om en reaktion på, hvad der opfattes som den lokale offentligheds 
anonyme og diskriminerende karakter i de skandinaviske samfund. 
Man soger social kommunikation, identitet og solidaritet blandt 
sine egne, som svar på, hvad man opfatter som et ugaestfrit og 
asocialt "vaertssamfund”. Dette er almindeligt blandt mange ind- 
vandrergrupper. Men spargeskemaundersagelsen understatter tyde- 
ligt et alment indtryk af, at de uformelle omgangsmanstre for 
"danske” og "svenske" vlacher adskilte sig markant på trods af 
visse grundlegende ligheder.

38 af de 47 interviewede "danske” vlacher (dvs 81%) erklaerede, 
at de havde forsagt at kontakte danskere i fritiden. Samtidigt 
fandt hovedparten - dvs 36 af 47 interviewede (77%) - også, at 
danskerne havde taget initiativer til at omgås. Mest kommunika
tive syntes de "danske” vlachiske raaend at vaere, men også kvinder- 
nes svar gav et indtryk af åbenhed for kontakt og kommunikation. 
Derimod viste vlacherne i Sverige en meget lukket holdning i for- 
hold til at omgås med Svenskerne i fritiden. De bekraeftede her 
deres ”defensive indkapsling” og den "ignorering” af majoriteten, 
som vi observerede i arbejdslivet. Kun 6 (29%) af de 27 intervie
wede maend og 2 (11%) af de 19 interviewede kvinder havde nogen- 
sinde forsagt at tage kontakt med svenskere i deres fritid, og 
fandt også at svenskerne kun havde kontaktet dem i ringe grad. 
Figur 5 viser de to gruppers monstre i grafisk form og Tabel 12 
svarsfordelingen i procent.

Vi spurgte også vlacherne, med hvilke kategorier af mennesker i 
lokalsamfundene de omgikkes mest regelmaessigt: naer slaegt, folk 
fra deres lokale oprindelsesområde i jugoslavien, andre jugosla
ver (det vil sige jugoslaver tilharende andre etniske eller 
regionale grupper, andre indvandrere (d.v.s. andre ikke jugosla
viske indvandrere) eller danskere/svenskere. Det var karakteris
tisk, at de indre cirkler af slaegt og folk fra lokalområdet var 
centrale for begge grupper. Men de svenske vlacher forekom gene- 
relt set langt mere lukkede i forhold til majoritetsbefolkningen 
end de "danske". Samtidigt var kategorien af "andre jugoslaver” 
af varierende betydning for de to grupper. I det folgende vil jeg 
naermere diskutere monstret for hver af de to vlachiske indvan- 
drergrupper. Ved at kombinere materiale fra samtaleinterviews og 
del tagerobservation med fingerpeg fra sporgeskemaundersogelsen

141



- Den offentlige orden -

forseger jeg at tegne konturerne af et helhedsbillede, når det 
gaelder ”svenske" og "danske" vlachers oplevelse af offentligheden 
i deres respektive lokalsamfund.

Tabel 12:
KONTAKTER MED DANSKERE/SVENSKERE. a) MOTIVATION/INITIATIV BLANDT 
VLACHISKE INDVANDRERE FOR AT OMGÅS MED DANSKERE/SVENSKERE I FRI
TIDEN. b) INITIATIV BLANDT DANSKERE/SVENSKERE FOR AT OMGÅS MED 
INDVANDRERE I FRITIDEN (SET UDFRA DET VLACHISKE INFORMANTERS PER
SPEKTIV) . SVARSFORDELING I PROCENT.

Spergsmål Danmark Sverige

N=
Maend
(24)

Kvinder
(23)

Maend Kvinder 
(27) (19)

1. Har du ensket at omgås og har 
du faktisk taget initiativ til 
at omgås med danskere/svenskere 
i din fritid?
a. Jeg har hverken ensket eller 
gjort forseg på at omgås

0 13 63 68

b. Jeg har ensket at omgås, men 
ikke taget initiativ.

12 13 7 21

c. Jeg har taget initiativ af 
og til

42 52 26 11

d. Jeg har ofte taget initiativ 
til at omgås

46 22 4 0

Svar totalt 100% 100% 100% 100%

2. Har danskere/svenskere nogen- 
sinde taget initiativ til at 
omgås med dig i fritiden?
a. Aldrig 21 18 37 58
b. Af og til 50 74 56 42
c. Ofte 29 8 7 0
Svar totalt 100% 100% 100% 100%
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Figur 5:
KONTAKTER MED DANSKERE/SVENSKERE.
1) MOTIVATION/INITIATIV BLANDT VLACHISKE INDVANDRERE FOR AT OMGÅS 
MED DANSKERE/SVENSKERE I FRITIDEN.
2) INITIATIV BLANDT DANSKERE/SVENSKERE FOR AT OMGÅS MED INDVAN- 
DRERNE I FRITIDEN (SET UDFRA DE VLACHISKE INFORMANTERS PERSPEK
TIV). SE I0VRIGT TABEL 12.

VLACHER SVERIGE

VLACHER DANMARK

Kvinder

Motivation blandt jugoslaverne for at kontakte Dan- 
skere/Svenskere
Motivation blandt danskere/svenskere for at kontakte 
Jugoslaver

Spsrgsmdl 1:
"Har du ensket at omgås og har du faktisk taget initiativ for at 
omgås med danskere/svenskere i din fritid?"

Svarsalternativer og deres vardier:
a) "Jeg har hverken ensket eller gjort forseg på at omgås” = 0
b) "Jeg har ensket at omgås, men ikke taget initiativ” = 0.25
c) "Jeg har taget initiativ af og til” = 0.50
d) "Jeg har of te taget initiativ til at omgås” - 1.00
Spsrgsmål 2:
"Har danskere/svenskere nogenside taget initiativ til at omgås 
med dig i fritiden?”

Svarsalternativer og deres vardier:
a) Aldrig = 0; b) Af og til = 0,50; c) Ofte = 1.00
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DEFENSIV INDKAPSLING - VLACHERNE I SVERIGE
Vlacherne i Sverige udtrykker de mest negative erfaringer fra 
modet med såvel private som offenlige livsområder i Skandinavien. 
Den folgende historie er typisk for, hvad der kan ske når en 
vlachisk indvandrer forsoger at traenge bagom det sterile lokale 
offentlige livs facader ind i private svenske livsområder. Vor 
forskning blandt andre grupper af jugoslaviske indvandrere i Sve
rige peger på, at denne oplevelse er ganske typisk for jugosla
viske migranter som helhed, hvad enten de kommer fra land eller 
by eller har vaeret bonder, arbejdere, f unktionaerer eller husmodre 
for udvandringen. Men den mest negative oplevelse finder man dog 
som oftest blandt migranter som for eksempel Nikola, der har en 
bonde- og landsbybaggrund.

Jeg vil ikke klippe Svend längere
Nikola bor i Sverige sammen med sin mor og far, mens hans 
born bor i Jugoslavien. I lobet af sine forste år i Sverige, 
da Nikola endnu ikke var gift, boede han i en to-vaerelses 
lejlighed sammen med sine foraeldre. Senere, da han giftede 
sig med Ana, en pige fra hans hjemlandsby, flyttede Nikola 
og Ana ind i deres egen tre-vaerelses lejlighed. De har 
bibeholdt meget naere kontakter med Nikola’s foraeldre. "Min 
mor bor naermest sammen med os, for at hjaelpe med bornene”. 
Ana's mor og far, som også bor i Sverige kom of te på besog. 
De hyppige fami1iesammenkomster var naturlige for Nikola og 
Ana. Også mange andre slaegtninge og venner kom på besog både 
i hverdagen og til fest.
Nikola var også et eftersogt bekendtskab, fordi han var 

god til at klippe. Slaegtninge, venner og efterhånden selv 
naboerne begyndte at komme til Nikola for at blive klippet. 
En af disse var Sven, hans naermeste nabo og en hyppig gaest i 
Nikola’s hjem. De havde modt hinanden på et bilmekaniker- 
kursus, og da de var naboer, fulgtes de ofte hjem efter 
lektionerne. Så snakkede de om deres arbejde, kvinder osv, 
og Nikola forstod, at han langsomt var ved at skaffe sig en 
svensk kammerat. Når de kom hjem efter lektionerne, invite- 
rede Nikola som regel Sven ind til en snak over et glas ol, 
og efter en hårklipning blev Sven somme tider til middag. 
Nikola ville aldrig tage imod penge for den lille tjeneste 
han gjorde folk med klipning, eftersom han ”bare var selv- 
laert" og ingen ’’rigtig” frisör.

Fra Sven fik Nikola at vide, at mange naboer var irrite- 
rede på grund af alle Nikola’s besogere, men der var ingen, 
som havde taenkt sig for alvor at indlevere en klage til 
vaerten, siden "det så ud til at vaere ordentlige folk, som 
kom og gik uden voldsomme fester og larm". I begyndeisen 
havde Sven også selv vaeret irriteret over al den selskabe- 
lighed i Nikola’s hjem. Men da han fandt ud af, hvem det 
var, begyndte han at synes, at det var rart at se en familie 
holde sammen på den måde.

Nikola blev aldrig inviteret hjem til Sven. I begyndeisen 
mistaenkte han, at Sven’s kone måske ikke syntes om, at de 
omgikkes. Hun var altid så kolig, når de hilste på hinanden 
på trappen og Sven blev bare til middag, når hans kone ikke
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var hjemme. Alligevel, tankte Nikola, at Sven godt kunne 
tage at invitere ham hjem bare én enkelt gang. Han blev også 
såret over at Sven altid insisterede på at betale for sin 
klipning, fordi ”han ikke ville skylde nogen noget".

I Nikola’s verden skal venskab gengaldes med venskab, og 
kontakter og samvar kan let odelagges af penge. For Nikola 
var det, at Sven insisterede på at betale et tegn på, at 
Sven troede, at han på den made kunne betale sig fra at yde 
noget til gengald; det vil sige de folelser, tjenester og 
gentjenester, som venner udveksler med hinanden. Med tiden 
droppede Sven bare ind, når han skulle klippes; dette sårede 
Nikola endnu mere. Så sagde han en dag: "Jeg klipper dig 
aldrig mere, du kan gå til en friser med dine penge”. Sven 
var bare en helt almindelig arbejder ligesom Nikola. Han var 
ikke "fint folk”, på trods af at han var svensk. Men Nikola 
kunne ikke forstå hans lukkede og private verden og hans 
Weekender i "stugan” (sommerhuset).

Derimod er Nikola’s jugoslaviske genboer "fint folk”, en 
lsge og hans kone. De omgås heller ikke med Nikola på, trods 
af at de kober kod fra den samme svenske gård. Efter at de 
har parteret kodet og delt det op imellem sig, drikker de 
sig et glas jugoslavisk braendevin og går hjem hver til sit. 
Nikola synes at doktor Ivan er en fin herre, og at de ganske 
enkelt ikke rigtigt har noget at tale med hinanden om. Men 
han har også ondt af doktor Ivan og specielt af hans kone 
Vera. Hun sidder altid alene hjemme og har sjaldent kontakt 
med andre. Doktor Ivan og hans kone lever mere som svenskere 
end som jugoslaver, synes Nikola, på trods af at de fleste 
af Doktor Ivans patienter i hans privatpraksis er 
jugoslaver. Doktoren har kobt et sommerhus i Sverige og har 
også et hus i Jugoslavien. Men parret er mere i deres 
svenske sommerhus. Jugoslaverne sladrer om den markelige 
doktor Ivan og hans svenske sommerhus og om, hvorledes par
ret trakker sig tilbage i deres hjem. Som regel ser de bare 
på TV og de synes, at jugoslaver er sladderbotter og in
trigemagere .
Sådanne problemer har Nikola ikke. Selvom han har mange 

konflikter med sin far om andre ting, så kunne han for 
eksempel aldrig tanke sig at have giftet sig med en svensk 
pige. ”De er for slappe, de kan ikke lave mad, og man ville 
aldrig kunne få dem til at folge med til bryllupper og på 
ferie hvert år i landsbyen i Jugoslavien". Men Nikola er 
egentlig også selv ved at blive lidt trat af at rejse ned 
til landsbyen og sit og foraldrernes falles store hus i Ju
goslavien hvert år. Huset er ved at vare färdigt nu, og selv 
om hans far vil bygge videre, så vil Nikola ikke längere 
arbejde bare for husets skyld. Doktor Ivan er fra kysten i 
Jugoslavien og han taler altid om, hvor dejligt der er ved 
Adriaterhavet. ”Naste år skal Ana og jeg også rejse til 
kysten på ferie, ligemeget hvor gal min far så bliver. Jeg 
håber også, at Sven og hans kone vil rejse til Adriaterhavet 
en gang. Så måske kommer de til at forstå, at vi i 
Jugoslavien også har store gamle byer og en fin kultur. Så 
bliver de måske mere interesserede i at omgås med os".

For Nikola og andre Jugoslaver förbliver svensk privatliv i hoj
grad ukendt land. Det styres af regler, som man hverken forstår
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eller accepterer. Ens assimilering til svenske livsmonstre för
bliver overfladisk. Ens uformelle omgangskreds förbliver bundet 
til ens egen etniske gruppe, afbrudt af sporadiske kontakter med 
svenskerne. Samtidigt forstorres ens frygt for at blive anklaget 
eller anmeldt for at forstyrre folks privatliv og den offentlige 
orden op, når man vover sig ud af lejligheden for at forsoge at 
erobre et hjorne af den lokale offentlighed. Dette afspegles ty- 
deligt i den folgende beretning.

En trussel mod den offentlige orden
"Det tredje år efter at et storre antal folk fra mit hjem- 
område havde fået arbejde i Sverige, begyndte vi at träffes 
her på planen udenfor vores blok.

Vi var som regel en tyve, tredive stykker. Vi afholdt 
picnic og lavede en masse sjov med hinanden. Pera plejede at 
spille harmonika og synge gamle vlachiske ballader. Vi 
planlagde også at arrange kadedans på planen, fordi vi ikke 
havde andre steder at modes. Det eneste vi savnede var mu- 
ligheden for at drikke en ol eller to, eller måske et glas 
blommebrandevin i fri luft. Men naturligvis var det al- 
lerforste bud, vi havde lart efter ankomsten til Sverige, at 
det er strengt forbudt at indtage ol eller anden form for 
alkohol på offentlige steder. Så det gjorde vi aldrig. 
Alligevel kunne vi ikke undgå at lagge marke til, at forbi- 
passerende gloede på os som på farlige vilde dyr, som var 
sluppet ud af zoologisk have, når vi havde vores sammen- 
komster på planen. Vi lagde også marke til, at naboerne helt 
holdt op med at hilse på os, når vi passerede hinanden i 
trappeopgangen.

Tredje gang vi modtes på planen, lagde vi marke til at en 
politibil korte forbi flere gange. Til sidst standsede den 
en halv times tid i narheden af os. På en eller anden måde 
begyndte vi at fole os urolige, selv om vi ikke rigtigt 
kunne forklare hvorfor.

Jeg var selv en form for uofficiel reprasentant for folk 
fra mit hjemområde, fordi jeg havde varet involveret i ad
ministrativt arbejde i Jugoslavien og fordi jeg var kommet 
til Sverige som en af de forste. Naste gang jeg var hos 
kommunens tolk for at få oversat nogle breve fra myndig- 
hederne, tog han sporgsmålet om vores sondagspicnic’s op.
Han fortalte, at folk i nabolaget havde beklaget sig flere 
gange til politiet. De var nervöse over at se så mange folk 
forsamlede nar deres hjem og fandt vores adfard stojende og 
truende. Politiet havde ikke onsket at blande sig, men fandt 
sagen yderst problematisk. Tolken bad os overveje, om det nu 
også var vard at blive ved med at tiltrakke sig 
opmarksomheden på den måde. Det ville sikkert vare klogere, 
hvis vi larte at opfore os mere som svenskerne.
Efter det holdt vi op med at modes på planen”.

Deres negative erfaringer på arbejdspladsen, i lokalsamfundet og 
i förbindelse med private kontakter med svenskere fik de "sven
ske” vlacher til at trakke sig tilbage fra uformel omgång med 
svenskerne. Af de interviewede var der ingen som omgikkes regel
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Figur 6:
HJJELP FRA DET SOCIALE NETVARK, SOM FORVENTES I FORSKELLIGE SO
CIALE KRISESITUATI ONER (i t af informanterne opdelt efter indvan- 
dringsland).
Type af krisesituation:
1) Arbejdsloshed 2) Langvarig sygdom 3) Akut behov for at låne 
pene 4) Problemer med opdragelse af bornene 5) iEgteskabsproblemer 
6) Boligproblemer
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maessigt med svenskere. lovrigt var det de vlachiske kvinder i 
Sverige, som havde den mest indskraenkede omgangskreds. En fem
tedel af disse kvinder (4 af 19 interviewede) var heit begraensede 
til omgang med naere vlachiske slaegtninge, mens resten tillige om- 
gikkes med andre vlacher fra udvandringsområdet i Jugoslavien.
Der er her en tydelig forskel mellem de to kons omgangskreds, på 
trods af at maendene heller ikke omgikkes med svenskere. Halvdelen 
af maendene indbefattede nemlig andre jugoslaver i de kategorier, 
som de hyppigst omgikkes med.

Hos slaegt og andre mennesker fra hjemområdet forventede mange 
at kunne sage hjaelp i tilfaelde af arbejdsloshed, behov for at 
låne penge, sygdom, borneopdragelse og boligproblemer. Når det 
gaelder problemer med opdragelse af bornene er det slaegten, som er 
vigtig, mens også den brede kreds af vlacher fra hjemområdet 
spiller en rolle i andre tilfaelde (se Figur 6). Samtidigt spil- 
lede hjaelp fra offentlige myndigheder en betydelig rolle, hvilket 
ikke var tilfaeldet blandt vlacherne i Danmark.

Naer slaegt og ens egen etniske gruppe er af central betydning 
som omgangskreds og som social sikkerhed og gensidig hjaelp. Men 
slaegtens og den etniske gruppes funktioner må ses i forhold til 
den lokale sammenhaengs videre ”etniske okologi".

Vi moder her en hel raekke etniske grupper og nationaliteter, 
hvoraf de mest talrige er jugos laverne, fulgt af finnerne og grae- 
kerne. De to sidstnaevnte grupper har dybere og aeldre rodder i det 
svenske samfund end jugoslaverne. Der er kun lidt samarbejde mel
lem de forskellige etniske grupper af indvandrere, men derimod 
eksisterer der en hel del misundelse og stridigheder om midier 
for organiserede etniske aktiviteter. Indenfor rammerne af den 
lokale ”etniske arbejdsdeling” indtager vlacherne sammen med an
dre marginale indvandrergrupper den laveste stilling i erhvervs- 
hierarkiet, såvel som i det lokale etniske prestigehierarki.
Deres traditionelle stempel af lojerlighed, "primitivisme” og 
marginalitet har fulgt dem fra Jugoslavien til Skandinavien. Mere 
veletablerede og dominerende jugoslaviske grupper er serberne, 
kroaterne, makedonerne og Slovenerne, som alle hver for sig mod
tager bevillinger fra myndighederne og har organiseret sig i 
deres separate indvandrerforeninger eller i almene jugoslaviske 
foreninger. Idet de nationalt set regner sig og regnes for ser- 
bere, formodes vlacherne at bet jene sig af de samme klubber som 
serberne iovrigt. Her regnes vlacherne for "harmlose" og lades 
derfor ”i fred”. Men samtidigt holdes de socialt set på afstand 
og opnår minimal indflydelse på foreningernes aktiviteter. Selv 
foler de, at de kun har lidt ud af andre gruppers sociale aktivi
teter, ritualer og danse. Dette betyder imidlertid, at deres lo
kale organisering indskraenkes til uformelle sammenhaenge og an
tager et lukket "gettoagtigt” praeg, kendetegnet ved intim social 
kontrol.
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Den sociale kontrol

De snsvre monstre af defensiv indkapsling i forhold til omver- 
denen, som har udviklet sig blandt de ”svenske" vlacher og grup
pens intime sociale kontrol, har placeret marginale personer af 
begge kon i en ambivalent stilling. På den ene side foler man sig 
fremmed og diskrimineret i det svenske samfund, men på den anden 
side förekommer gruppens sociale kontrol meningslös og ofte 
utålelig for afvigende og initiativrige medlemmer. Dette må ses 
på baggrund af, at den egne etniske gruppe ikke til geng&ld til- 
byder fordele i form af individuelle karrieremuligheder, kreati
vitet eller grobund for individuelle initiativer.

Derfor skaber den vlachiske indvandrergruppe i Sverige typisk 
to ekstreme profiler: en majoritet af konformister og et voksende 
antal tilfaelde af "pludselig assimilering"; det vil sige folk som 
dropper ud af gruppen og involverer sig selv abrupt i det svenske 
samfund, enten privat gennem aegteskab eller man soger at bryde 
individuelle karriereveje. Sådanne personer kan let "gå tabt” for 
gruppen.

Ofte bliver det imidlertid ved halvhjertede "flugtforsog". Den 
folgende historie fortaeller hvilke dromme, der kan udvikle sig og 
hvilke sanktioner, som kan aktiveres, når et medlem overtraeder 
gruppens normer.

Miladin, Monica og havet
Når afvigende adfaerd förekommer i den vlachiske indvandrer
gruppe vil hele gruppen involvere sig for "at drive det 
fortabte får tilbage til flokken”.

Med disse ord sammenfattede miladin sin vanskelige per
sonlige situation.
Miladin giftede sig med Stana i en ung alder. Han var 17 

år gammel og hun var 15. Nu er Miladin 45 år gammel og har 
boet i Sverige i 15 år. Begge hans born er gifte.

Tidligere havde Miladin og Stana et harmonisk forhold, som 
var kendetegnet ved gensidig hengivenhed og hjaelpsomhed. Men 
i lobet af de sidste år i Sverige er der opstået flere og 
flere konflikter imellem dem, isaer efter at deres born har 
giftet sig.
Miladin har altid vaeret anderledes, og har interesseret 

sig for andre byer og andre mennesker, mens Stana mener, at 
man skal holde sig til den snaevre kreds af slaegtninge og 
naboer fra hjemlandsbyen.

Da bornene kom til Sverige, insisterede Miladin på, at de 
skulle have en uddannelse og kvalificere sig til et bedre 
arbejde, end hvad han og Stana havde haft. Det gik godt for 
datteren i skolen. Men på trods af at hun selv ville fort
satte efter grundskolen og blive sygeple jerske, lykkedes det 
for hendes mor at overtale hende til at opgive planerne og 
gifte sig med en ung mand fra hjemlandsbyen i Jugoslavien.
Miladin blev vred, men satte sig ikke for alvor på bagbe- 

nene. Men, da det blev sonnens tur, fik piben en anden lyd.
"Drengen skal fä et andet liv end jeg har haft. Han skal 

lsse videre og komme ind i et fag, som kan skaffe ham et
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godt job på soen. Han skal få et eventyrligt liv. Han skal 
få lov at besage mange andre lande og laere andre folkeslag 
at kende".
Men det lykkedes dog for Stana at få styr på sin mands 

tågede og vidtloftige planer. Da drengen blev 18 lykkedes 
det for hende at få ham gift med ”en dansker" - en ung 
vlachisk kvinde fra Danmark. Svigerdatteren flyttede til 
Sverige, hvor parret boede sammen med Miladin og Stana i 
deres trevaerelses lejlighed.

Men nu begyndte stemningen at blive virkeligt dårlig. 
Sonnen og hans unge kone blev inspireret af faderens 
spekulationer om "havet”, "andre mennesker” og "fjerne 
lande”. Det viste sig også at svigerdatteren var mere 
”dansk” end Stana havde forestillet sig. Da det blev tid for 
sommerferien tog det unge par på en charterrejse til 
Dubrovnik istedet for direkte tilbage for at bygge tredje 
etage på huset i landsbyen.

Snart skulle sonnen forlade Sverige i laengere tid for at 
gore sin mi 1 i taert jeneste i den jugoslaviske flåde. Sviger
datteren sparede hver eneste krone, som hun kunne få til 
side fra sit arbejde på fabrikken for at kunne rejse ned og 
besoge ham i ferierne.

Året efter at sonnen gik ind i flåden, blev Miladin selv i 
Sverige i sommerferien for forste gang, siden han kom til 
Sverige, og Stana måtte rejse til Jugoslavien alene for at 
se til huset og de gamle derhjemme.

I sin ensomhed, begyndte Miladin at gore ti lnaermelser til 
Monica, en svensk kvinde, som arbejde på samme fabrik. Mi
ladin og Monica var ofte faldet i snak, når de havde truffet 
hinanden i kantinen eller i det lokale supermarked. Men nu 
blev deres forhold mere intimt og de forelskede sig. Det 
blev ovenikobet til en kort faelles rejse til et turiststed 
ved den tyske kyst.

”Da Stana kom hjem og fandt ud af, at jeg kom sammen med 
en anden kvinde, lykkedes det for hende at få alle til at 
betragte mig som vanvittig. Alle fra vores landsby her i 
Sverige forsogte at bringe mig "til förnuft" og slå "den 
svenske ludder” ud af hovedet. Min gamle mor rejste hertil 
helt fra Jugoslavien og flyttede ind vores sovevaerelse for 
at kontrollere mig og holde mig hjemme om natten. Hun graed 
og nedkaldte sin forbandelse over mig.
Men Miladin var forelsket i Monica og ville "leve sit eget 

liv”, som han udtrykte det. Men det var ikke let for ham at 
tage beslutningen om at flytte hjemmefra. Der var også et 
hårdt gruppepres på Monica. Vlachiske kvinder bankede på 
hendes dor og chikanerede hende, når Miladin besagte hende. 
Hun fik et nervöst sammenbrud og spurgte Miladin om de ikke 
kunne flytte et andet sted hen sammen.
Men Miladin kunne ikke bestemme sig til at flytte.
"Jeg er en gammel mand. Skulle jeg kunne klare mig alene 

blandt svenskerne?”
I förbindelse med familiens långvarige krise var Miladins 

son og svigerdatter på Miladin's side. De syntes, at Miladin 
skulle forlade Stana og "leve sit eget liv”. Selv planlagde 
de at flytte til en anden lejlighed i byen. Sonnen ville 
fortsaette med at studere efter mi 1 i taert jenesten for at blive 
radiotekniker i en jugoslavisk by. Han ville ikke flytte
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tilbage til landsbyen og familiens store, nye hus. Så på 
trods af at faderen vedblev at vaere lammet af sin egen 
tvivl, havde sonnen taget skridtet udenfor gruppen. Men han 
så stadigvaek Jugoslavien som sit fremtidige alternativ, 
selvom han ikke ville vende tilbage til landsbyen.

VLACHERNE I DANMARK:
FREMVAKSTEN AF EN ”ETNISK OFFENTLIGHED”

Som helhed er vlacherne i Danmark ligesom de "svenske” vlacher 
tilbojelige til at begraense deres omgansmostre til folk fra loka
lområdet i Jugoslavien. Men sammenlignet med vlacherne i Sverige, 
lagde de "danske" vlacher mindre vaegt på den snaevre cirkel af naer 
slaegt og forholdsvist mere vaegt på en bredere cirkel af mennsker 
fra lokalområdet.

Vi har set, at vlacherne i Danmark er betydeligt mere åbne 
overfor den lokale skandinaviske kontekst og overbeviste om at 
deres åbenhed blev modt mere positivt fra den indfodte befolk
nings side. Det generelle indtryk fra samtaleinterviews og del- 
tagerobservation var, at en del vlachiske maend i Danmark indbe- 
fattede danske venner blandt de personer, som de kunne taenke sig 
at soge hjaelp fra i krisesituationer, specielt når det gjalt min
dre intime problemer som arbejdsloshed og boligproblemer. Dette 
gav også et vist udslag i materialet fra
sporgeskemaundersogelsen, som dog naturligtvis på grund af sin 
forholdsvist ringe storrelse må tages med forbehold (se Figur 6). 
Materialet giver imidlertid et interessant fingerpeg, som under- 
stotter samtaleinterviews og observationer.
Vlachernes forhold til danske naboer og venner afspejlede en 

opfattelse af sociale kontakter, som er typisk for deres landsby- 
baggrund: venskab og andre naere sociale forhold kendetegnes af en 
langsigtet gensidighed, som er förbundet med bondernes overlevel- 
sesstrategier og det beskyttende sociale netvaerk, som individet 
og husholdet bygger op omkring sig selv. De sociale forhold, som 
specielt maendene var indgået i på arbejdspladsen, blev forlaenget 
udenfor arbejdssituationen. I de lokale miljöer, som der her var 
tale om, var offentlige modepladser mindre kontrollerede - af den 
offentlige moral og "storebror” - end i vlachernes lokalsamfund i 
Sverige. Samtidigt boede de "danske" vlacher forholdsvist naer 
hinanden i aeldre arbe jderklasseområder, hvor de of te havde kon
takt med danske arbejdere, som endnu ikke var flyttet ud til nye 
bol igområder. Isaer for maendenes vedkommende repraesenterede de so
ciale kontakter i nabolaget ofte en direktet forlaengelse af kam- 
meratskabskontakterne på arbejde.

En mere positiv kommunikation med det danske samfund i den 
uformelle sphaere og en mere tolerant og åben karakter af den lo
kale offentlighed fik som helhed de danske vlacher til at fole 
sig mere sikre og gav dem en storre selvtillid end vi fandt
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blandt vlacherne i Sverige. Denne falelse af relativ sikkerhed og 
selvtillid betad igen en frugtbar grobund for en mere åbent 
udtrykt etnicitet. Således begyndte en ny identitet, knyttet til 
indvandringssamfundet at udvikle sig, side om side med migrantens 
bagudskuende og kompenserende identitet förbundet med udvan- 
dringslandet.

I både Kapitel 3 og Kapitel 5 har jeg peget på, at vlacherne 
traditionelt har befundet sig i periferien af oprindelseslandets 
politiske stramninger, omgivet af "den lille traditions" beskyt- 
tende skal. Indkapsling i forhold til det jugoslaviske samfunds 
"store tradition" er stadigvaek et dominerende traek for denne mi
nor i tetsgruppe, på trods af at en uddannet og dynamisk genera
tion, som hslder mod nye jugoslaviske identiteter, nu er i fuld 
gang med at bearbejde sine egne rodder.
Af betydning for udviklingen af vlachernes identitet i Danmark 

var, at de udgar en talmaessigt dominerende gruppe blandt indvan- 
drerne i sine lokalsamfund. Her har de kunnet påvirke og i mange 
tilfaelde helt dominere den specielle definition af "jugoslavisk- 
hed” indenfor de lokale fler-etniske jugoslaviske lokalsamfund. I 
de pågaeldende lokalsamfund er jugoslaviske indvandrerorganisa- 
tioner i flere tilfaelde i praksis så godt som rent vlachiske or
ganisationer. Hvor det ikke er tilfaeldet, har vlacherne stor ind- 
flydelse på foreningernes arbejde. Dette betyder to vaesentlige 
ting. For det forste har der udviklet sig nye organiserede vlach
iske etniske fora - en "etnisk offentlighed" - som integrerer 
alle kategorier af de lokale etniske samfund indenfor samme so
ciale kontekst: unge, gamle, kvinder, maend, uddannede og ikke-ud- 
dannede. For det andet er en lokal vlachisk elite under udvik- 
ling, som råder over en alsidig kulturel kompetence. De spaender 
bro over flere forskellige verdener: den "lille (vlachiske) tra
dition", jugoslavisk urban og politisk kultur og danske politisk- 
kulturelle og sociale normer.

Den "etniske offentlighed" udgjorde en vigtig kilde til identi
tet. Den betod en platform for kommunikation både indenfor grup
pen og mellem den etniske gruppe og samfundet. I den etniske of
fentlighed fares en "offentlig samtale" om faelles problemer og om 
kollektive og individuelle erfaringer i indvandringslandet. Her
med kunne det etniske samfund blive kilde til en kollektiv viden 
og bevidstheo om gruppens livsbetingelser, samtidigt med at denne 
viden formidles til enkelte medlemmer og nye generationer.

Gennem en udvikling af en flerkulturel kompetence og uformelle 
sociale netvaerk kan nye strategier opstå. Med gruppen som re
source får individet videre en raekke muligheder for at forbedre 
sin situation. Etnicitet som rammen omkring en gruppes erfaringer 
kan også komme til at udgare basis for en politisk platform, en 
nadvendighed for en indvandrergruppe i periferien af samfundets 
magtstruktur.
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KONKLUDERENDE BEMiERKNINGER
I de tre forgående kapitler (Kapitel 6-8) har jeg diskuteret, 
hvorledes de vlachiske migrantarbejdere har udviklet to forskel- 
lige etniske indvandrerprofiler i Skandinavien. Dette under- 
streger yderligere situationsanalysens konklusioner, at etnicite- 
tens udvikling i indvandringslandene ikke kan forstås som över
föringen af en statisk og uforanderlig tradition. Men de to in- 
tegrationsmenstre peger også på, at forskellene mellem de to 
grupper i hoj grad er afhaengige af lokale forholö, og altså hel
ler ikke et simpelt resultat af en forskellig indvandrerpolitik i 
Danmark og Sverige. Hver af grupperne havde udfra vlachernes spe
cielle (faelles) f orudsaetninger udviklet sine saerlige strategier, 
hvorigennem de bearbejder deres konkrete lokale livsbetingelser.

De to gruppers omgangsmonstre og oplevelse af lokalsamfundets 
offentlighed fojede yderligere dimensioner til det billede, som 
vi havde fået af deres erfaringer i arbejdslivet.

Vlacherne i Sverige syntes at have en isoleret arbejdssituation 
med dårlige muligheder for kommunikation og samarbejde med såvel 
andre indvandrere som svenske arbejdskammerater. Deres isolation 
og magtesloshed på arbejdspladsen modsvaredes af mindre kontakt 
med den indfodte befolkning også udenfor arbejdspladsen. Deres 
oplevelse af lokalsamfundets offentlighed fandt vi kendetegnet 
ved en "defensiv indkapsl ing" og en strikt markering af graenser 
overfor omverdenen. I forhold til andre Jugoslaver i Sverige 
fremstod vlacherne som en socialt udsat og negativt kulturelt 
stemplet gruppe. De led samtidigt under en mangel på intern orga
nisering og eskalerende konflikter mellem ken og generationer. 
"Karrierestrategier” var praeget af individualisme og konflikter 
med gruppen snarere end en kollektiv bearbejdning af en faelles 
situation.

De "danske” vlacher var som helhed mere integrerede med de dan
ske arbejdere på arbejdspladserne og felte en sterre grad af kon- 
trol over deres arbejdssituation. De havde også sterre kontakt 
med de indfedte på andre lokale offentlige arenaer.

For de "danske vlachers” vedkommende skete der en i hvert fald 
tilsyneladende reproduktion af vlachernes "lille tradition", sam
tidigt med at gruppen udviklede en kollektiv platform for kommu
nikation med det omgivende danske samfund. Dette satte sit praeg 
på gruppens integration i arbejdslivet såvel som indenfor andre 
sociale felter. En vigtig baggrund for dette var velorganiserede 
og relativt åbne arbejderkollekt iver og i det hele taget en rela
tiv åbenhed i det lokale offentlige liv. For de "danske" vlachi
ske maend beted indvandr ingen en vis social mobilitet. For maend 
såvel som kvinder beted det organiserede liv i gruppen en udvik
ling af vlachisk kultur og kom til at praege hele deres integra
tionsform i det danske samfund.

De forskellige integrationsmenstre i de skandinaviske samfund 
må imidlertid ses i et videre perspektiv, som omfatter migranter-
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nes ”totale sociale felt" (se Kapitel 1) og udviklingen af migra- 
tionsprocessen som helhed (migrancy/se Kapitel 1). For et fåtal 
af de vlachiske migrantarbejdere har deres "migrancy” resulteret 
i endelig tilbagevenden til oprindelseslandet og en genintegre
ring i dets sociale og ekonomiske sammenhaenge. Men på trods af 
dette er de sociale og materielle muligheder i oprindelseslandet 
forblevet en stadig referenceramme for det store flertal af 
forstegenerationsmigranterne. "Baglandets" muligheder vejes i 
forhold til sociale og materielle muligheder samt fremtidige per
spektiver i indvandringslandene. Hvorledes denne ambivalens, som 
överföres til anden og tredje generations migranter, giver sig

og "danske” vlacher, vil jeg diskutereudslag blandt 
naermere i det

"svenske1 
folgende.
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Kapitel 9

DRÖMMEN OM HJEMSTAVNEN

"Predrag planlagde sit hus, som om han ponsede på haevn. Hu- 
set skulle kompensere for hans förnedring”.1

Jane Kramer, Unsettling Europe, 1976

I sit essay "The invandrare” beskriver Jane Kramer (1976) Pre
drags fantasier, som symboliserer den selv-centrerede, husbyg- 
gende indvandrers hjemlaengsel i Sverige. Predrag sidder ofte 
alene i vinduet i sin lejlighed og udkalkulerer nye investeringer 
i huset, som skal gore ham til den forste mand i hjemlandsbyen i 
Jugoslavien. Som Kramer fortolker det, afspegler Predrags dag- 
dromme ydmygelser i forhold til de mere privi1igerede i hjem- 
landet og en kvaelende misundelse, sladder og småtskåren kappe- 
strid blandt beboerne i hans hjemlandsby.

I naeste åndedrag forer Kramer Predrag’s monolog ind i det sven
ske boligkompleks, som nu i årevis har vaeret rammen om hans på- 
tvungne landflygtighed.

”det faktum at de fleste af hans naboer i det enorme bolig
kompleks, som svenskerne med et udglattende udtryk kalder 
for ”en förort”, også er fremmede og foler hjemlaengsel, gi
ver ham ingen trost".*

Men Kramer drager ikke for alvor konsekvenserne af sine observa
tioner: det vil sige, at Predrag’s "haevn" kunne forstås som ret
tet mod uretfaerdigheder i Sverige såvel som "hjemme”. Predrag 
kunne for eksempel have vaeret Nikola. Han er absolut ikke upåvir- 
ket af, hvordan andre indvandrere eller svenskere foler, taenker 
og handler. Det Nikola, og sandsynligvis Predrag, udtrykker er en 
dyb folelse af skuffelse i forhold til såvel andre (jugoslaviske) 
”fremmede” og til Svenskere, som ofte selv er "fremmede”/migran- 
ter i deres eget land.

I etnisk blandede boligområder kan en raekke forskellige psyko- 
logiske mekanismer opstå på baggrund af statusforskydninger for 
forskellige grupper, som hver isaer foler sig ramte og forsoger at 
rejse sig på hinandens bekostning. Det svenskerne oplever er her 
ofte, hvad Swedner med et udtryk lånt fra Oscar Lewis kalder for 
en ”fortvivlelsens slum”.3 De svenskere, som ”omgås” med indvan
drere som naboer har ofte en lav social status i samfundshierar- 
kiet og har tabt håbet om et bedre liv. Indvandrerne er her de 
eneste, på hvis bekostning man kan rejse sig og opleve en hvis 
”vaerdighed” som indfodt. Hvad indvandrerne derimod oplever er "et 
håbets slum",4 som kan sammenlignes med Predrag’s hus. Det, som 
udvikler sig i håbets navn, er en intensiv status-kappestrid in-
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denfor indvandrergrupper, som nu på baggrund af deres ”påtvungne 
intimitet”5 har en storre insigt i hinandens liv end tidligere og 
et mere snaevert socialt revir, indenfor hvilket de soger at vir- 
keliggore en mere massiv, men rent lokal og tilbageskuende, ”so
cial mobilitet”.

I Sverige tilhorer Nikola en isoleret og ydmyget indvandrermi- 
noritet. Men i sine dromme, når han slår bremserne på sin nye 
skinnende Volvo i foran sit hus i hjemlandsbyen, har han gennem- 
gået en förvandling, efter hvilken han genopstår som en "jugo- 
svedi", der har gjort det godt. Han har bygget sit hus i samme 
stil som en middelklassevi1la i et bedre svensk parcelhuskvarter. 
Han plejer en svensk identitet ved at importere svenske möbler og 
svensk husgeråd, ved at klaede sig typiskt svenskt osv. Han lider 
under social isolering og degradering i arbejdet og i sit svenske 
lokalsamfund for at kunne gengaelde uretfaerdigheder, afsavn og yd- 
mygelser indenfor hjemlandsbyens lukkede og mere kontrollerbare 
mikrokosmos. I Sverige bliver han mere jugoslavisk end den 
storste jugoslav. I Jugoslavien bliver han mere svensk end den 
storste svensker - i det mindste på visse måder.

Denne doble og modsaetningsfyldte identitet er förbundet med 
Migrancy (Kapitel 1). Migrancy udgor rammen for migrantens ofte 
livslånge dilemma: at forblive og integrere sig i indvandrings- 
landet eller at vende tilbage til og genintegrere sig i udvan- 
dringslandet.6En kompleks tilstand af dobbelthed giver sig udtryk 
i forkellige typer af dilemmaer for de enkelte migranter. Forste- 
generations ambivalens reproduceres, bearbejdes og aendres af an
den generation.

Ganske vist har jugoslaviske born og unge laert svensk og dansk 
og tillagt sig en skandinavisk livsstil i meget hojere grad end 
deres foraeldre. På trods af dette bevarer mange af de unge en 
naermere tilknytning til deres egne etniske kulturer end til skan
dinaviske uformelle sammenhaenge.

En fortsat tilknytning til det etniske samfund blandt vlachiske 
unge bor ses i sammenhaeng med den aeldre generations staerke auto- 
ritet og de socialiseringsmonstre, der kendetegner vlachisk 
"migrancy". Andre vigtige faktorer er det vlachiske samfunds 
”kol lektivistiske" karakter og en staerk offentlig social kontrol 
(se Kapitlerne 2-5). Men det, at de unge soger sig tilbage til 
deres etniske gruppe repraesenterer samtidigt en reaktion i for- 
hold til de betingelser, de konfronteres med i indvandrings- 
landet. Erfaringer med diskriminering, degradering og stigmati- 
sering er udtalt blandt de unge vlachiske indvandrere. Arbejds- 
loshed såvel som erfaringer af erhvervsmaessig og kulturel de
gradering rammer indvandrerungdommen hårdere end deres foraeldre.7 
Samtidigt reagerer de staerkere mod samfundets anonymitet og lo
kale offentlige sammenhaenges eksklusivitet (d.v.s. "lukkethed”) i 
Skandinavien. Dette leder dem tilbage til ”deres egne” og afspeg- 
ler manglende muligheder for at tilfredsstille centrale sociale 
og kulturelle behov udenfor den etniske gruppe. Men utilfredshed
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med dårlige betingelser i indvandringslandene kan også resultere 
i en forstaerket orientering mod "hjemstavnen” og en tilbagevenden 
til det jugoslaviske ”bagland” - indvandrernes altid aktuelle re- 
traetepost.

Vi fandt begge disse tendenser blandt vlacher i såvel Danmark 
som Sverige. Men på trods af dette var der samtidigt vaesentlige 
forskelle mellem "svenske" og "danske” vlacher, også når det 
gjaldt udviklingen af dilemmaet "at forblive eller vende til- 
bage". Den emotionelle tilknytningen til "baglandet" blandt de 
"svenske” vlacher syntes som helhed at vaere staerkere end blandt 
de "danske”. Den havde i hojere grad karakter af en ”kompensa
tion” i forhold til negative erfaringer og en negativ identitet i 
arbejdslivet, i indvandringslandets offentlighed og i forhold til 
gruppens egen "påtvungne intimitet”, end hvad der syntes at vaere 
tilfaeldet i Danmark.

BAGLANDET SOM FORSVAR OG KOMPENSATION:
VLACHERNE I SVERIGE

Alle (98%) pånaer én af af de 46 interviewede maend og kvinder i 
Sverige havde planer om at vende tilbage til Jugoslavien. De fle- 
ste gav meget besternt udtryk for at ville vende tilbage. De ople- 
vede både social isolering, "påtvunget intimitet" og en faglig 
degradering i arbejdslivet. Sådanne folelser mobiliserede den ju
goslaviske "hjemstavn” (domovina, zavicaj) som et sted, hvor man 
altid kunne traekke sig tilbage og slikke sine sår og som en per
manent dagdröm. De blev "push-faktörer” for tilbagemigrationen. 
Det jugoslaviske "bagland” (Kapitel 1) t jener som en stadig kilde 
til social identitet og som et social-psykologisk "forsvarsvaerk” 
i förbindelse med migranternes konfrontation med de daglige livs- 
rutiner i Skandinavien.

På denne baggrund er det interessant naermere at undersoge, hvad 
det er for faktorer, som tilskynder tibagevenden. Her giver mate
rialet fra sporgeskemaundersogelsen en del fingerpeg.

Det viser sig, at "push-faktörer" som arbejdsloshed, dårlige 
arbejdsbetingelser og dårlige boligforhold kun tillaegges lille 
betydning (Tabel 13a). Dette virker rimeligt, idet disse ikke 
modsvares af positive "pull" faktorer af samme (materielle, 
okonomiske) karakter i Jugoslavien. 36 af de 46 (78%) intervie
wede ”svenske" informanter havde planer om at soge beskaeftigelse 
eller på anden måde engagere sig okonomisk i Jugoslavien. Af 
disse var det kun hver tyvende, som mente, at det ikke skulle 
vaere förbundet med storre vanskeligheder at realisere disse pla
ner (Tabel 14). Migrationen og investeringerne i hjemlandsbyerne 
har hovedsageligt medvirket til at forbedre migranternes bolig- 
standard, men ikke til at lose deres beskaeftigelsesproblem eller 
forbedre deres grundlaeggende okonomiske betingelser. ®
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Tabel 13a:
FAKTORER, SOM TILSKYNDER TILBAGEVENDEN TIL JUGOSLAVIEN (i % af 
informanter). "PUSH" FAKTORER I DANMARK/SVERIGE.9

Push” faktorer Danmark Sverige
i Skandinavien

N=
Maend
(47)

Kvinder
(24)

Totalt
(23)

Maend
(46)

Kvinder
(27)

Total
(19)

1. Arbejdslashed 4 13
2. Ut ilfredsst i1 lende 

arbejdsforhold o.l.
0 2

3. Utilfredsstillende 
boligforhold

0 0

4. Utilfredsstillende 
muligheder for for- 
fremmelse på arbejde

0 0

5. Sygdom 13 13
6. Problemer med bernene 11 15
7. Kulturel fremmedgarel 

se af bornene
- 13 28

8. £gteskabsproblemer 0 2
9. Ensomhed 0 39 19 85 73 80
10. Fel else at va?re

"fremmed i et frem- 
med samfund" ("frem- 
medhed”)

50 61 55 81 84 83

11. Mere negative hold- 29 1 7 23 74 68 72
ninger til udläendin- 
ge (xenofobi,
"fremmedhad”)

Kommentar: Svar fordel t efter ken bare medtaget, hvor der före
ligger signifikante forskel le i svar.

De tre vigtigste enke1tfaktörer, som informanterne falte påvir- 
kede deres motivation for at vende tilbage til Jugoslavien var 
sociale "push” faktorer i indvandringslandet - det vil sige nega
tive sociale erfaringer i det svenske samfund, som motiverer til- 
bagevenden. Der pegedes isaer på 1) "ensomhed”, 2) kulturel "frem- 
medgjorthed" og en voksende "fjendtlighed mod fremmede” blandt 
svenskerne, hvilket jeg i det folgende refererer til som 3) 
”fremmedhad'' (Tabel 13a). Samtidigt spores i svarene en bekymring 
over "kulturel fremmedgerelse af bernene”. Dette vurderes ligele- 
des relativt hajt som en faktor, der motiverer tilbagevenden. 
Disse faktorer, som alle er förbundet med integrationsproblemer i
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Tabel 13b:
FAKTORER, SOM TILSKYNDER TILBAGEVENDEN TIL JUGOSLAVIEN (i % af
informanter). "PULL-FAKTORER" I JUGOSLAVIEN.

"Pull-faktorer"
i Jugoslavien
(i % af N)

Danmark Sverige
N= (47) (46)

1. Savner hjemområde 53 87
2. Pres fra familie, slaegt, venner 17 43
3. Günstige muligheder for 

beskaeftigelse o.l
2 4

4. Mere humane arbejdsbetingelser 2 4
5. Bedre muligheder for at påvirke 

arbejdsbetingelser
6 17

6. Bedre fremtid for bornene, kulturelt 
og socialt

17 13

7. Uddannelse af bornene 26 33
8. Livsstil, omgangsformer, maden m.v. 81 80

indvandringssamfundenes sociale offentlighed, afspegler vlacher- 
nes dybtgående erfaring af psykologisk og social usikkerhed i det 
svenske samfund. De negative "push-faktörer" i indvandringskon- 
teksten modsvaredes af en positiv vurdering af kulturelle og so
ciale forhold i Jugoslavien - det vil sige positivt "tiltraek- 
kende” sociale "pull” faktorer. Naesten alle erklaerer at "de sav- 
ner" hjemegnen eller hjemlandet. Samtidigt spores i svarene et 
gruppepres (faktor 2, Tabel 13b) for tilbagevenden. Således angav 
20 af de 46 interviewede maend og kvinder i Sverige (43%\se Tabel 
13b), at "pres fra familie, slaegt og venner" var en vigtig fak
tor, som tilskyndede tilbagevenden til Jugoslavien.
Hvis vi nu sammenligner med de interviewede "danske" vlachers 

svar på dette sporgsmål, viser det sig, at der her kun var 8 af 
de 47 interviewede, som mente at socialt pres var en betydnings- 
fuld faktor, som tilskyndede en beslutning om tilbagevenden til 
den jugoslaviske hjemstavn. På trods af at survey-materialet er 
lille og må tolkes med forsigtighed, kunne man tage dette som 
udtryk for en anden almen stemning i gruppen, når det gaelder di
lemmaer förbundet med deres migrantti lvaerelse. Dette kommer tyde- 
ligere frem, hvis vi sammenligner med svar på andre sporgsmål.
Som helhed blev "baglandets" dragen ikke udtrykt på samme dra

matiske måde som blandt vlacherne i Sverige. Mest moderat var mo
tivationen for tilbagevenden udtrykt blandt de vlachiske mxnd i 
Danmark, mel lem hvilke mere end halvdelen (1983) af de 24 inter
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Tabel 14:
VURDERING AF PLANER FOR BESKJEFTIGELSE I JUGOSLAVIEN? 
LING I PROCENT EFTER INDVANDRINGSLAND.

SVARSFORDE-

Planer/ikke planer
Vurdering af planer
N=

Danmark
(47)

Sverige
(46)

1. Informanter, som ikke planlägger at sage 
beskaeftigelse eller engagere sig i privat 
arbejde i Jugoslavien (i procent af N)

55 22

2. Informanter, som planlxgger at sage
beskaef tigelse eller engagere sig i privat 
arbejde i Jugoslavien (i procent af N)

45 78

Totalt i procent 100% 100%

Vurdering af planer for beskaef tigelse:
(i procent af 2)
a. Mine planer vil blive yderst svaere at 

realisere
27 47

b. Mine planer vil blive vanskelige at 
realisere, men jeg klarer det nok

67 47

c. Der bliver ingen problemer af betydning 6 6
A,b og c totalt i procent af 2
N=

100%
(21)

100%
(36)

viewede overhovedet ikke naerede nogle konkrete tilbagevendings- 
planer. Dette skal ses i kontrast til de "svenske” vlachers si
tuation, hvor alle de 27 interviewede maend havde en eller anden 
form for konkret plan om at vende tilbage til jugoslavien (Ta- 
bel 16a). Blandt kvinderne var forskellen mindre markant. Dog var 
der en tredjedel af de 23 interviewede "danske” vlachiske kvin- 
der, som slet ikke havde nogen planer for tilbagevenden mod kun 1 
(61) af de 19 interviewede kvinder i Sverige.
Mere tydelig bliver forskellene mellem "svenske” og "danske” 

vlacher, når det gaelder, hvad jeg har holdt frem som de tre mest 
markante ”push" faktorer for tilbagevenden: oplevelsen af "en~ 
somhed", "fremmedhed" og "fremmedhad" (Tabel 13a). Således, fandt 
overhovedet ingen af de 24 interviewede vlachiske maend i Danmark, 
at ”ensomhed” var en faktor, som motiverede tilbagevenden. Modsat 
angav hele 23 (85%) af de 27 interviewede ”svenske” vlachiske 
maend "ensomhed” som en vigtig "push” faktor. Også blandt kvin
derne var forskellen markant omend ikke i så haj grad som blandt 
maendene. Kun 9 (39%) af de 23 kvinder i Danmark pegede på "ensom
hed" mod 14 (73%) af de 19 interviewede kvinder i Sverige.

Når det gaelder andre "push" faktorer fandt 26 af de ialt 47 in- 
terviewde maend og kvinder i Danmark kulturel ”fremmedgjorthed“ en
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motiverende faktor for tilbagevenden mod 38 (831) af de 46 inter- 
viewede i Sverige. Kun 11 (231) af de "danske" angav "fremmedhad" 
mod 33 (72%) i Sverige. Dette kunne videre tolkes således, at po
sitive ti 1 traekningsfaktörer (pul 1-faktorer) i oprindelseslandet 
skulle blive mere betydningsfulde, når det gaelder beslutninger om 
ti lbagevenden. Det viste sig, at faerre af de ”danske” vlacher 
planlagde at sege beskaeftigelse i Jugoslavien end blandt de 
"svenske”. Men blandt de 21 ”danske”, som havde planer om at en- 
gagere sig ekonomisk var der flere (73% eller 15 af de 21 "tilba- 
gevendere"), som mente, at deres planer havde gode chancer for at 
blive realiseret, end (53% eller 19 af 36 ”tilbagevendere") 
blandt vlacherne i Sverige (se Tabel 14).

Hjemstavnen synes hermed i hejere grad at antage en "kompensa
torisk” karakter blandt vlacherne i Sverige. Samtaleinterviews 
pegede på, at dette tog sig det tydeligste udtryk blandt "anden 
generations" migranter.

"Anden generation" me 11 em drem og virkelighed

Vlacherne i Sverige var "sorte får” i forhold til andre jugosla
viske grupper. De var på samme gang for "synlige" imellem den 
store maengde af udlaendinge, samtidigt med, at de savnede et ak
tivt og integreret etnisk forum.

Stigma og magtesloshed i forhold til det lokale jugoslaviske 
samfund og det lokale indvandrerhierarki blev således kombineret 
med kulturel fremmedgorelse og strukturel marginalisering i for
hold til det svenske samfund (se Kapitlerne 7 og 8). Frustra- 
tionerne var mest udtalte blandt de ugne vlacher. Unge maend, som 
var kommet fra Jugoslavien med god uddannelse og ambitioner om at 
erobre den moderne verden blev frustrerede af dekvalificering i 
arbejdslivet, det offentlige livs anonymitet og folte sig udeluk- 
kede fra "private" skandinaviske sammenhaenge. Samtidigt folte man 
sig som mennesker af anden rang i de lokale jugoslaviske sammen
haenge. Jova, en ung vlach i Sverige, som havde giftet sig med en 
migrantdatter, er et eksempel på de problemer, en ung, uddannet 
vlachisk mand kan fole som "et sort får” i graenselandet mellem 
"flokken" og "ulvene".

Et ”sort får” imellem flokken og ulvene
Det er frokosttid i Jova's hjem. Vi sidder sammen med Jova's 
far, hans svigerfars mor og flere andre nys ankomne gaester 
fra Jugoslavien.

Jova selv kom til Sverige for seks år siden. Han giftede 
sig med en pige fra hjemlandsbyen, hvis foraeldre var blevet 
"velhavende”, efter at have arbejdet fernten år i Sverige.

"Da jeg giftede mig med Miladinka blev mine foraeldre for- 
bitrede. På trods af, at de nu er blevet velhavende, var 
hendes familie tidligere mindre vaerd end min. Og helst skal 
man jo gifte sig med nogen fra en familie med ligeså godt ry 
som sin egen.
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Gennem min svigerfar fik jeg det her arbejde på plastic- 
fabrikken. Her sidder jeg og presser de her åndssvage 
plasticskeer dag efter dag og smider den gode maskintekni- 
kereksamen ud af vinduet, som min far betalte for med sit 
ansigts sved. Faktisk kaster jeg selve mit liv bort for de 
her forbandede kroner. Det hele er et evigt spinkende og 
sparende. Han må give afkald på alt. Hvis jeg her skulle 
leve på samme mådef som jeg lever hjemme i Jugoslavien, så 
skulle jeg ikke kunne spare mange orer op.

I Sverige bor Jova i en lille by med få jugoslaver, men 
han vil gerne flytte til en storre by med flere jugoslaviske 
foreninger.

”Hver eneste sondag må jeg rejse over 100 kilometer for at 
spille fodbold med det jugoslaviske hold. De saetter stor 
pris på mig som fodboldspi1 ler og har lovet mig et job, hvis 
jeg flytter. Jeg har ikke nogen kontakt med svenskerne. Vi 
har ikke vores egen klub og både vores svenske naboer og 
andre jugoslaver ser ned på os som ”sorte får". I Danmark 
har vores gamle skolekammerater deres egne klubber, de bor 
taet ved hinanden, og spiller fodbold og gor et vaerdifuldt 
socialt og kulturelt arbejde igennem deres foreninger. Der 
er ingen, som ser ned på dem. De har deres egne vlachiske 
gader, hvor de danske naboer, som er blevet boende, er 
blevet deres venner. Danskerne folger også med dem hjem til 
Jugoslavien for at besage deres landsbyer”.

De farste udvandrere fra vlachiske landsbyer havde tid- 
ligere arbejdet som saesonarbe jdere i jugoslaviske byer. Da 
disse tidlige udvandrere begyndte at bygge store huse i 
landsbyerne og vise deres mange gulddukater frem, begyndte 
en stram af vlachiske bander, fattige som rige at drage af- 
sted på jagt efter "en bedre fremtid". Den sidste migra- 
tionsbalge drev de mest velhavende bondefami1 iers sanner 
afsted. Heller ikke de, der havde en uddannelse kunne finde 
ti If redssti 1 lende beskaef tigelse i hjemområdet, specielt ikke 
når de forstod, hvor haje lanninger de andre tjente i 
Vesteuropa.

”Vi blev druknet af opkomlingernes store bryllupper", som 
Jova udtrykte det, ”de fik os til at fale os som fattiglap
per med deres dukater, bry1lupsgaver og store medgifter".

Så besternte Jova sig også for at drage ud, og måtte finde 
en indvandrerpige at gifte sig med. På den måde håbede han 
også, at han kunne blive istand til at betale sin fars ofre 
for hans uddannelse tilbage ved at bygge et stort hus for 
familien i fadelandsbyen. Han ville vende tilbage til 
landsbyen efter nogle år - til to store huse på gårdspladsen 
- et for ham selv og hans familie og et for foraeldrene. Så 
skulle han finde arbejde i den naermeste by og pendle frem og 
tilbage hver dag.

”Når alt kommer til alt, så tilhorer min og mine kammera- 
ters verden landsbyen, ligemeget hvor uddannede vi så bli
ver, og man skylder sine foraeldre omsorg og kaerlighed på 
deres gamle dage".

I Sverige er alt begyndt at gå skaevt.
”1 Danmark kan de sende masser af penge hjem til Jugosla

vien på forsorgelseskontrakter for deres gamle. Det kan vi 
ikke. Skatten aeder det hele, og hvis jeg bliver på den her
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fabrik kommer jeg selv til at slutte som en af de her for- 
bandede plastikskeer".

Nu vil Jova tilbage til Jugoslavien til enhver pris. Mi- 
ladinka tier stille. Vi bliver ikke inviet i hendes tanker. 
Hendes familie er i Sverige, men nu må hun dele sin loyali- 
tet med sin mand.

Jova forstår godt, at det bliver svaert at skaffe sig et 
passende arbejde i Jugoslavien. Han vil under ingen omstaen- 
digheder vende tilbage for at arbejde på faderens gård. Han 
åbner en ol til, tager endnu en bid hjemmelavet surkål og 
udbryder: ”Imorgen er altid klogere end idagi”.

Jova og hans familie illustrerer konflikter, utilfredshed og am
bivalens blandt de unge vlacher i Sverige. Men Jova, som er ud- 
dannet og forst "for nyligt" har udvandret fra Jugoslavien, foler 
sig ekstra skuffet. Han er også åben og klar, når han udtrykker 
sin ambivalente situation. Han er ikke den eneste svigerson, som 
er blevet "importeret” fra Jugoslavien. Men storstedelen af de 
unge vlachiske foraeldre, "andengenerations migranterne” har boet 
i Skandinavien i längere tid end han. Hovedparten af den unge 
vlachiske indvandrergeneration med små born er selv sonner og 
dotre af forstegenerationsmigranterne. De er andengenerations- 
migranter, som er vokset op med et ben i Jugoslavien og et i 
Skandinavien.

Disse unge migranter synes at orientere sig mere mod det jugo
slaviske samfunds "store tradition”; selv de, som har gjort det 
meste af deres skolegang i Skandinavien. De finder det omgivende 
svenske samfund lige så lukket og ugaestfrit som de af deres kam- 
merater, der har boet det meste af deres liv i Jugoslavien og 
afsluttet deres skolegang der. Denne utilfredse anden generation 
synes besluttet på at opfostre en tredje generation med det ene 
ben i Jugoslavien. På denne måde kan de komme til at forlaenge den 
cirkel af "migrancy" i hvilken de selv er fanget, i endnu en ge
neration .

På trods af manglende muligheder for erhvervsmaessig reintegra
tion i Jugoslavien og stillet overfor en stadig statuskonkurrence 
indenfor gruppen selv, bevarer anden generations migranter deres 
rodder i den jugoslaviske landsbys sociale og kulturelle univers, 
mens de kun er forankret i indvandringslandet rent pragmatisk. 
Motivationen for tilbagevenden förbliver stor (se Tabel 16b).

Kvinderne virker noget mere tovende overfor sporgsmålet om til- 
bagevenden end maendene. Dette må ikke mindst ses på baggrund af, 
at det er svaerere for kvinderne at finde lonnet arbejde i Jugo
slavien efter en eventuel t ilbagevenden. At vende tilbage skulle 
for de fleste kvinder betyde tilbagevenden til arbejde på gården 
og i bondelandbruget, hvilket kun de faerreste er parate til at 
acceptere. Mere end halvdelen af kvinderne naevnte at mangelen på 
job-muligheder i deres hjemområder gjorde dem betaenkelige ved at 
vende tilbage indenfor den naermeste fremtid i modsaetning til ca. 
en sjettedel af maendene, som så mere fortrostningsfuldt på mulig- 
hederne for at finde arbejde udenfor bondelandbruget.
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Samtidigt kan deres borns - det vil sige "tredje generations" - 
akkulturer ing i Skandinavien blive den faktor, som gor planerne 
om en fremtidig reintegration i Jugoslavien umulig for såvel unge 
faedre som modre. Men det er kvinderne, som er mest opmaerksomme på 
det dilemma, som her vokser frem.

Nogle af de vanskeligheder, som kan opstå vil jeg afslutnings- 
vist illustrere med Jovanka’s, en yngre vlachisk moders bekymrede 
overvejelser:

"Oldemor dernede i Jugoslavien er stadigvaek en stasrk dame, 
men ikke så staerk som oldefar. Jeg sendte min datter hjem 
til hende. Hun skulle gå i skole i Jugoslavien, du ved. Men 
pigebarnet beklagede sig over, at maden var uspiselig og 
truede med at käste sig i Donau. Så lod vi hende rejse til- 
bage til Sverige igen. Hun synes at oldemor er beskidt, 
aldrig bader og går med maerkeligt toj. Det har jeg aldrig 
taenkt over for.

Når vi er i Jugoslavien sammen, vil pigebarnet have, at 
jeg skal lave mad. Hvis, jeg ikke gar det, vil bornene ikke 
spise noget. Forestil dig bare, hvor de spiller fine, de 
unge mennesker. Oldemor beklager sig over, at ingen respek- 
terer de gamle laengere. Men både jeg selv og svigermor 
synes, at de unge er ret så anstaendige sammenlignet med an
dre jugoslaviske unge og med svenskerne. Men vore egne er nu 
alligevel også ved at blive alt for sel vstaendige.

Og så alt det man horer om narkotika. Nu sendte jeg for 
eksempel drengen ud for at kobe maelk. Han forsvandt for 
flere timer siden og er endnu ikke kommet tilbage. Når han 
kommer tilbage skal han få sig et lag taersk. Han er begyndt 
at haenge rundt omkrig sammen med svenskere og tillaegger sig 
dårlige vaner for at gore indtryk på dem. han er også be
gyndt at ryge nu. Taenk dig, hvis nogen skulle slå ham ned - 
en udlaending [d.v.s. en ung svensker] - eller putte narko
tika i hans cigaret.
Men han er trods alt en dreng. vi kan ikke holde ham 

hjemme hele tiden. Drenge bliver nu en gang nodt til at 
kunne gå omkring, men pigerne skal blive hjemme. Men hun er 
også begyndt at komme i dårligt selskab med svenske venin- 
der. Det er ikke godt at vide, hvad det er de taler om. Jeg 
venter bare på, at hun flytter hjemmefra for at bo sammen 
med en ung svensker. Så tager jeg livet af mig selv.

Jeg siger til hende:”Hvis du har hoved til det, så skal du 
laese videre og skaffe dig et godt arbejde. Så kommer du i 
hvert fald ikke til at rode rundt i jorden i landsbyen eller 
arbejde indvoldene ud af dig selv ved transportbåndet som 
din mor. Men hvis du ikke vil lasse, så se at blive gift i 
ordentlig tid og lad vaere med at drive omkring ligesom de 
her svenskere.

Al den her snak om at gifte sig begynder vist at interes- 
sere hende. hun er jo trods alt allerede tolv nu. Alle 
pigerne taenker på det nu og alt, hvad de skal forberede og 
alt, der skal kobes ind. Men jeg synes nu, det er ved at gå 
for vidt med alle de omkostninger omkring bryllupper. Det er 
en af vores mange dårlige vaner.
Men svenskerne har også mange fejl. De mener, at mand og 

kone skal dele alt arbejde i huset. Det er som en kontrakt
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eller i et firma. Nu er det din tur, så er det min, og så 
videre. Jeg gjorde det i sidste uge, så nu er det din tur i
den her uge. Folk bryder sig ikke om hinanden längere. Det
eneste, de interesserer sig for, er at man endelig ikke skal 
komme til at gore for meget. Born får penge for at vaske op 
- taenk dig bare, det er virkeligt skamfuldt. De ryger og 
drikker jo. Derfor har de unge ingen penge.

Ja, ja. Vi jugoslaver er i hvert fald gammeldags husmodre. 
Vi gor alting selv. Det tager sin tid. Men maden bliver også 
bedre. Vi bryder os mere om priserne end de gor. Vi kober
altid stort ind, når vi finder noget billigt. Og så kober vi
direkte fra landmaendene, så snart det kan lade sig gore.

Vi har selvfolgelig også vores luxus. Vi kober masser af 
Coca-Cola og andre sode drikke. Vi kober video og video
film. Altid, sidste model i apparater, jugoslaviske film 
naturligtvis, og så karate, sport og Western-film.

Så er der vores nye huse. Men de der huse nede i landsbyen 
er egentlig ikke rigtigt til at bo i. De er for det meste 
til at vise frem. Folk bor bare i nogle få rum. men det 
drejer sig også om "sikkerhed for sorte dage”, som de gamle 
ville sige. Det giver virkelig én en folelse af sikkerhed at 
have sig et godt hus dernede. Vi foler os mere usikre 
heroppe, selvom nogle af os måske så småt er ved at vaenne os 
til tanken om at forblive her, hvis vi ellers kan få lov til 
det, du ved.
Men det vaerste er, at de gamle og de unge er ved at komme 

fra hinanden. De unge er begyndt at se ned på de aeldre. Folk 
i min alder vil ikke lade de gamle betraede deres nybyggede 
paladser. De siger, at de gamle er snavsede på grund af 
arbejdet med jorden, og at de skal holde sig fra at svine de 
fine nye parketgulve og tapeter til. Og vores unger, de 
taenker ikke noget videre på det med husene. Det er helt 
normalt for dem. Helt normalt! Taenk dig bare! De er 
overhovedet ikke klare over, hvor meget vi har svedt for det 
der ”helt normale”! Og så begynder de unge ovenikobet at 
snakke om, at man skulle rejse et andet sted hen på ferie. 
Vores hjemlandsby er ikke laengere fin nok for de her unge 
herrer og damer. Nu skal det vaere Adriaterhavet til enhver 
pr is" .

Overbevisningen om det realistiske i drommen om tilbagevenden 
vakler, samtidigt med at den vlachiske familie i indvandringskon- 
teksten bliver stadigt mere ”belejret". I denne situation styrkes 
traditionalistiske vurderinger blandt aeldre som yngre genera
tioner af vlachiske foraeldrer. Modpolen til forstaerkede tradi- 
tionalistiske moralforesti11inger bliver en mytologiseringen af 
det omgivende svenske samfund, der opfattes som ”amoralsk”. Man 
horer öftere og öftere påstande som f.eks. "At aeldre mennesker 
respekteres mindre her end i Jugoslavien!" (Se Tabel 15).

Indadtil skaerpes samtidigt autoritetsforholdet mellem genera- 
tionerne og får i voksende omfång et vilkårligt praeg. Dette kan 
ligge bag et omfattende bifald til påstande, som at "Bornene skal 
tie, når de voksne taler!” (se Tabel 17). Laengere fremme i dette 
kapitel vil jeg sammenligne de svenske vlachers reaktioner på 
disse påstande med de danske vlachers, som synes at vaere i en an
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den situation, såvel når det gaelder de interne relationer i fami- 
lien, som forholdet mellem familien og det omgivende samfund.

Tabel 15:
HOLDNINGER EFTER INDVANDRINGSLAND OG K0N: "ÄLDRE MENNESKER RE~ 
SPEKTERES MINDRE HER END I JUGOSLAVIEN J ". SVAR I PROCENT.1-0

Gruppe og land
Enig Uenig Delvist

enig
Ved
ikke

Totalt

Vlacher i Danmark:
Maend (N = 24) 67 17 8 8 100%
Kvinder (N=23) 68 27 5 0 100%
Vlacher i Sverige:
Maend (N=26) 88 0 8 4 100%
Kvinder (N=19) 100 0 0 0 100%
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VLACHERNE I DANMARK:
IMELLEM MIGRANCY OG ETNISK ORGANISERING

"Gaestearbe jderpol itikken"

Når det gaelder de ”danske" vlachers situation mellem "bagland” og 
indvandringsland virker det vaesentligt at sporge, hvorfor de ikke 
havde et mere negativt billede af et samfund, som indtil kort tid 
forinden havde fort en "gaestearbejderpolitik”, kendetegnet ved en 
legaliseret diskriminering imod indvandrere?

I realiteten var der i starten en form for funktionel samstem- 
mighed mellem vlachernes opfattelse af arbejdsvandringens mening 
og den danske gaestearbe jderpol itik. I overensstemmelse med den 
danske gaestearbe jderpol itiks praemisser så vlacherne i begyndeisen 
sig selv som midlertidige "traekfugle". For mennesker, som havde 
levet under knappe forhold i århundreder, og for hvilke der kun 
var få okonomiske muligheder i hjemområdet, virkede de relativt 
velbetalte industriarbejderjobs i Danmark som en åben port til 
bondens "tusindårsrige". De kunne frigore sig fra statens snae- 
rende bånd (skatterne), afhaengigheden af de som tjente på at 
handle med deres landbrugsprodukter,11 og en lunefuld natur, for 
at tilegne sig tilsyneladende ubegraenset rigdom fra ydre kilder, 
fri fra traditionelle autoriteter og profitörer. Deres domine- 
rende motiv var at tjene så meget som muligt, så hurtigt som mu- 
ligt, og at mater ialisere deres indtjening i traditionelle vel- 
standssymboler i hjemlandsbyen (huse, dukater, store tradi
tionelle fester m.v.).12
Dansk gaestearbejderpolitik blev bedömt mere udfra sine effekter 

i dagligdagen end igennem sine landsigtede intentioner. Et typisk 
kendetegn for gaestearbejderorienteringen i modsaetning til den 
svenske indvandrer-og integrationspolitik (fra midten af 
1970’erne) var at gaestearbejderne i Danmark indtil for nyligt 
kunne sende ganske betydelige pengesummer skattefrit tilbage til 
udvandringslandene, mens indvandrerne i Sverige kun havde ti 11a- 
delse til at sende forsvindende små belob.13 Den danske politik 
var en naturlig folge af den antagelse, at migranterne var og 
burde betragtes som midlertidige "gaester”, som ville vende hjem 
så snart de havde udfyldt de formodet begraensede okonomiske mål- 
saetninger, som havde drevet dem til at soge arbejde i Danmark.

Den anden mere negative side af sagen var, at vlacherne i Dan
mark altid var bange for at blive "smidt ud”. Men beskaef tigelse 
og ophold i Danmark blev typisk opfattet som en afhaengighed i 
forhold til en veniigtsindet stats faderlige, men strenge vilje, 
snarere end i forhold til de reelle okonomiske kalkulationer bag 
den Europaeiske gaestearbe jderpol itik.
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Jeg kan illustrere denne opfattelse med en 
jeg havde med en mistaenksom aeldre mand under 
bejde i en vlachisk landsby i 1971.14 Da jeg 
klare, hvad jeg gjorde som antropolog i hans

konversation, som 
mit farste feltar- 
forsogte at for- 
landsby, udbrad han:

"Åh ja. Vi ved nu godt, hvad det virkelig er, du laver her! 
Alt, hvad du skriver ned her hos os, övergiver du bagefter 
til den almaegtige regering deroppe i Danmark. Se på det her 
glas [han pegede på et glas blommebraendevin] . Det er ikke 
laengere tomt. Nu er det fuldt. Det er, hvad du skriver. 
Senere går du op og fortaeller den haje regering, at du har 
set, at vort glas er fuldt. Når de så får det at hare, så 
skal vi aldrig få lov at drage op for at arbejde laengere.
'Nu er de maette og kan vende naesen hjem’, vil de sige. Äh, 
tro mig. Sådan har det altid vaeret. Jeg ved, hvordan tingene 
föregår.”

*Det xndrede billede af "v&r tssamfundet

Som årene gik, blev det klart for de vlachiske migranter, at man 
ikke kunne realisere ”tusindårsriget” en gang for alle bare ved 
at forvandle landsbyen til "et lille Beograd”. Det var også nod- 
vendigt at fortsaette med at arbejde, og ”hjemme” var det ikke let 
at få fat i et t i 1fredsst i11 ende arbejde. På den måde voksede 
svaelget mellem muligheder for at skaffe sig arbejde i Jugoslavien 
og stigende krav til levevilkårene. Der gik snart inflation i fo- 
restillingen om tusindårsriget på baggrund af den konstant eks- 
panderende spiral af demonstrativt forbrug og genfordeling af 
rigdomme. For et voksende antal vlacher blev den oprindelige mid- 
lertidige periode i udlandet på "to til tre år, måske fem” snart 
til "fem til ti år, måske tyve - eller når de smider os ud". En 
kortfristet midlertidighed udviklede sig til en permanent midler- 
tidighed. Samtidigt begyndte en spontan integration at udvikle 
sig. Frygten for ”at blive smidt ud” var altid med. Men trods alt 
bedomte man det danske samfund mere udfra daglige erfaringer i 
1 okalsamfundene end i forhold til den danske stats "gaestearbej- 
derpolitik”. Integration i danske arbejderkollektiver og lokal
samfund og gruppens spontane organisering skred umaerkeligt frem.

Idag har vlacherne i Danmark trods forsat usikkerhed udviklet 
en mere klar bevidsthed om deres stilling i det danske samfund og 
deres muligheder for at påvirke denne situation. Samtidigt viger 
en tidligere taknemmelig og servil indstilling i forhold til ar- 
bejdsgiver og formand og opfattelsen, at arbejdet i Danmark var 
en gave fra himmelen til fordel for förståelsen af ens udlaendig- 
hed som en "handel”, hvis fysiske, fo 1 e 1 sesmaess ige og sociale om- 
kostninger var ti lstraekkel igt store til, at man kan forlange en 
rimelig og retmaessig kompensation. Mange nye problemer opstår, og 
gruppen har behov for al mulig stötte fra sine egne og andre ind- 
vandreres organisationer. Disse organisationer er dog stadigvaek 
svage og lose og opnår kun langsomt lokal politisk indflydelse.
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Blandt de mest f remtraedende aktuelle problemer er en hurtig 
udvikling af sygdomme relateret til arbejde og levevilkår, vok- 
sende arbejdsloshed og skole-og uddannelsesproblemer blandt 
bornene og de unge - ”tredje-generations" indvandrere.

Integration som provisorium

Samtidigt med at vlacherne så småt ser ud til at konsolidere sig 
som en etnisk minoritet i det danske samfund, undergraves deres 
sociale og okonomiske situation af den hoje arbejdsloshed blandt 
indvandrere og forandringer i samfundets okonomiske struktur. Den 
nuvaerende situation er derfor stadigvaek praeget af ambivalens og 
”permanent midlertidighed”. Enhver fremadskridende integration 
fremstår som provisorisk. Alle fastholder tankerne om tilbageven- 
den en gang i fremtiden - selv de som synes mest integrerede i 
det danske samfund. Ethvert initiativ er farvet af den fortsatte 
tilknytning til oprindelseslandsbyen og oprindelsesområdet i Ju
goslavien .

Det, som allermest kan mobilisere det etniske samfund medlemmer 
er sporgsmålet om karakteren af bornenes skolegang. Mange vlacher 
har forlagt storre eller mindre dele af deres borns skoleuddan- 
nelse til "baglandet" (Kapitel 3). Men for dem, som i kortere el
ler laengere tidsrum har deres barn i danske skoler er et vigtigt 
sporgsmål "hjemsprogsundervisningen" i Serbisk. Det har haendt at 
grupper af vlachiske foraeldre kollektivt har protesteret over an- 
saettelsen af "uegnede" jugoslaviske laerere. De har understreget, 
at h jemsprogslaerere ikke alene bor undervise i serbisk, men også 
gore dette i en "jugoslavisk ånd", hvilket blandt andet mener en 
striktere disciplin end i danske skoler. De skal også indgive 
bornene en patriotisk holdning til deres jugoslavisk faedreland.

Samtidigt er uddannelse det mest centrale sporgsmål for vlach- 
ernes fremtidige integration i det danske samfund. Vlachernes mi
noritetssituation i Jugoslavien har givet dem et stort handicap 
på dette felt, et handicap som som er blevet uddybet gennem det 
vlachiske bondesamfunds egen dynamik.iS Mange vlachiske foraeldre, 
som spekulerer i husbygning og prestige i Jugoslavien, tilskynder 
stadigvaek deres born til tidlige aegteskaber og til hurtigt at 
traede ind på arbe jdsmarkedet, hvilken form dette end monne tage. 
Med de staerkt forringede beskaeftigelsesmuligheder viger denne 
holdning for en udbredt positiv opfattelse af uddannelse blandt 
såvel tredje generations foraeldre og bedsteforaeldre. Men stadig
vaek er der blandt foraeldrene en tendens til at vaelge former for 
uddannelse som de formoder vil lede til günstige beskaef tigel
sesmul igheder i udvandringsområdet.

En forskellig situation for forskellige åldersgrupper afspegle- 
des tilsyneladende i holdningen til indvandrerdilemmaet "at 
forblive eller vende tilbage” blandt forskellige åldersklasser. 
Også i Danmark har den yngste aldersgrupe, såvel maend som kvin- 
der, den hojeste grad af motivation for tilbagevenden til Jugo-
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slavien. Disse unge vlacher er indvandret senere end indvandrerne 
i den midaldrende gruppe. De har en mindre günstig situation på 
arbejdsmarkedet og ofte mindre integreret i det danske lokalsam
fund, når det gaalder uformel social omgång. Mens den midaldrende 
gruppe - igen isaer maendene - plejer deres danske kontakter i lo
kalsamfundet, oplever den yngste aldersgruppe i starre omfång den 
voksende intolerance i det danske samfund. Dette får dem i hajefe 
grad til at begraanse deres uformelle kontaktflade til en vlach- 
isk/jugoslavisk omgangskreds. Ligesom blandt de unge informanter 
i Sverige erklaerer hovedparten (ni udaf ti) af disse unge, at de 
har klare planer for at vende tilbage til Jugoslavien (Tabel 
16b).
Men som helhed var situationen i Danmark , når det gaelder "at 

forblive eller vende tilbage", mere kompliceret end i Sverige. Vi 
har set, at der var langt faerre overbeviste "ti lbagevendere" 
blandt de ”danske" end blandt de "svenske” vlacher. Men det er i

Tabel 16a:
PLANER FOR TILBAGEVENDEN TIL JUGOSLAVIEN/TID FOR TILBAGEVENDEN. 
SVARSFORDELING I PROCENT EFTER INDVANDRINGSLAND OG K0N.

Planer og tid for 
t i 1bagevenden til

Danmark Sverige
Jugoslavien (i 
procent af N)
N=

Maand Kvinder
(24) (23)

Totalt
(47)

Maend Kvinder
(27) (19)

Totalt
(46)

1. Klare planer ang. 
tilbagevenden

48 77 63 74 61 69

2. Kun uklare planer 0 0 0 26 33 29
3. Slet ingen planer 52 33 37 0 6 2
Svar totalt i % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tid for tilbagevenden: 
Jeg vender tilbage ...
a. Indent or et år 0 0 0 0 0 0
b. Indenfor tre år 8 4 6 7 5 7
c. Indenfor fem år 13 22 17 22 26 24
d. Indenfor ti år 4 13 9 19 15 18
e. Når jeg får pension 0 9 4 7 5 7
f. Ved ikke hvornår 75 52 64 45 44 42
g. Jeg skal blive her 0 0 0 0 5 2
Svar totalt i % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

170



- Dremmen om hjemstavnen -

åldersgruppen 30-39 år, og specielt blandt maendene, at vi finder 
den mindste andel med klare planer for tilbagevenden til Jugosla
vien. Disse maend havde på interviewtidspunktet som helhed de mest 
kvalificerede og personligt tilfredsstillende jobs, de var mindst 
arbejdslese, de var mest velintegrerede i indfodte arbejderkol- 
lektiver, og de så som helhed mest positivt på det danske sam
fund.
Samtidigt bor man dog tage generationskonflikterne i det 

vlachiske samfund i betragtning, hvis man skal forsoge at for- 
klare holdningsforskellene mellem de yngste og de noget aeldre.
For den nu midaldrende kategori, som var de forste indvandrere i 
Skandinavien, betod udvandringen ofte en legitim flugt fra for- 
aeldrernes umiddelbare opsyn og kontrol. De fleste levede i fler- 
generationshushold i Jugoslavien, men kun få kom til at bo sammen 
med deres foraeldre eller svigerforaeldre i udlandet. Disse var for 
gamle til at udvandre. Ganske vist betaler disse folk endnu idag 
”tribut" til hjemlandsbyen og til den aeldre generation ved at 
sende penge hjem til husbyggeriet og ved at besoge hjemlands

Tabel 16b:
PLANER FOR TILBAGEVENDEN TIL JUGOSLAVIEN/TID FOR TILBAGEVENDEN. 
SVARSFORDELING I PROCENT EFTER INDVANDRINGSLAND OG ALDER.

Planer og tid for 
t ilbagevenden til

Danmark Sverige
Jugoslavien

24-29 30-39 40-47 24-29 30-39 40-47
N= (10) (18) (19) (13) (19) (14)

Klare planer ang. til- 
bagevenden

90 53 56 77 63 69

Kun vage planer 0 0 44 23 32 31
Slet ingen planer 10 47 0 0 5 0
Svar totalt i % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tid for tilbagevenden: 
Jeg vender tilbage ...
a. Indenfor et år 0 0 0 0 0 0
b. Indenfor tre år 0 0 15 0 5 14
c. Indenfor fem år 40 11 11 15 27 29
d. Indenfor ti år 0 22 0 39 16 0
e. Når jeg får pension 0 0 11 0 0 21
f. Ved ikke hvornår 60 67 63 46 47 36
g. Jeg skal blive her 0 0 0 0 5 0
Svar totalt i % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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byerne hvert år i ferierne. Men en gradvis tilnaermelse til nye 
vaner og en ny "europaeisk" livsstil får dem ofte til at forråde 
den kollektive ’’ ti lbagevendingsmyte”. Et voksende antal blandt de 
yngre forstegenerationsmigranter (nu midaldrende) kober huse el
ler lejligheder i "bedre" danske arbejderklasseområder og opbyg- 
ger en komfortabel livsstil. De taler stadigvaek om ti lbagevenden, 
men deres ambivalens vokser.

Den yngste aldersgruppe (24-29) er for det meste opdraget i Ju
goslavien af deres bedstef oraeldre, mens deres foraeldre arbejdede 
i Skandinavien. Da de senere indvandrede til Skandinavien blev de 
her udsat for deres foraeldres opsyn og kontrol og kom i tilgift 
til at lide under et voksende fjendskab mod udlaendinge uden at 
have gode fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. På trods af en 
stadigt mere problematisk situation forekom disse unge ikke at 
vaere så isolerede fra det indfodte danske samfund som deres kam- 
merater i Sverige fra det svenske samfund. På baggrund af en bre- 
dere alternativ "etnisk offentlighed” burde de tillige have bedre 
muligheder for at opbygge deres egen identitet og aktivt bearbej- 
de deres situation i det danske samfund, istedet for at falde 
tilbage på drommen om t i 1bagevenden.

Tabel 17:
HOL DNINGER EFTER INDVANDRINGSLAND OG K0N: ”BORNENE SKAL TIE NÅR 
DE VOKSNE TALER!". SVAR I PROCENT.1e

Gruppe og land
Enig Uenig Delvist Ved Totalt

enig ikke

Vlacher i Danmark:
Maend (N = 24) 50 17 33 0 100%
Kvinder (N-23) 52 26 22 0 100%
Vlacher i Sverige:
Maend (N=26) 83 8 8 0 100%
Kvinder (N=19) 95 0 5 0 100%

Når det gaelder forholdet mellem generat ionerne, kan man også 
med rimelighed antage, at den bredere etniske offentlighed i Dan
mark fungerer som et forum, hvor modsaetninger og konflikter kan 
bearbejdes, og der kan skabes kompromis’er igennem en stadigt på
gående offentlig samtale. Her er det interessant, at survey-mate- 
rialet flere steder peger på mindre autoritaere attituder i fami- 
lien blandt de ”danske" end blandt de "svenske" vlacher. Blandt 
andet kan Tabel 17 tolkes i den retning. Vi konfronterede infor- 
manterne med påstanden "Bornene skal tie, når de voksne taler!” 
Mens naesten alle i den svenske gruppe svarede bekraeftende på 
denne påstand, var den danske gruppe langt mere moderat. Dette
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gjalt begge kon og også, når vi splittede informanterne op efter 
alder. Det virker rimeligt at sage förklaringen også af denne at- 
titudeforskel i de forskellige måder forholdet mellem familie og 
lokal offentlighed udvikler sig på blant vlacherne i henholdsvist 
Danmark og Sverige. Man kan antage, at familien i Sverige er mere 
udsat og "belejret” i forhold til samfundet, og at dette indadtil 
giver sig udtryk i mere autoritäre former, mens situationen i 
Danmark i hojere grad er praeget af kommunikation, og at der er 
råd til nye kompromis ’ er.I naeste kapitel vil jeg diskutere 
dette spaendingsfelt mellem familie og lokal offentlighed naermere.

KONKLUDERENDE BEMiERKNINGER

De vlachiske indvandrere havde som helhed bevaret en staerk til- 
knytning til deres hjemland og en motivation for tilbagevenden. 
Dette gjaldt vlacherne i såvel Danmark som Sverige. Mange yngre 
”anden generations” indvandrere var tilsyneladende mere motive- 
rede for ti lbagevenden end deres foraeldre, som i hojere grad fin
der sig til rette indenfor rammerne af et snaevert etnisk indvan- 
drersamfund. Som foraeldre virkede disse anden generations indvan
drere motiverede for at fortsaette socialiseringen af deres born 
(tredje generations indvandrerne) i det jugoslaviske ”bagland”, 
selv om sådanne social iseringsprocesser gradvist skifter karakter 
(Se også Kapitel 4).
Som helhed virkede de "svenske” vlacher mere emotionelt knyt- 

tede til det jugoslaviske "bagland” end de "danske”. Undersogel- 
sen pegede på, at dette i hovedsagen skyldtes deres mere negative 
oplevelse af arbejdslivet og lokalsamfundet i Skandinavien samt 
deres stigmatisering i det lokale indvandrerhierarki. Idet de 
savnede kollektive strategier rettet mod en aktiv integration i 
svenske lokalsamfund (udtrykt gennem organisering eller ufor- 
meldt) sogte de "svenske” vlacher kompensation gennem at markere 
drommen om tilbagevenden til Jugoslavien. Selvom dette kompensa- 
toriske aspekt også var vigtigt blandt de "danske” vlacher, syn
tes motivation for ti lbagevenden her i hojere grad at vaere koblet 
til oplevelsen af positive muligheder for beskaef tigelse og social 
integration i Jugoslavien. Dette blev da et positivt modstykke 
til en generelt set mere positiv oplevelse af opholdet i Skandi
navien. Mens for eksempel "ensomhed” i indvandringskonteksten var 
et dominerende motiv for ti lbagevenden for både maend og kvinder i 
Sverige, var det helt fravaerende blandt "danske” vlachiske maend 
og også mindre fremtraedende blandt de "danske" vlachiske kvinder.
Men også i Denmark synes en positiv integration i forskellige 

felter i modtagersamfundet at blive mere tvivlsom på baggrund af 
oget arbejdsloshed og udlaendingef jendtlighed. Vlacherne synes at 
blive mere og mere bevidste om deres egen lave status som indvan
drere, mens deres t i lbagevendingsdromme samtidigt får ny naering. 
Vlacherne i Danmark havde dog udviklet nye former for socialt liv 
og organisering som hvilede på lokale sociale netvaerk og en al-
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ternativ ”etnisk offentlighed". Dette kan ikke alene give bedre 
muligheder for at bearbejde egen identitet og livsbetingelser i 
forhold til samfundet som helhed, men også for at bearbejde kon
flikter mellem generationer og kon indenfor selve gruppen. I 
dette kapitel har jeg antydet, at autoritetskonf1ikter mellem ge- 
nerationerne kan vaere mindre udtalte mellem de "danske” end mel
lem de "svenske" vlacher. I det folgende viser jeg, hvorledes en 
forskel 1igtartet udvikling af forholdet mellem konnene i de to 
grupper haenger sammen med erfaringer i de skandinaviske samfunds 
lokalsamfund og udviklingen af deres migrancy som helhed.
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Kapitel 10

"BROE N TIL RARADIS” 
VLAOHISKE KVINDER FOR OG NU

Jeg har i det föregående beskrevet, hvorledes udviklingen af en 
lokal etnisk offentlighed kan blive af betydning for de vlachiske 
indvandreres integration i Skandinavien. Forskellige integra- 
tionsmenstre afspegles såvel i uformelle sociale netvaerk som i 
etnisk organisering. Men en ting, som jeg kun förbigående har 
berört er konsmaessige aspekter af de etniske samfund. I dette ka
pitel undersager jeg vlachernes integration naermere, hvad angår 
betydningen af de konsmaessige relationer. Jeg fokuserer på 
skaeringspunktet mellem hushold og lokal offentlighed. Dette kas
ter yderligere lys over de etniske forandringsprocesser blandt 
vlacherne i Skandinavien. Samspillet mellem kulturel baggrund, 
indvandringsland og daglige erfaringer i lokalsamfundene får nye 
1ivsopfattelser og nye forhold mellem konnene til at vokse frem. 
Dette giver sig udtryk i en forrykkelse af forholdet mellem mand
lige og kvindelige magt-og indflydelsessphaerer og i konflikter 
förbundet med disse forandringer .1

Disse sociale aendr ingsprocesser har en vigtig historisk dimen
sion. En tidligere historisk udvikling af en konsmaessige arbejds- 
deling i migrantarbejdernes oprindelsessamfund og af besternte 
former for fordeling af magt og kontrol mellem konnene, har fun- 
det udtryk i besternte former for udvandringsfami1 ier og i be
sternte forhold mellem familieliv og offentlig liv. I patriarkal- 
ske udvandringssamfund defineres forholdet mellem familie, hus
hold og offentligt liv udfra karakteren af de mandlige netvaerk, 
mens de kvindelige netvaerk og den kvindelige indflydelsessphaere 
for det meste förbliver begraenset til familiens og husholdets 
domaene. Denne modsaetning folger med i moderne urbane sammen- 
haenge.2 I modsaetning til de patr iarkalske udvandr ingssamf und har 
kvinden i det vlachiske bondesamfund imidlertid en saerdeles 
iojnefaldende og indflydelsesfuld stilling i landsbyens offent
lighed. Dette afspegler hendes staerke position i familien og hus- 
holdet samt fravaeret af et staerkt mandligt kollektiv i den tradi
tionelle sociale organisation.

I Skandinavien forandres de konsmaessige forhold både i relation 
til den enkelte gruppes socio-kulturelle baggrund og dens nuvae- 
rende levevilkår. Her er forholdet mellem hushold og lokal of
fentlighed vigtigt. Hjemmets og familiens autoritets-og magtfor- 
hold udstraekkes ikke som en selvfolgelighed ind i det moderne in-
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dustrisamfunds lokale offentlighed. Derfor bliver konsrelatio- 
nerne let et felt for nye omdefineringer og tvister, hvor kvin- 
derne udsaettes for, at deres indf lydelsessphaere beskaeres.

Disse forandringer i skaeringspunktet mellem indvandrersamfun- 
dene og de skandinaviske storsamfund afhaenger imidlertid af disse 
samfunds lokale karakter. Her i konkrete lokale kontekster er det 
ikke alene forholdet mellem "minoritet" og "majoritet”, som er 
vigtigt. Forholdet mellem vlacherne og andre etniske minoritets
grupper bliver igen af afgorende betydning for omdefineringer af 
det sociale liv i familien såvel som,når det gaelder forholdet 
mellem konnene i den lokale offentlighed.

Vi kan imidlertid ikke diskutere de vlachiske kvinders situa
tion i Skandinavien idag, uden at tage udgangspunkt i historien 
og i kvindens stilling i det vlachiske bondesamfund. Rimeligtvis 
förbundet med deres traditionelt set staerke stilling i husholdet 
og landsbyens offentlige liv synes vlacherne at hare til de ind- 
vandrerkvinder, som opfatter, at de har mindst at vinde i form af 
personlig frihed og respekt igennem integration i de skandinavi
ske samfund. Istedet synes de ofte at vaere indstillet på at for- 
svare forest i 11 inger og organisationsformer, som er förbundet med 
deres egen kulturelle tradition. Med dette in mente vil jeg kort 
beskrive kvindens stilling i det vlachiske bondesamfund. Dette 
udgor baggrunden for en folgende diskussion af en forskel 1igartet 
udvikling af de konsmaessige forhold og de forskellige integrati- 
onsmonstre blandt vlacherne i Danmark og Sverige.

KVINDENS STILLING I DET VLACHISKE SAMFUND
Slobodan Zecevic, en berömt jugoslavisk etnolog og balkanolog, 
genf ortael ler folgende vlachiske myte, hvor den uskyldige vlachi
ske kvindes synd förekommer at vaere selve hendes uskyld:

"Efter doden vandrer sjaelen til dodsriget, fulgt af sin ån- 
delige leder. Ved porten til åndernes rige modes sjaelen af 
sin dommer. Den endelige passage til dodsriget består af en 
smal bro, et braedt eller et hårstrå, og under denne besyn- 
derlige passage findes et dybt svaelg, helvede. Den retfaer- 
dige sjael kunne passere broen uden vanskel ighed, mens den 
skyldige styrtede i afgrunden. En drukkenbolts sjael passerer 
let over broen, thi broen udvider sig for en retfaerdig sjael 
og skrumper ind til et hårstrå for den skyldige, som derfor 
falder i helvede. Drukkenbolte kommer i paradiset, ligesom 
letsindige piger”-3

Hvordan skal vi da forstå denne, den vlachiske kvindes frihed?
Har vlacherne udviklet en kvindekultur, som er en slags oase i 
Balkans kulturelle verden, kendetegnet ved mandlig, patriarkalsk 
kontrol over den kvindelige seksualitet?

Let adgang til skilsmisse uden moralsk fordommelse fungerer af- 
gjort som en basis for kvindens kontrol over sin egen krop og
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personlige interesser. Et andet vigtigt element er, at aborten i 
den traditionelle vlachiske lokalkontekst er en helt legitim 
praksis. Endeligt hviler den vlachiske kvindes personlige og sek- 
suelle frihed på hendes stilling i beslutningsprocesser og i pro
duktionen indenfor bondehusholdet og på hendes starke stilling i 
landsbyens lokale offentlighed.
Hyppigheden af domazetstvc (matrilokalt agteskab. Se Kapitel 3) 

- det vil sige, at manden ofte gifter sig ind i kvindens hus- 
hold - foroger den vlachiske kvindes mulighed for at påvirke be
slutningsprocesser i husholdet. Selv når kvinden gifter sig ind i 
sin mands foraldres hushold, giver udvekslinger omkring agteska- 
bet hende betydelig social sikkerhed og bevaegelsesf rihed. *

For udvandringen var de vlachiske kvinders uafhangighed desuden 
understottet af deres rolle i husholdets produktion. Maend udforte 
ofte lonarbejde langt fra hjemlandsbyen. Samtidigt overtog de 
vlachiske kvinder stadigt flere af de mandlige funktioner i hus
holdets og gårdens arbejdsdeling (plöjning, hohost osv). Mulig- 
hederne for dette var tilstede, da kravene på bornepasning var 
beskedne indenfor rammerne af ”etbarnsystemet" og flergenera- 
tionshusholdet. Landbrugsproduktionen förblev husholdets ho- 
vedindkomst inden udvandringen til Vesteuropa. Maendenes arbejde 
var naesten altid ufaglart og lavt betalt, et nodvendigt, men sta
digvak supplerende bidrag til husholdets indkomster.®

Som det fremgår af Kapitel 3, havde også den vlachiske kvinde 
en traditionel erfaring af arbejdsvandring. Men for udvandringen 
til Vesteuropa var sådanne muligheder begransede og for det meste 
af sasonbestemt karakter. Dog er det vigtigt at understrege, at 
der ikke eksisterede nogle kulturelle barrierer, som kunne blo- 
kere for, at kvinderne migrerede og beskaftigede sig med lonar- 
bejde udenfor hjemmet. Vlachiske kvinder kunne således uden, at 
det forårsagede kulturelt betinget modstand i familierne eller i 
hjemsamfundene, udnytte den eftersporgsel efter kvindelig ar- 
bejdskraft til industrien, der i 1960’erne og begyndeisen af 
1970'erne fandtes i Skandinavien. Således skulle vlachiske agte- 
par allerede fra begyndeisen udvandre samtidigt (se også Kapitel 
4). Dette står i kontrast til det dominerende monster i Jugosla
vien. Blandt de fleste jugoslaviske migrantgrupper udvandrede 
manden som regel forst, og bragte efter nogle år sin kone og an
dre fami 1iemedlemmer med sig til udlandet.

Den vlachiske familie og det vlachiske hushold adskiller sig 
fra det mest udbredte system på balkan, indenfor hvilket hus- 
holdsenhederne er baseret på mandlig arvefolge og kontrol. Kvin
dens stilling i det vlachiske hushold modsvares af en iojnefal- 
dende fri og respekteret stilling for kvinden i den lokale lands- 
byoffentlighed. Her finder man ikke det starke og eksklusive 
”mandlige kollektiv”, som kendetegner de fleste bondesamfund på 
Balkan.6

Kvinder såvel som mand deltager i de fleste typer af forsam- 
linger i vlachiske landsbyer og kvinder spiller ofte betydnings-
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fulde roller ved sådanne lejligheder. Kvinder er vigtige ideolo- 
gibaerere i det vlachiske bondesamfund. Det er i hoj grad kvinder, 
som videreforer magiske riter, kultur og mytologi, samt viden om 
traditionel medicin.7 Kvinder kan vaere onde hekse ("vraj"), som 
odelaegger aegteskaber og nedkalder elendighed over en person eller 
en familie. Men de kan også vaere en god "vraj", en klog kone og 
magiker, som kan hjaelpe en medsester med at kalde hendes utro 
mand tilbage, genoprette harmoni i et splidagtigt hushold, eller 
stede et genfaerd (moroi} tilborligt til hvile i graven (se Kapi
tel 1) .8

Den vlachiske bondekvindes "frihed" her ikke mistolkes. Hun er 
ikke fri i nogen individuel betydning og hendes "frihed" er fyldt 
med modsaetninger .

Dette gaelder isaer den unge vlachiske kvinde, som oplever en 
stram social kontrol fra sin families side, isaer fra sin moder 
eller svigermoder. Den unge kvinde må for eksempel konfrontere 
modsaetninger mellem ideer om uskyld (for aegteskabet) og en for- 
aegteskabelig ”seksuel traening, som på det naermeste er offentlig 
og arrangeres i detaljer af hendes mor.® Hendes videre liv er 
underlagt social kontrol i flergenerationshusholdet og fra lands- 
byens taet sammenvaevede sociale netvaerk. Disse sociale kontrolme- 
kanismer er imidlertid grundlaget for den autoritet og indfly- 
delse, som hun selv vinder senere hen.

Med tale på social kontrol har jeg naevnt den vlachiske kvindes 
indflydelsesrige stilling i det lokale offentlige liv. Kvindernes 
autoritet har også en vis förbindelse med deres traditionelle 
rolle som baerere af magiske riter og folkemytologi . Også i Skan
dinavien er kvinderne blevet repraesentanter for det specielle 
vlachiske "religiost-magiske komplex”.10 Vraj er en specialist på 
magi, en "laege" og en "psykiater". Hun hjaelper såvel med at for- 
hindre skilsmisser som at skaffe en utro partner tilbage. Gennem 
hendes urtekundskab og anden viden om traditionel medicin helbre- 
der hun sygdomme. Med sin store indsigt i det lokale vlachiske 
samfund og dets medlemmers psykologi bliver hun en ”fami1 ietera- 
peut”, som aktivt griber ind i konflikter mellem kon og genera
tioner. Derfor er hun ofte et foretrukket alternativ til offent
lige sundheds-og sociale institutioner. I kraft af sin stilling 
og praksis bliver hun en vigtig opretholder af gruppe-integritet 
og gruppe-autonomi. Hun bliver også et knudepunkt for de kvinde- 
lige sociale netvaerk i indvandrersamfundene.

Idag bliver den vlachiske kvindes situation stadigt mere pro
blematisk, såvel i Jugoslavien som i Skandinavien. I Jugoslavien 
integreres unge maend i storre omfång end kvinderne i det moderne 
okonomiske, politiske og uddannelsesmaessige system; kvinderne 
halter efter og kloften mellem den mandlige og den kvindelige 
verden uddybes. De få kvinder, som har erhvervet en hojere uddan- 
nelse "neutraliseres" ved at placeres udenfor landsbyens norma
tive ramme. De behandles som "udenforstående”. Således er den 28- 
årige kvinde, som studerer medicin ikke for gammel til at gifte
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sig med en mand udefra, fra byen. Men landsbypigen, som har run
det de 20 og ikke har nogen uddannelse, er allerede ved at vaere 
for gammel til at gifte sig. Udvandringen har indtil videre vaeret 
med til at befaeste det lave uddannelsesniveau blandt de vlachiske 
kvinder.

I Skandinavien moder de vlachiske migranter nye konflikter og 
krav fra omgivelserne, som fyrer op under latente konflikter mel- 
lem konnene og generationerne. Migrationen og dens socio-okonomi- 
ske effekter har fremkaldt grundlegende aendringer i etablerede 
former for adfaerd, hvilket truer de aeldre generationers og kvin- 
dens autoritet. Tidligere var det materielle grundlag for de 
aeldres autoritet jordejendom og arveregler. Idag giver lonarbej- 
det objektive muligheder for, at unge par skulle kunne etablere 
sig uafhaengigt af deres foraeldre. Men de muligheder, som bydes af 
de nye levevilkår kommer for det meste maendene til gode. Lonar- 
bejdet har placeret den underuddannede vlachiske kvinde i et 
tungt industrijob eller rengöringsjob, som regel med en lavere 
indkomst end hendes mand. Hun har stadigvaek hovedansvaret for 
kokkenet og husholdet, men risikerer at miste sin indflydelse i 
det offentlige liv.

Nye strategier tager dog form indenfor rammerne af tradi
tionelle kvindelige netvaerk, som herved antager nye former for 
mening. I det vlachiske bondesamfund er grupper af naere veninder 
sammensat efter generationer. I Skandinavien bliver grupper af 
yngre kvinder en basis for udviklingen af ny kulturkompetence. De 
forholder sig på nye måder til generationskonf1ikterne. De ser 
"udover vampyrerne" for nye integrationssymboler og nye former 
for socialt samvaer og organisation. Der har vaeret flere forsog på 
at danne uafhaengige kvindesektioner i lokale indvandrerfore- 
ninger. Disse kan bliver fora for kvinder, som vil involvere sig 
i forhold til det omgivende samnfund. Det samfundspolitiske 
sporgsmål, som indtil videre har interesseret kvinder mest er 
bornenes uddannelse.

De vlachiske indvandreres formelle organisering i Skandinavien 
er dog indtil videre hovedsageligt praeget af maendene, mens kvin- 
derne for det meste holder sig til deres uformelle sociale net
vaerk og venindegruper. Samtidigt med at nye former for etnisk be- 
vidsthed vokser frem aendres balancen i forholdet mellem konnene i 
den lokale offentlighed til fordel for maendene. Dette kan blandt 
andet ses som udtryk for mandsdominerede politiske struturer i de 
skandinaviske samfund. Unge maend er bedre uddannede og har bedre 
arbejdsbetingelser og bedre betingelser for at indgå i samfunds- 
politisk arbejde end de unge vlachiske kvinder. Samtidigt knytter 
de vlachiske maend i Skandinavien sig taettere til mere patriarkal- 
ske jugoslaviske indvandrergrupper i Skandinaviske lokalsamfund 
og antager en mere patriarkalsk ideologi og livsstil. De reagerer 
også mod de vlachiske kvinders ”frihed” og traditionelt set 
staerke sociale stilling.
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Dette giver sig tydeligst udtryk blandt 
Sverige, hvilket får konsekvenser for de

de vlachiske ma?nd i 
kvindelige friheder'

"THE FALL OF PUBLIC WOMAN”: VLACHERNE I SVERIGE
Jugoslaviske indvandrerforeninger udgor hovedsageligt en lokal 
offentlighed reserveret for maend. Kun ved specielle lejligheder 
som filmforevisninger eller festligheder forventes kvinderne at 
mode frem og i mange tilfaelde da for at lave mad og rydde op. Den 
kvinde, som viser sig i "klubben" en helt almindelig dag, risike- 
rer at få et dårligt rygte.
Vlachiske maend i Sverige slutter sig i mangel af deres egne 

”klubber" til eksisterende jugoslaviske indvandrerforeninger. Her 
soger de accept i den mandlige verden. De forsoger at kompensere 
for deres "fremmedhed” i Sverige og deres lave sociale status i 
det lokale indvandrerhierarki ved at styrke deres jugoslaviske 
indentitet. Maendenes liv i klubben og en faelles jugoslavisk 
mandskultur bliver deres hovedsage1 i ge referencepunkter, udfra 
hvilke de forsoger at bearbejde deres egen etniske fortid og de 
ydmygelser, de tilfojes i det svenske samfund. Men også her modes 
de af fordomme. De vlachiske maend, som besoger jugoslaviske klub
ber befragtes med overbaerenhed, men de accepteres sjaeldent som 
1 igest i 1lede. Deres svar på denne frusterede situation er at 
styrke en jugoslavisk og specielt en serbisk identitet samt en 
patriarkalsk livsstil. Denne ses som sammenhorende med den jugo
slaviske identitet, men står i markant kontrast til forholdet 
mellem konnene i det vlachiske bondesamfund.

I modsaetning til deres maend, som soger accept i den lokale 
(mandlige) jugoslaviske offentlighed, isoleres og begraenses 
vlachiske kvinder til en lukket, intim omgangskreds af slaegt og 
folk fra hjemområdet. Dette tvinger maend og kvinder fra hinanden.
Kvinderne har svaert at folge maendene i deres jugoslaviskhed. 

Selv i förbindelse med fester, hvor kvinder, som tilhorer andre 
jugoslaviske grupper, besoger klubberne, holder de vlachiske 
kvinder sig of te borte. Deres maend skämmer sig over deres frem- 
traeden.

"Vore kvinder forer sig altid frem i grupper og de er altid 
klaedt i samme kjoler som deres veninder. De holder hinanden 
i hånden, sladrer på vlachisk og blander sig ikke med an
dre” .

Således forklarede en mand, hvorfor hans kone ikke passede ind i 
de lokale jugoslaviske sammenkomster.
Men hans kones kommentar viser, at også kvinderne selv foler 

sig ved siden af:
"For det meste har jeg ikke tid, og så spiller de ikke 
vlachisk musik. ...Jeg skämmer mig også over mit dårlige
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serbiske... Og så bryder Dragan sig forovrigt ikke om at 
blive set sammen med mig. Så jeg faler mig ikke saerligt 
velkommen".

De traekker sig derfor gerne tilbage til deres egen verden bestå
ende af kvindelige vlachiske slaegtninge og venner.

"Hver sandag kan du se de vlachiske kvinder forsamle sig i 
parken i kredse af ens-klaedte veninder. Eller også går de 
omkring i små grupper med deres barn. Andre jugoslaver 
skämmer sig ofte over dem på grund af deres kluntede og 
maerkvaerdige udseende og opfarsel. De opfarer sig, som om de 
befandt sig i en jugoslavisk landsby på markedsdagen og ikke 
i en svensk by”.

På denne måde kommenterede en lokal socialarbejder de vlachiske 
kvinders fremtraeden. Det naevntes også, at de fleste ”jugoslavi
ske” fami 1ieopgar, som blev rapporteret, eller som der gik rygte 
om, foregik blandt vlacherne.

Både i forhold til svenskere og andre grupper af jugoslaviske 
indvandrere skammede de unge vlachiske maend i Sverige sig over 
deres koners ”gammeldags” og ”tilbagestående" udseende, når disse 
forsamlede sig i parkerne i weekenderne. Faktisk var disse for- 
samlinger en måde, hvorpå kvinderne forsogte at kontrollere deres 
maend og hjemmets sociale sphaere og at generobre en del af deres 
tabte offentlighed.

Den mandlige understregning af serbiskhed og patriarkalsk livs
stil giver ekko i hjemmet. Indenfor familien kan man mode på 
forsog på at gore serbisk snarere end rumaensk til forstesprog 
blandt tredje generation. Samtidigt opstår forstaerkede konflikter 
mellem konnene angående abejdsdelingen i husholdet.

I vlachiske familier i Sverige syntes der at eksistere en mar
kant uenighed angående arbejdsdelingen mellem konnene indenfor 
husholdet. Vlachiske maend i Sverige syntes således at vaere mere 
"patriarkalske" i deres holdninger end de vlachiske maend i Dan
mark, og kontrasten mellem kvindelige og mandlige holdninger var 
langt mest udpraegede i Sverige. Vlacherne i Danmark havde ”blöde
re" holdninger til sporgsmål angående könsroller og arbejdsdeling 
i husholdet.

Et eksempel på denne forskel har jeg vist i nedenstående tabel. 
Vi konfronterede vore informanter med folgende påstand: ”At hjael- 
pe til i kokkenet passer sig ikke for en mand!". Mens 18 af 26 
(69%) interviewede vlachiske maend i sverige var absolut enige i 
denne påstand og kun 4 uenige erklaerede kun 2 af de 19 intervie
wede kvinder (10%) absolut enige. Blandt de vlachiske maend syntes 
der at eksistere en mere fleksibel holdning til sporgsmålet om 
arbejdsdelingen i hjemmet (her kokkenet), idet kun 9 af de 24 in
terviewede (37%) erklaerede sig absolut enige i, at mandens plads 
ikke var i kokkenet. De danske kvinders svarsfordeling svarede i 
hoj grad til deres maends. Samme typer af svarsf ordel ing fik vi på
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Tabel 18:
HOLDNINGER EFTER INDVANDRINGSLAND OG K0N; ”AT HJJELPE TIL I 
K0KKENET PASSER SIG IKKE FOR EN MAND!". SVAR I PROCENT.11

Gruppe og land
Enig Uenig Delvist

enig
Ved
ikke

Totalt

Vlacher i Danmark:
Maend (N = 24) 37 50 13 0 100%
Kvinder (N=23) 22 78 0 0 100%
Totalt (N=47) 30 64 6 0 100%
Vlacher i Sverige:
Maend (N=26) 69 12 19 0 100%
Kvinder (N=19) 10 53 37 0 100%
Totalt (N=45) 44 29 27 0 100%
Totalt, Danmark og Sverige:
Maend (50) 54 30 16 0 100%
Kvinder (42) 16 67 17 0 100%
Totalt (92) 37 47 16 0 100%

en raekke andre spergsmål angående arbejdsfordeling i hjemmet og 
könsroller i det hele taget. Nogle af svarene har jeg gengivet i 
Tabel 20, i det folgede afsnit om udviklingen af de konsmaessige 
forhold blandt de "danske” vlacher. Overalt forekom de "svenske" 
vlachiske maend mere "patriarkalske” end maendene i Danmark, og 
kontrasten mellem mandlige og kvindelige svar var större i Sve
rige end i Danmark.
Kontrasten mellem "danske” og "svenske" vlachers svar kan man 

forstå udfra de to gruppers forskellige integration i de skandi
naviske lokalsamfund og i förbindelse med de videre forhold mel
lem etniske grupper i de jugoslaviske lokalsamfund. Her syntes 
den "danske" gruppes integrationsmonster at give storre plads for 
en kontinuitet i udviklingen af forholdet mellem konnene set ud
fra det vlachiske bondesamfunds perspektiv.

PARALLEL UDVIKLING?: VLACHERNE I DANMARK
Blandt vlacherne i Sverige har den adskilte udvikling af mandlige 
og kvindelige sphaerer ledt til voksende konflikter indenfor fami- 
lien. Også i Danmark er der sket en delvist adskilt udvikling for 
maend og kvinder, men på en noget anden måde end blandt de "sven
ske" vlacher.

Jeg har tidligere fremhaevet, at maendene, isaer de midaldrende, 
her var mere involverede i det indfodte danske samfund og mindre 
opsatte på tiIbagevenden til Jugoslavien) end kvinderne (se Kapi
tel 9). Kvinderne havde en mere udsat stilling på arbejdsmarkedet
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end maendene (se Kapitel 7). Ikke desto mindre virkede selv den 
kvindelige verden mere åben for de "danske” vlachers vedkommende 
end for de "svenskes". "Danske" kvindelige vlacher sagte i hojere 
grad kontakt med den indfadte befolkning og et starre antal ind- 
befattede tillige "andre jugoslaver" i deres mest betydningsfulde 
omgangskredse. Mere udviklede sociale netvaerk i indvandringskon- 
teksten er rimeligtvis baggrunden for en mindre udtalt motivation 
for tilbagevenden blandt de "danske” vlachiske kvinder end blandt 
de "svenske". Af Tabel 13a i kapitel 8 fremgik, at kun 39% af de 
"danske" vlachiske kvinder beklagede sig over "ensomhed" som en 
faktor, som motiv for tilbagevenden. Det samme gjalt derimod så 
mange som 73% af de "svenske” vlachiske kvinder og hele 85% af 
deres maend. I Danmark var der samtidigt ikke én eneste vlachisk 
mand, som opgav "ensomhed” som en årsag til tilbagevenden. Disse 
svar sammenholdt jeg i det forrige kapitel med förekomsten af 
konkrete planer for tilbagevenden og beskaef tigelse i udvandrings- 
landet (Tabellerne 14 samt 15a+b).

I Sverige sogte de vlachiske maend accept i jugoslaviske indvan- 
drerforeningers og sportsklubbers mandsverden. Kvinderne förblev 
begraenset til snaevre privatiserede cirkler af naer slaegt og folk 
fra det lokale udvandr ingsområde. Dette repraesenterer en voksende 
modsaetning mellem mandlige og kvindelige verdener. Jeg vil igen 
minde om, at den lokale offentlighed blandt vlacherne tradi- 
tionelt set i hoj grad har vaeret faelles for maend og kvinder, 
hvilket betod ligelig deltagelse i familiefester, store ceremo
nier, landsbysammenkomster, markeder osv.

Denne tradition for en faelles lokal offentlighed forsaetter i 
vidt omfång blandt de "danske" vlacher skont den "mandlige ver
den" her gav flere muligheder i samfundets lokale og politiske 
offentlighed end den kvindelige. Men de dominerende former for 
socialt samvaer er her stadigvaek i hoj grad faelles familie- og 
par-besog indenfor lokalsamfundet og til familier i andre lokal
samfund. Dette monster udstraekkes til andre jugoslaviske venner 
og selv til danske bekendte.

Tabel 19:
FREKVENTERING AF DEN JUGOSLAVISKE KLUB. FORDEL ING EFTER K0N I 
PROCENT.

Frekventering 
af klubben

N=

Danmark Sverige
Maend
(23)

Kvinder
(23)

Maend
(27)

Kvinder
(19)

Kommer aldrig i nogen klub 0 0 4 11
Kommer sjaeldent i klubben 56 52 48 78
Kommer ofte og regelmaessigt 44 48 48 11
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”Klubben" er et populaert modested for maendene. Men her er 
vlacherne en talmaessigt betydningsfuld gruppe blandt indvandrerne 
i deres lokalsamfund og i de jugoslaviske klubber. Således for- 
samles folk i Danmark i langt hojere grad omkring vlachisk musik 
og vlachisk kaededans indenfor rammerne af et i hovedsagen vlach
isk kulturelt forum. Disse begivenheder er arenaer for kvindelig 
social kontrol. Således kan også kvinderne identificere sig med 
den jugoslaviske klub. Her tjener ritualiserede omgangsmonstre, 
som haenger sammmen med traditionelt vlachisk socialt liv som et 
effektivt kontrapunkt til udviklingen af nye ”jugoslaviske" mand
lige netvaerk og identiteter. Det genuine vlachiske praeg på danske 
jugoslaviske klubber blev ofte angivet som hovedårsagen til, at 
”svenske” vlachiske maend og kvinder så de "danske” klubber som 
"deres” klubber. De rejser regelmässigt over graensen for at del
tage i kolektive festligheder.
Den lokale etniske offentligheds karakter synes at påvirke for- 

holdene mel lem konnene på folgende måder:
1. "Danske" vlacher synes at bibeholde en mere parallel udvikling 

af mandlige og kvindelige verdener, mens de vlachiske kvinder
i Sverige forvises til hjemmet.

2. I Danmark synes de to kon at have lignende holdninger til 
sporgsmål om f.eks. husholdsarbejde, könsroller og familiefor- 
hold. Dette står i kontrast til Sverige, hvor mandlige og 
kvindelige holdninger falder i et polariseret monster. Dette 
kunne ses som udtryk for en mandlig insisteren på ”jugoslavi
ske”, "patriarkalske” definitioner og delingen af husholdsar- 
bejdet, på trods af at aegtefael 1 erne arbejder fuldtid i indu- 
striarbejde.

3. Fordomme angående könsroller i skandinaviske fami 1 iesammen- 
haenge florerer blandt ”danske" såvel som "svenske" vlacher. 
Dette illustreres af Tabel 20: "Kvinden er herren i huset i 
Danmark/Sverige!”. Dog synes maendenes integritet langt mindre 
udsat i Danmark end i Sverige, hvilket kan illustreres af 
svarene på påstanden: "Jugoslaviske kvinder opforer sig sta
digt mere som danskere/svenskere!", hvilket "svenske” vlachi
ske maend synes langt mere overbeviste om end de "danske”.

I det lange lob kan man forestille sig, at svenske kvinder og 
svenske definitioner af könsroller kan blive tillokkende for 
vlachiske kvinder i Sverige i modsaetning til en ”jugoslaviskhed”, 
som i det mindste i de ”svenske” vlachiske maends bevidsthed er 
ensbetydende med mandlig dominans og adskillelse mellem mandlige 
og kvindelige verdener. Derimod virker de vlachiske kvinder i 
Danmark stadigvaek at have meget at vinde ved at forsvare en al
ternativ lokal definition af ”jugoslaviskhed”, som i deres per
spektiv er förbundet med den offentlige vlachiske landsbykultur 
og kvindens indflydelse i denne.
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Tabel 20:
SVAR PÅ NOGLE PÅSTANDE EFTER K0N OG INDVANDRINGSLAND ( i % ) .

Påstande (Enig/Uenig 
i procent af N)

Danmark Sverige

(Maend/kvinder = M/K)
(N som i ovrige 
tabeller)

Enig U-
enig

Del
vist
enig

Ved
ikke

Enig Ue-
nig

Del
vist
enig

Ved
ikke

1. Det er manden der M 50 29 21 0 77 0 23 0
bor bestemme i den Ju
goslaviske familie!

K 39 61 0 0 37 26 37 0

2. En kvinde skal M 25 71 4 0 65 4 31 0
ikke blande sig i 
maendenes selskabi

K 26 52 12 0 32 47 21 0

3. I aegteskabet bor M 42 33 17 8 92 4 0 4
manden vaere aeldre 
end kvinden

K 78 14 4 4 75 20 5 0

4. Manden bor hjaelpe M 75 8 17 0 15 12 73 0
sin kone med 
husholdsarbejdet!

K 96 4 0 0 63 5 32 0

5. Manden bor hjaelpe M 42 37 21 0 15 70 15 0
med vasketojet og 
opvasken!

K 48 22 30 0 15 53 32 0

6. Kvinden er herren M 75 8 0 17 42 4 8 46
i huset i den danske 
/svenske familie!

K 79 0 4 17 48 0 5 47

7. Den danske/sven- M 75 8 4 13 81 0 8 11
ske kvinde er alt 
for fri!

K 70 9 17 4 95 0 5 0

8. Jugoslaviske kvin- M 17 33 42 8 48 0 52 0
der i Danmark/Sverige 
begynder at opfore 
sig som danskere/ 
svenskere!

K 5 74 21 0 53 5 42 0

AFSLUTTENDE DISKUSSION
Jeg har beskrevet forandringer i forholdene mellem konnene som et 
aspekt af husholds-og fami1iestruktur under skiftende socio-kul- 
turelle betingelser. Samspillet mellem fami1ie-strukturen og den 
omgivende sociale kontekst er afgorende for udviklingen af de 
konsmaessige relationer i den enkelte indvandrergruppe. Vi har 
set, hvorledes nye modsaetninger udvikles med skiftende materielle 
og ideologiske betingelser i samfundet, og hvorledes disse påvir-
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kes af forholdet mellem forskellige etniske gruppe i lokale kon- 
tektster.

Blandt vlacherne var samfundet for migrationen praeget af et taet 
sammenvaevet, lokalt socialt netvaerk, bilaterale slaegtskabsf orhold 
og markerede tendenser mod en ligelig autoritetsfordeling mellem 
kannene.12 I Skandinavien sker en voksende dikotomisering (mod- 
stilling) mellem husholdet og den lokale offentlighed. Kvindernes 
indflydelse i husholdet forlaenges ikke laengere som en selvfalge 
ud i den lokale offentlighed på samme måde som i den vlachiske 
landsby.

I Sverige, hvor vlacherne ikke havde kontrol over et eget et
nisk forum i den lokale offentlighed, var maendene tiltrukket af 
andre jugoslavers ”mandlige verden". Kvinderne klyngede sig til 
deres egne snaevre kvindegrupper, men beravedes i voksende omfång 
deres indflydelser uden for familiens domaene. Gruppens ambivalens 
gav sig udtryk i voksende konflikter mellem kannene. I Danmark 
syntes der at ske en mere parallel udvikling af forholdene mellem 
kannene. Fami1iekonf1ikter syntes mindre almindelige og mandlige 
og kvindelige vaerdier i hajere grad sammenf aldende. Maend og kvin- 
der omgikkes i hajere grad indenfor rammerne af et faelles offent
ligt etnisk forum. Kvinders ideologiske og praktiske indflydelse 
over familieliv og lokale sociale netvaerk virkede starre end 
blandt de "svenske” vlachiske kvinder.

I nye etniske samfund i Skandinavien, har vlacherne vaeret 
tilbajelige til at ”rekonstruere” (genskabe) både det udvidede 
flergenerationshushold og deres landsbyer. Men de betingelser, 
som organisationsformer og den ”lille traditions” ideologi må 
operere under, er nu anderledes. Kvinderne har stadigvaek stor 
autoritet i husholdet. Men selvom i det mindste de vlachiske 
kvinder i Danmark stadigvaek har betydelig indflydelse i offent
ligheden, så ligger denne indflydelse for det meste på det ufor- 
melle plan. Kvindernes netvaerk frembyder stadigvaek en kilde til 
både autoritet og social kontrol, men får samtidigt en ny mening 
i den yngre generation. Unge vlachiske kvinder befinder sig på 
bunden af arbe jdsmarkedets klassemaessige, kansmaessige og etniske 
hierarki og faler sig "klemte” imellem traditionelle former for 
social kontrol og den nye ”patrikal i ser ing" i Skandinavien. Disse 
kvinder lever i en anden virkelighed end den, som definerede 
deres madres autoritet og "frihed”.
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DEL III





Kapitel 10

TRADITIONENS MAGT 
ELLER

MAGT OVER TRADITIONEN?

De ferste vlachiske migranter var bender eller ferstegenerations 
bonde-arbejdere. PÅ trods af snart to årtiers migrancy mel lem 
Skandinavien og Jugoslavien var de "svenske" vlacher forblevet 
naert knyttede til deres oprindelsesland og oprindelseslandsbyer. 
Frugterne af mere end ti års afsavn og slid var blevet investeret 
i bygningen af store huse i landsbyerne. Kollektivt har de bidra
get til forbedringen af infrastrukturen i udvandringssamfundene, 
som nu har et moderne "europaeisk” praeg.1 Deres migrancy var ori- 
enteret mod at skabe et "tusindårsrige" i deres oprindelseslands
byer i Jugoslavien. Denne orientering imod "tilbagevenden" delte 
de med de fleste andre jugoslaviske migrantarbejdere i Europa.

I aeldre danske og svenske beboelseskvarterer sogte vlacherne 
sammen med migranter fra deres eget lokale udvandringsområde. De 
vlachiske indvandrereres taette sociale netvaerk, deres omgangsfor
mer og levevis fungerede som en form for "beskyttelsesmur"2 i 
forhold til et mere eller mindre fjendtligt omgivende samfund på 
en måde, som minder om de "urban villages", der er karakteristi- 
ske for USA's indvandringshistorie:3

"Sammen med de skismer, som indvandreren bragte med sig fra 
sin egen fortid og den okonomisk betingede fjendt1ighed, som 
han modte i fabrikken fra den etablerede arbejderklasse, 
tvang nationale stereotyper den etniske arbejder til at 
vende sig til folk som ham selv efter trost og varme, i 
”little Italys” og "little Polands" fjendtlige mod 
udenforstående, ”urban villages", som i tiden strakte sig 
fra slutningen af det nittende århundrede til midten af vort 
eget" .4

I förbindelse med gentagne konfrontationer med det nye samfund, 
med en voksende integration i institutionelle strukturer og ud- 
viklingen af nye felter for social Interaktion, opstod et nyt di
lemma for de vlachiske migranter: skulle de "forblive eller vende 
tilbage"? Ikke alene de enkelte migranter måtte konfrontere dette 
dilemma, men hele migrantsamfund. Der udvikledes dobbelte eller 
ambivalente kollektive strategier, som sigtede mod en (betinget)
integration i indvandringslandet, samtidigt med at vejen tilbage 
til det jugoslaviske "bagland" altid blev holdt åben.

Fremvaeksten af nye etniske minoriteter i Vesteuropa (se Kapi
tel 1) er udtryk for en kontinuitet i indvandrer gr uppers historie
og livsformer.8 Denne kontinuitet kan som i vlachernes tilfaelde
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underbygges og forstaerkes gennem migrancy - en stadig pendling 
mellem oprindelsesland og indvandringsland - og gennem reproduk
tionen af traditionelle former for social organisation i indvan
dr ingskonteksten . Men etniciteten og dens udvikling udtrykker 
tillige en almen samfundsm&ssig konflikt: indvandrede minoriteter 
udvikler etniske strategier med et socialt og kulturelt indhold 
på baggrund af deres marginaliserede sociale situation i Vesteu- 
ropa.
Vlacherne gjorde meget mere end "at opretholde traditionen”, 

mens de dansede og omgikkes den 29. november i den danske pro
vinsby (Kapitel 2). Ritualets rutiner var de sammme som altid, 
men dets indhold og mening undergår hele tiden forandringer og 
omdefineringer, uden at dette egentlig behover at blive bevidst 
for deltagerne. "Traditionelle" former for adfaerd og interaktion 
under ”traditionelle” omstaendigheder bliver baerere af nye budska- 
ber, som handler om konflikter og sociale situationer, der ligger 
udenfor rammmerne af den umiddelbare "etniske sphaere”. Nye former 
for kollektiv bevidsthed udvikles i forhold til faelles problemer 
i de skandinaviske samfunds arbejderkollektiver og lokale offent- 
lige sammenhaenge. Dette bliver grundlag for, at en ny etnisk be
vidsthed dannes. Denne etniske bevidsthed definerer sig selv 
igennem kendte idiomer, ikke bare i forhold til det jugoslaviske 
”bagland", men i stigende grad i forhold til sociale og politiske 
forhold i indvandringskonteksten.

De ”danske" vlachers situation i arbejdslivet og lokalsamfun- 
dene som helhed viser, at etniciteten kan udtrykke mere end blot 
"försvarsstrategier". De udviklede en ”etnisk offentlighed”, det 
vil sige alternative offentlige sammenhaenge, indenfor hvilke de 
kunne bearbejde 1 ivsdilemmaer og ambivalente situationer dels i 
förbindelse med den fortsatte tilknytning til ”baglandet”, dels i 
förbindelse med konfrontationer med det danske samfund. Den etni
ske offentlighed blev en arena, indenfor hvilken kollektive kom
promisser og stabilitet omkring de modsaetningsfyldte forhold mel
lem kon og generationer kan etableres, som vi så i det föregående 
kapitel. Samtidigt kan den "etniske offentlighed" blive en lofte- 
stang for social mobilitet såvel som et lokalt politisk forum.
Den ”etniske offentlighed" kan kanalisere energi, som blokeres af 
"permanent midlertidighed”, "migrancy” og såret stolthed ind i 
nye aktive integrationsstrategier. Således kan en "intern inte
gration" (af gruppen) medvirke til at foroge den etniske gruppes 
integration og indflydelse i det storre samfund.

På dansen den 29. november traf vi ikke bare "danske" vlacher, 
men også mange "svenske", udvandrere fra de samme jugoslaviske 
landsbyer, som var kommet for at tage del i fest 1igholdelsen af 
den jugoslaviske nationaldag sammen med "danske" venner, familie 
og slaegt. Men på trods af, at de "svenske” vlacher omgås inten
sivt med de "danske" på tvaers af sundet, fandt vi, at deres so
ciale situation i hojere grad end de danske vlachers var praeget 
af afmagt i forhold til omverdenen, og at deres strategier som 
indvandrere kendetegnedes af bestraebelser på at forsvinde som
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gruppe for offentlighedens segelys. Blandt de "svenske" vlacher 
syntes individernes bestraebelser på at skaffe sig kontrol over 
sine omgivelser og sin livssituation at slå indad i gruppen. 
Gruppens magtesloshed i forhold til det omgivende samfund gav sig 
udtryk i forstaerkede bestraebelser på at kontrollere familien og 
den etniske gruppes snaevre revir og i eskalerende konflikter för
bundet med denne strategi. Dette skabte en "påtvungen intimitet”, 
som syntes at bekraefte de dystre spådomme om ”indvandrerghettoen" 
som et gidsel i "traditionens magt”. Men i realiteten kan disse 
spådommes tilsynelandende opfyldelse med storre rimelighed for- 
klares med henvisningen til de saerlige strukturelle betingelser, 
som de vlachiske indvandrere modte i deres svenske lokalsamfund, 
end de kan laegges "traditionen" til last som sådan. Det betyder 
naermere besternt, at indvandrernes sociale strategier i dette til- 
faelde synes at producere og reproducere en isoleret ghetto på 
baggrund af deres kollektivt definerede magtesloshed i forhold 
til det videre samfund og dets institutioner.

Jeg har i de forgående kapitler diskuteret de vlachiske indvan- 
dreres forskel1igtartede erfaringer i Danmark og Sverige med spe- 
ciel reference til tre sociale felter: arbejdet, lokalsamfundets 
offentlighed og familien. Jeg har her lagt vaegt på forholdet både 
til konkrete representanter for "majoritetsbefolkningen" såvel 
som andre indvandrergrupper. I dette kapitel vil jeg forst opsum- 
mere nogle af de almene konklusioner fra denne diskussion. Deref- 
ter fortsetter jeg med en uddybende diskussion af de yngre 
vlachers stilling mellem "traditionen” og nutidens sociale be
tingelser i henholdsvist Danmark og Sverige. Jeg peger på, at ud- 
dannede "marginale" indvandreres perspektiver og sociale rolle i 
forhold til det etniske samfund er af afgorende betydning for 
indvandrergruppens situation som helhed. De "danske" vlachers 
"interne integration" indbefattede de yngre og de bedre uddan- 
nede, som er mere integrerede i det omgivende samfund. Herigennem 
bevarede de deres tilknytning til det etniske samfund. Deres 
"dobbelte kulturkompetence” bliver til en vigtig faktor for hele 
det etniske samfunds udvikling, samtidigt med at de selv opnår en 
ny form for "magt over traditionen". I Sverige syntes marginale 
personer derimod i hojere grad at soge sig bort fra gruppen og 
undfly "traditionens magt”, der opfattes som kvaelende og illegi
tim.
Funderinger omkring de vlachiske indvandreres situation imellem 

"traditionens magt" og en ny "magt over traditionen” leder frem 
mod en mere almen diskussion af indvandrernes og det flerkul- 
turelle samfunds skaebne indenfor rammerne af "velfaerdsstaten”, 
som afslutter dette kapitel. I Kapitel 12 diskuterer jeg endelig 
indvandrernes sociale strategier i et videre perspektiv, som om- 
fatter indvandrerpolitiske ideologier i Danmark og Sverige samt 
den samfundsvidenskabelige debat om indvandrernes integration i 
Skandinavien og Vesteuropa.
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HVORDAN BLEV "DANSKE" OG "SVENSKE" VLACHER FORSKELLIGE?

Modmagt...

Det var ikke mindst forhold i arbejdslivet, som var grundlag for 
udviklingen af forskellige sociale strategier blandt "danske" og 
"svenske" vlacher. Her var specielt de "danske” vlachiske maends 
billede af sin situation iojnefaldende positivt. Jeg har argumen- 
teret for, at deres folelse af som helhed at kunne påvirke sin 
situation i indvandringslandet og en modsvarende mindre folelse 
af ensomhed, fremmedhed og magtesloshed, end vi fandt i de andre 
vlachiske undergrupper, byggede på de erfar inger, som de havde 
gjort i konfrontationen med danske arbejderkollektiver (Kapitel 
7). De arbejderkollektiver, der var tale om, var af en type, som 
noje svarer til den beskrivelse Lysgaard giver af det tradi
tionelle industriarbejderkollektiv i sin bog, Arbeiderkollektivet 
fra 1967.
Arbejderkollekt ivet udvikler sig indenfor den enkelte virksom- 

hed som et uformeldt organiseret modforholdsysten. vis-å-vis det 
teknisk-okonomiske system, med det formål at beskytte den enkelte 
og gruppen af underordnede ansatte mod det teknisk-okonomiske 
systems umaettelige effektivitetskrav.® Kollektivet udfylder her
med en funktion som en kollektivt organiseret stodpude eller buf
fert der beskytter den enkelte arbejders integritet, velfaerd, 
stolthed og aere i sammenstod med virksomhedsledelsen og det tek- 
nisk-okonomiske system. Det forlener de underordnede ansatte med 
en kollektiv modmagt, som kan anvendes til at forsvare og udvide 
de menneskelige behovs domaene indenfor rammerne af virksomhedens 
dominerende og ensidigt teknisk-rationelle struktur. Men for at 
kunne fungere som et sådant modmagtssystem må kollektivet kraeve 
sine medlemmers ubetingede loyalitet. Derfor rettes hårde sank
tioner mod dem, der bryder kollektivets uskrevne normer for ar- 
bejdsrutiner og for kontakt med repraesentanter for det teknisk- 
okonomiske system. For ikke at svaekke kollektivets slagkraft og 
gore det sårbart overfor "infiltration" fra ledelsens side må en- 
hver nyankommen arbejder i virksomheden socialiseres af kollekti
vet, så hans eller hendes loyalitet og efterleven af normerne om 
”godt kammeratskab" sikres.7 Den kommunikation, som praegede de 
danske vlachiske maends kontakt med de danske arbejdskammerater 
forstår jeg derfor ikke forst og fremmest som et individuelt 
udtryk for nysgerrighed, velvillighed og åbenhed fra de danske 
arbejderes side overfor de "fremmede". Kommunikationen med de 
nyankomne kan forstås som betinget af et systemkrav, d.v.s. kol
lektivets krav om ubetinget loyalitet fra sine medlemmer, og den 
indebar nodvendigheden et hårdt uformeldt pres for assimilation 
til kollektivets kammeratskabsnormer. En f orudsaetning for at gore
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en sådan socialisering praktisk genneforlig var de etnisk blan- 
dede arbe jdsgrupper. Hvad de vlachiske maend fik igen var en andel 
i den autonomi overfor det teknisk-akonomiske system, som et vel- 
fungerende kollektiv kunne for lene sine medlemmer med. Det betad 
en andel i kollektivets magt til at forsvare det menneskelige 
territorium i virksomheden og til at stille krav om forbedringer 
af arbejdsrutiner, lan og kvalifikationer.

At de danske arbejdere kunne overtales til at hare også på ind- 
vandrernes krav, kan heller ikke forklares udfra menneskelige 
kendetegn som fordomsfrihed og imadekommenhed overfor "gaestear- 
bejdere” som sådan. Dels var en ligelig behandling af danskere og 
indvandrede arbejdere under de givene betingelser mere eller min
dre en forudsaetning for, at arbejdsledelsen ikke skulle kunne an- 
vende indvandrerne som en middel til at undergrave etablerede 
normer om arbejdsforhold, rutiner og aflanning. Dels repraesente- 
rede indvandrerne som en starre gruppe med en mere eller mindre 
faelles erfaringsbaggrund, og en faelles nuvaerende social situation 
en potentielt selvstaendig magtfaktor indenfor arbejdskollektivets 
rammer - en potentiel "modmagt" i forhold til kollektivets sys- 
tembetingede krav om loyalitet. Denne potentielle "modmagt" 
blandt indvandrerne gav sig et synligt udtryk i separate klikke- 
dannelser udenfor den af kollektivet kontrollerede arbejdssitua- 
tion. I disse klikker indenfor det starre kollektivs rammer kunne 
indvandrerne udveksle og organisere faelles erfaringer, som i an
dre situationer kunne spilles ud overfor de danske arbejdere i de 
blandede arbejdsgrupper.

Der opstod med andre andre ord under de gaeldende betingelser et 
gunstigt samspil mellem en mere eller mindre tvangsmaessig socia
lisation til systemets normer og en separat organisering af egne 
erfaringer, egen identitet og egne kanaler for indflydelse blandt 
indvandrerne. Samtidigt repraesenterer socialiseringen til kollek
tivets normer ikke alene en assimileringsproces, men også ud- 
viklingen af hvad man kunne kalde en ny "kulturkompetence". Det 
vil sige viden og erfaringer knyttet til organisering af de 
underordnedes indflydelse indenfor rammerne af en dansk institu
tional struktur.
Endelig foregik det jeg har kaldt for "socialiseringen” eller 

"resocialiseringen” af de vlachiske indvandrerne indenfor ram
merne af arbejderkollektivet naturligtvis ikke som en formalise- 
ret og emnebunden "undervisning", men gennem grovkornet skaemt, 
"practical jokes” og en kammeratlig diskussion, som ikke var 
strengt relateret til arbejdssituationen, men behandlede alle mu- 
lige temaer: familieliv, livet i lokalsamfundet og fritiden, for- 
holdet til myndigheder og institutioner osv. Kommunikationen i 
arbejderkollektivet blev derfor, som vi opfattede det, et ud- 
gangspunkt for organiseringen af en bredere "kulturkompetence" 
blandt de vlachiske indvandrere, relateret til hele det danske 
samfund. For både de vlachiske maend og kvinder i Danmark stod 
"kontakten med arbejdskammerater" (Kapitel 7), som afgorende for 
en relativt positiv opfattelse af arbejdssituationen som helhed.
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Denne ”kontakt" var imidlertid mere end bare et positivt og men- 
neskeligt tidsfördriv. Den blev et udgangspunkt for at de danske 
vlacher kunne begynde at organisere en identitet, knyttet til 
indvandringslandet og strategier for indflydelse på deres egen 
situation. Udenfor arbejdssituationen kunne denne identitet ud- 
vikles videre indenfor rammerne af lokalsamfundene, hvor kommuni
kationen med "majoritetsbefolkningen" ofte udgjorde en forlaen- 
gelse af kommunikationen på arbejdspladsen.

I lokalsamfundet praegedes vlachernes situation samtidigt af en 
organisering af alternative etnisk specifikke scener for social 
omgång indenfor gruppen. Her kunne erfaringer hentet fra konfron
tationer med danskerne og med andre indvandrergrupper bearbejdes 
og integreres med gruppens kollektive historiske erfaringer samt 
relateres til gruppens modsaetningsfyldte situation mellem bagland 
og indvandringsland og til dens stilling og perspektiver i det 
danske samfund.

Hermed bliver den nye kompetence, som vlacherne udvikler i det 
danske samfund snarere en "dobbelt kulturkompetence” end den bli
ver udtryk for assimilering. En sådan dobbelt kompetence er nod- 
vendig for at kunne udvikle relevante strategier. For det forste 
er det nodvendigt at kende til spillet og dets regler i det dan
ske samfund. Men samtidigt er det nodvendigt at tage udgangspunkt 
i en gruppes konkrete situation og specielle materielle og kul
turelle behov og resourcer for at kunne mobilisere stötte for 
kollektive krav i forhold til det omgivende samfund. Set i dette 
perspektiv repraesenterede "Den 29. November” en kulturrel scene, 
hvor vlacherne symbolsk fremforte en alternativ "kulturmagt”. Ved 
at bygge på kollektive resourcer og aktuelle behov og ved at 
fremstille sig selv som en distinkt og ligestillet gruppe i for
hold til det danske samfund, snarere end som "et indvandrerpro- 
blem” legitimerede gruppens ledere sine pol i tisk/moralske krav. 
Denne strategi fungerede dog kun udfra det faktum, at gruppen 
samtidigt i hoj grad udgjorde en integreret del af det danske 
samfuno og kunne spille dets spil efter visse kulturelt besternte 
regler og igennem besternte sociale kanaler.

"Den 29. November" var en samlet ceremoniel manifestation, som 
demonstrerede eksistensen af en etnisk offentlighed blandt 
vlacherne i Danmark. Men denne offentlighed gav sig udtryk, og 
udvikledes i en raakke mere dagligdags situationer förbundet med 
en livlig kommunilkation indenfor rammerne af det vlachiske etni- 
ske samfund i Danmark. Dette kan ikke forklares blot udfra et bo- 
saetningsmonster , hvor vlacherne i hoj grad klumpede sig sammen i 
"urban villages” i aeldre arbejderklassekvarterer. En relativt to
lerant og åben offentlighed i de danske lokalsamfund som helhed 
var en vigtig f orudsaetning for at lokale centre, parker og andre 
offentlige pladser kunne blive modesteder, hvor man vovede at 
traede frem i kliker og storre grupper.

194



- Traditionens magt eller magt over traditionen? -

eller afmagt... 7

Forudsaetningerne for at kommunikationen mel lem vlacherne og de 
danske arbejdere overhovedet kunne opstå var ikke et udtryk for 
en starre eller mindre f jernhed eller naerhed mellem dansk og 
vlachisk kultur, men farst og fremmest betinget af at de to 
grupper blev tvunget til et umiddelbart samarbejde (kooperation) 
i faelles arbejdsgrupper indenfor samme afgraensede fysiske mil ja. 
Her ikke alene fremtvang det teknisk-akonomiske system kommunika
tion og konfrontationer over rutiner og normer. Den rent fysiske 
karakter af arbejdssituationen muliggjorde også gensidig kontrol 
mellem arbejderne. Endelig betad arbejderkollekt ivets magt i for- 
hold til ledelsen og det teknisk-akonomiske system, at arbejds- 
processen ikke var sä hårdt struktureret oppefra. Dette gav mu- 
lighed for allehånde spontane pauser i arbejdet, som kunne an- 
vendes til uformel omgång mellem arbejderne.

I de svenske vlachers arbejdssituation afspegledes derimod en 
struktur, som for det farste var praeget af, at kooperationen mel
lem arbejderne mere eller mindre fuldstaendigt gik igennem selve 
det teknisk akonomiske system.® Herved overfladiggjordes arbej- 
dernes egen indbyrdes koordinering af deres individuelle ar
be jdsindsatser og kommunikation omkring faelles tilrettelaeggelse 
og fordeling af arbejdet. Samtidigt med at dette beravede arbej
derne deres vigtigste kilde til at konsolidere sig som en kollek
tiv uformel magtfaktor indenfor virksomhedens rammer, mindskedes 
indsigten i arbejdsopgavernes karakter og ti lrettelaeggelse hos 
den enkelte arbejder, hvis arbejdssituation domineredes af en haj 
grad af individuel isolering. Endelig gav situationen som helhed 
indtryk af en vidtgående arbejdsdeling organiseret efter etniske 
linjer, hvor indvandrede arbejdere i haj grad var koncentreret i 
besternte arbejdsprocesser og afdelinger. Her opnåede de en blot 
perifer kontakt med de "indfadte" og hovedsageligt med dele af 
den svenske arbejderklasse, som selv falte sig marginelle og ud- 
satte i arbejdslivet såvel som i samfundet iavrigt. Disse reage- 
rede ved at isolere sig og "aristokratisere" sig på indvandrernes 
bekostning snarere end ved at insistere på en socialisering til 
kollektive normer. Falgen blev altså en segregeringsproces ikke 
alene når det gaelder arbe jdsopgaver, men også den uformelle om
gång (Kapitlerne 7,8 og 10).
Med manglende kommunikation haemmedes også fremvaeksten af en 

voksende kollektiv indsigt i grundlaget for ens erfaringer i ar
bejdslivet og lokalsamfundet iavrigt og hermed indsigt i mulig- 
heder for at påvirke sin egen umiddelbare situation. Således kan 
man sige, at de "svenske" vlachers situation i lokalsamfundet 
kendetegnedes af en strukturelt betinget afmagt, der ligesom når 
det gaelder de "danske” vlachers kontrasterende situation kan ana- 
lyseres med udgangspunkt i arbejdet. Udenfor arbejdssituationen 
blokeredes de svenske vlachers muligheder for at bearbejde deres
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erfaringer kollektivt på baggrund af den lokale offentligheds 
pres til at optraede individuelt og anonymt og til ikke at vaekke 
"unodvendig opsigt”. Oplevelsen af og bekraef tigelsen af afmagt 
forstaerkedes gennem vlachernes konfrontation med det lokale hie
rarki af indvandrergrupper, hvor man falte sig udpeget og stigma- 
tiseret (Kapitel 8 og Kapitel 10).

Som jeg har beskrevet i Kapitel 8 og 10, forte oplevelsen af 
afmagt dels til en konservativ bekraef ti ge 1 se af gruppens kul
turelle referencerammer, som forekom meningslase for de mere 
udadvendte og initiativrige. Dels kunne man blandt disse obser- 
vere forstaerkede bestraebelser på assimilering i forhold til majo
ritetsbefolkningen eller andre jugoslaviske grupper. Under de rå- 
dende betingelser, hvor gruppen ikke rådede over nogen egen kol
lektiv socio-kulturel platform i lokalsamfundet, kunne denne as- 
simileringsproces imidlertid ikke på samme måde som blandt 
vlacherne i Danmark tage karakter af en flerkulturel kompetence, 
der kunne integrere nutidens modsaetningsfyldte erfaringer med 
fortidens indenfor rammerne af en produktiv offentlig samtale. 
Snarere blev effekterne af en ujaevn og individuelt praeget assimi- 
1 eringsproces forogede konflikter indenfor de vlachiske familier 
og det lokale etniske samfund med den folge, at vlacherne for
staerkede deres egen karakter af et lokalt ”indvandrerproblem”.

I det folgende vil jeg naermere diskutere de to gruppers dilem
maer imellem "baglandet" og Skandinavien, "traditionen" og ny 
kulturel kompetence.

AMBIVALENS ELLER FLERKULTUR KOMPETENCE
Med en voksende, omend ambivalent, orientering mod integration i 
indvandr ingslandets sociale sammenhaenge, skete der en udvikling 
af en ny social differentiering blandt vlacherne i Skandinavien. 
Isaer yngre maend begyndte at sigte mod individuelle karrierer, 
mere rettet imod at forbedre deres sociale status i Skandinavien 
end i det jugoslaviske bagland. Men med denne differentiering 
opstod en ny type af ambivalens, der udvikler sig parallelt med 
den grundlegende ambivalens, som migranterne erfarer i deres 
stilling mellem Skandinavien og "baglandet”. Unge vlacher , som 
forsoger at undslippe den vlachiske "urban village” bliver poten
tielle forraeddere i forhold til gruppens kollektive dromme om 
”tilbagevenden”. De kommer i konflikt med bondernes vision om 
”social mobilitet", som legemliggares i husholdsstrategier hjemme 
i landsbyen. Den, som har fremgang i verden "udenfor" bliver 
"farlig", et potentielt gidsel for kraefter udenfor det snaevre et
niske samfund i Skandinavien. Derfor må han eller hun hele tiden 
"betale tribut" til det etniske samfund og bevise sin loyalitet i 
forhold til "god moral" og socialt acceptabel adfaerd i den etni
ske kreds.

Et eksempel på denne ambivalens så vi hos Milorad, som vi modte 
i Kapitel 3. Milorad, som betragter sig selv som en progressiv og
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moderne mand, kan ikke gore sig fri fra billedet af sin afd0de 
mor. Konfrontationen med moderens genfaerd, moroj eller "vampyren" 
tvinger ham til at give efter for den ”tradition", der tilhorer 
det "tilbagestående" og "overtroiske” samfund, som han forsoger 
at ”udvikle" og reformere.
Man kunne haevde, at "traditionens magt”9 havde indhentet Mi lo

rad; at han var blevet tvunget bort fra sit reformprojekt og ind 
på "traditionens haevdvundne stier”.10 At holde fast ved denne på- 
stand ville dog vaere at forenkle situationen. Sociale sanktioner, 
som bygger på ren tvang er sjaeldent effektive, og en kulturs nor
mer adlydes ikke bare fordi de eksisterer.11 Snarere forholder 
det sig omvendt: normer, ideologier og institutionaliserede ad- 
faerdsmonstre fortsaetter med at eksistere, på grund af, at de kon
tinuerligt reproduceres igennem et vist samfunds sociale praktik- 
ker.12 Disse praktikker må hele tiden begrundes af aktorerne på 
nyt i forhold til disses erfaringsverden og skiftende sociale si
tuationer .

På trods af at en raekke grundlaeggende praemisser altid förbliver 
mere eller mindre givne eller underbevidste, er der altså elemen
ter af aktiv reflektion förbundet med enhver form for social 
handling.13 Samtidigt er det vigtigt at understrege, at reproduk
tionen af en besternt form for kollektiv social adfaerd forudsaeter 
eksistensen af visse faslles interesser blandt medlemmerne af det 
sociale felt, som danner rammen om den.14 Med andre ord: i det 
vlachiske indvandrersamfund sker reproduktionen af foresti11inger 
eller former for social praksis ikke "for traditionens skyld", 
men fordi de skaber mening i nutiden og har en vaesentlig social 
betydning for de personer, som praktiserer dem. Dette gaelder også 
Milorad. Vampyrer er ikke bare blodtörstige vaesener, der regerer 
igennem terror eller gennem rigide former for social kontrol, som 
ingen kan undvige. De symboliserer enhed og gensidighed. De sank- 
tionerer samarbejdsformer og gensidig hjaelp. Forfaedrene har for- 
pligtigelser såvel som retten til respekt.
Reproduktionnen af "traditionelle" foresti11inger og "skikke” 

må forstås i lyset af samfundsmedlemmernes sociale og eksistenti- 
elle situation som helhed og som en del af en udvikling, hvor der 
hele tiden opstår nye ideer, nye former for praksis og nye stra
tegier. De unge vlachers strategier manovrerer indenfor rammerne 
af en trekant, som er omskrevet ikke bare af "Tito” og "vampyrer- 
ne”, men også de skandinaviske samfunds sociale og politiske 
kraef ter.
Mange af de yngre migranter og marginale personer, som har 

gjort opror mod en snaever gruppekontrol og efterstraebt individu
elle karrierer har indset, at deres nyvundne frihed blev fulgt af 
nye former for ydmygelse og diskriminering og oplevelsen af mag- 
tesloshed.

Således skulle Milorad "komme tilbage” for at "reformere" sit 
etniske samfund indefra, samtidigt med at han selv erhverver sig 
respekt, aere og en social position. Han foler ikke, at det danske 
samfund er parat til at mode ham på lige fod, at anerkende hans
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evner, eller at tilbyde ham en karriere, som modsvarer hans ud- 
dannelse og ambitioner. Men selv om han skulle fä muligheder for 
at avancere og skabe sig en vis personlig karriere i det danske 
samfund, indser han, at han som indvandrer aldrig vil blive vir- 
keligt accepteret i dette samfund. Han forstår, at han som indi
vid aldrig skulle kunne komme ti lstraekkel igt langt for at kunne 
bekraefte sin menneskelige vaerdighed i det danske samfunds termer.

Han ved også, at hvis han lader sig opsluge af karrieredrammene 
og det moderne individualistiske maskineri, vil han komme til at 
svigte moralske forpligtigelser og loyalitetsbånd i forhold til 
sit etniske samfund. Men samtidigt hehever han disse bänd. Han 
har ikke råd til at miste den varme, sikkerhed og tr0st samt den 
umiddelbare kulturelle förståelse og kommunikation, han har ad- 
gang til i sit etniske samfund til fordel for en usikker fremtid 
i et "ydre" samfund, hvor han aldrig faler sig autentisk eller 
accepteret. Han behover sin etniske gruppe både som et kulturelt 
forum og for at kunne gare karriere samt som en referencegruppe 
på baggrund af hvilken, han kan måle sine fremskridt i samfundet 
som helhed. Milorad bliver en kulturel og politisk ”mellemmand” i 
det etniske samfund, som anvender sin ”dobbelte kulturkompetence" 
til at mobilisere kontakter i danske fagforeninger, i kommunefor- 
valtningen, på hospitalet og på arbejdsformidlingen til gavn for 
sine landsmaend.
Men for at kunne spille sin rolle som leder og for at kunne 

vinde genklang for sine evner og sine ideer behöver Milorad 
stötte fra sin etniske gruppe. Derfor var der sikkert mere end 
rent private motiver bag Milorad’s indrommelser overfor vampyren 
og "traditionen” Han skriver - idet mindste midlertidigt - under 
på menighedens bud. For at blive accepteret og vinde tillid i sin 
gruppe, bliver han nodt til at neutralisere de uloste konflikter 
i forhold til sin mor ved at gå igennem de korrekte kanaler og 
udfore passende ritualer.

I deres bestraebelser på at vinde stötte blandt deres landsmaend 
og skabe en folelse af faelles identitet og solidaritet respekte- 
rer de unge vlacher i Danmark etablerede former for social og ri- 
tuel praksis. De foretraekker enhed fremfor konflikt, samtidigt 
som de udvikler nye politiske symboler og former for social auto- 
ritet og magt. Det vlachiske samfunds "lille tradition" og de 
former for social gruppedannelse og interaktion, som den står for 
er en basis for et nyt lederskabs autoritet indenfor gruppen og 
deres rolle som talsmaend for gruppen i forhold til det danske 
samfund. De kloge ved, at deres egen anseelse og indflydelse i 
det etniske samfund er afhaengig af, at de hyppigt arrangerer fes
ter og danse: dette betyder opsaetningen af en social situation, 
som i mangt og meget betinger en reproduktion af det vlachiske 
bondesamfunds kultur og sociale struktur.

Dette bringer mig frem til en mere almen diskussion af, det 
"traditionelle" og det "modernes" betydning i förbindelse med 
vlachernes fremvaekst som en etnisk minoritet i det danske sam
fund .
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Når det traditionelle bliver *det moderne" 
og det moderne "tradition"

Vlacherne danser ikke "for traditionens skyld", når de danser 
ore. De forklarer berettigelsen af fester og sammenkomster udfra 
en hel raekke mere dagligdags og personlige motiver. Den "lille 
tradition", den levende ”folkekultur" i Robert Redfields betyd- 
ning,1* er altså ikke "tradition” for vlacherne selv, men en na
turlig del af det daglige sociale liv og dets lyse og marke 
sider, dets konflikter og ambitioner. Ore er for de vlachiske 
deltagere zabava, en moderne fest, en kollektiv sammenkomst, som 
understreger nutiden og det konkrete, en social begivenhed "her 
og nu” .

Men på trods af at vlacherne ikke opfatter deres ore eller za
bava som "tradition, haender det dog trods alt, at de "danser for 
traditionens skyld". Men så dre jer det sig ikke laengere om "tra
ditionen" set udfra etnologens eller sociologens perspektiv. Når 
traditionen bliver synlig for samfundets medlemmer som tradition, 
er den , som Anthony Giddens bemaerker, ikke laengere "tradi
tionel”.1* Når traditionen bliver "synlig" for vlacherne er det i 
skikkelse af "folklore", et nykonstrueret mytisk symbol, som be- 
vidst nyskabes og manipuleres med henblik på at understate krav 
på en besternt legitimitet og identitet. Folkloren bliver et sym- 
bolsk element i de unge vlachers organisatöriske og politiske be- 
straebelser i forhold til både det jugoslaviske storsamfund og det 
danske samfund. Hermed ligger folkloren som symbol på ”tradi
tionen" også naermere Tito og titoismens symbolsprog, end den 1ig- 
ner ”vampyrerne” og den vlachiske ore.

"Traditionen” repraesenterer her ikke laengere det förgångnes mo- 
ralske overhajhed eller dominans over det daglige livs kontinui
tet og rutiner, som i folkekulturens "lille tradition". Folkloren 
opfattes ganske vist som en tro gengivelse af "traditionen" og 
jugoslaviske folkeslags gamle liv. Den fremhaever det fravaerende 
og det abstrakte, "hinsides og dengang”.17 Den udtrykker et anske 
om at bevare båndene med fortiden. Ore derimod, er i vlachernes 
selvforståelse en del af det moderne samfund. Men hvis man ana- 
lyserer, hvad der virkeligt sker i förbindelse med disse to for- 
skellige typer af begivenheder, måden, hvorpå musik og danse pro- 
duceres og fremfares, virker det som om der er sket en form for 
symbolsk venden begreberne på hovedet.1®

I dette lys bliver det således snarere ore, som er förbundet 
med fortiden, mens folkloren er en del af den moderne verden. I 
ores verden opleves dans og musik som integrerede sociale proces
ser, som en del af livets normale stram. Produkterne af disse 
processer taenker man ikke på som ting, der kan måles, vejes og 
bedammes i forhold til deres betydning udenfor den umiddelbare 
situation. I folkloren derimod danses dansene og melodierne Spil
les af specialister. De er tingsliggjorte produkter til almen be-
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skuelse. De er kunststykker og bedammes som sådan. Mens dansen og 
musikken i ore er meget populäre aktiviteter blandt vlacherne, 
har de en lav social "status" og betragtes med overbaerenhed eller 
foragt af danskerne såvel som blandt intellektuelle og politikere 
indenfor det starre jugoslaviske samfund i Skandinavien. Denne 
"kulturelle elite" er talsmaend for og baerere af en ny måde at 
producere musik og dans på, mere "civiliseret" og med en hajere 
status. Folkloren tilharer denne, Robert Redfields "store tradi
tion". Det drejer sig om kompliceret kode, som indbefatter såvel 
verbale som ikke-verbale elementer, som må indlaeres igennem for
mel traening. Folkloren er resultatet af denne "fin-kulturs” eller 
"store traditions” kolonisering af "traditionen", hvorigennem 
fortiden genskabes for at t jene nutidens målrettede hensigter.19

Folkloren er altså en forfinet og indstuderet kulturel kode, 
som tjener til en bevidst formidling af symbolske budskaber og en 
legitimering af aktuelle politiske krav i det videre samfund. 
Fremfarelsen af musik og dans i förbindelse med ore kan derimod 
ses som begraensede kulturelle koder, som er orienteret mod en re
produktion af dagligdagens sociale relationer og netvaerk i lokal
samfundet. De nedtoner sociale skel og fremhaever kollektive fa- 
lelser af kontinuitet og gruppetilharighed.20
Dette betyder dog ikke, at "den lille tradition" udelukker for- 

andringer eller en differentiering af sine medlemmers adfaerd. 
Tvaertimod har jeg i denne bog argumenteret for at det drejer sig 
om en kontinuitetens diskontinuitet. Der sker i förbindelse med 
ore hele tiden omdefineringer og forandringer, som udtrykker en 
ny kulturel kompetence; der akkumuleres et potentiale for social 
förändring, som er af afgarende betydning for vlachernes forhold 
til det omgivende samfund. Men disse forandringer haender umaerke- 
ligt og ukoordineret som

" . . regndråbernes bevaegelser på en rude”. En balgende vand
stram glider ned fra en besternt vinkel, kommer i kontakt med 
en stram, som kommer fra en anden side. De forenes til en 
faelles stram for et kort ajeblik, som senere deles i to 
stramme, hvilke måske igen skilles, hvis vinduesruden er 
t i 1 straekke 1 igt stor og regnen ti lstraekkel igt tung".21

I ore's traditionelle sammenhaeng sker den sociale reproduktion 
som i alle sociale sammenhsnge gennem aktive og bevidste menne- 
skelige subjekters socialt strukturerede og regelbundne adfaerd. 
Ritualets rutiner er hele tiden underlagt de gensidigt afhaengige 
sociale agenters aktive reflektion og sociale strategier. Denne 
aktive reflektion tilharer betingelserne for samfundets reproduk
tion, men den tager ikke karakter af koordinerede og systematiske 
bestraebelser på at kontrollere og aendre dets reproduktionsbetin
gelser, det vil sige de grundlaeggende betingelser for samfundets 
videre eksistens og udvikling.22 Samfundet er her stadigvaek prae- 
get af den etablerede moral som den dominerende type af social 
legitimitet.23
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Folkloren er derimod som symbolsk udtryk og form for legitimering 
knyttet til organisationers og moderne sociale bevaegelsers vir- 
kelighed. Organisationer og sociale bevaegelser er gruppedan- 
nelser, som kendetegnes ved, at en refleksiv (i.e. overvejet, 
udtaenkt, planlagt) regulering af betingelserne for den sociale 
reproduktion er af afgorende betydning for den daglige praksis.
En sådan refleksiv selv-regulering af et samfunds eller en grupps 
eksistensbetinelser afhaenger af en systematiseret indsamling og 
barbejdning af information. En kontrolleret anvendelse af infor
mation er altså en forudsaetning for grundlaeggende at kunne på- 
virke og aendre de sociale reproduktionsbetingelser.2* Men infor
mat ionskontrol afhaenger af muligheder for at lagre information, 
som er afgorende forskellige fra den individuelle erindring, der 
fremtraeder igennem myter og mundtlige beretninger, og fra den 
praktiske erfaring og bevidsthed, som udtrykkes igennem folkekul- 
turens umiddelbart levede tradition.25
Historisk set betod udbredelsen af skrivekunsten, at betyd- 

ningen af ”traditionen" radikalt blev forskudt, hvilket aendrede 
den måde, hvorpå menneskene oplever og lever i sin historie. Or- 
ganiseret informationshåndtering i et samfund betyder, at tradi
tionen bliver synlig som "tradition”, som én saerlig måde, blandt 
andre måder at gore tingene på.25 "Tradition”, som på denne måde 
er blevet "synlig” er ikke laengere nogen agtet og bedaget "skik", 
men et faenomen, man kan diskutere, stille sporgsmålstegn ved og 
manipulere.

Traditionens magt?
eller magt over traditionen?

For de vlachiske bonder betod udviklingen af det jugoslaviske 
storsamfund efter Anden Verdenskrig, at nye muligheder åbnede sig 
uden for landsbyen og landbruget mens fami 1ielandbruget som mate- 
rielt grundlag blev stadigt mere marginaliseret. Samtidigt be
gyndte nationale vurderinger som repraesenterede et pessimistisk 
syn på fami1ielandbruget som livsform at vinde indpas også i 
vlachiske landsbyer, specielt blandt de unge. Dette forte til et 
voksende engagement i det nationale uddannelsessystem, isaer for 
unge vlachiske maend, og mod slutningen af 1960’erne og begyndei
sen af 1970’erne for forste gang til dannelsen af en lokal litte- 
rat og uddannet elite.

En raekke faktorer virkede imidlertid til at blokere de unge 
vlachers mobilitet i nationalstatens politiske og sociale sammen- 
haenge. Udover generationskonflikter og det sociale og kulturelle 
handicap, det er at komme fra et illiterat bondesamfund og udover 
betydelige reelle sproglige vanskeligheder, virkede negative na
tionale etniske stereotyper i diskriminerende retning. Samtidigt 
savnede vlacherne i modsaetning til andre lokale grupper etable- 
rede kontaktnet mellem landsby og by og effektive politiske og 
sociale kanaler for social mobilitet.27 De erhverver sig ganske 
vist en vigtig ny kulturel kompetence, beherskelse af national-
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statens symbolsprog, uddannelsesmaessige kvalifikationer og ind- 
traeden til det nationale system for informationsspredning og in
format ionskontrol. Men det, at forudsaetningerne for en omsaetning 
af denne nye kompetence til social og politisk mobilitet og ind- 
flydelse er mere eller mindre blokeret, medvirker til at drive 
dem tilbage til deres etniske samfund og landsbyen, som fortsat 
er en vigtig umiddelbar sphaere for kulturel förståelse og et 
forum for social bekraef tigelse. Udvandringen ses nu som en alter
nativ vej til social mobilitet.

I indvandringslandene er de unge vlacher marginale individer.
På trods af, at de stadigvaek er forankrede i oprindelseslands- 
byerne og det etniske indvandrersamfunds socio-kulturelle sammen- 
haenge har deres delvise socialisering indenfor rammerne af den 
Jugoslaviske nationalstat gjort dem åbne overfor de lignende kul
turelle normsystemer, som de moder i skandinaviske arbejderkol- 
lektiver. Deres brud med den vlachiske "lille tradition" som 
normgivende ramme og deres pessimistiske opfattelse af familie- 
bruget og bondesamfundet som livsform gor dem åbne for en inte
gration i skandinaviske arbejderkollektiver og lokalsamfund og 
dermed også for at tilegne sig yderligere ny viden og kompe
tence.20 Dette gaelder ikke bare de unge uddannede, men også de 
unge vlacher, som havde erhvervet sig erfaringer fra lonarbejde i 
Jugoslaviske sammenhsnge for udvandringen.

Mangel på kulturel og social respekt og kollektiv diskrimine
ring i det danske samfund får dem dog til påny at indse betyd- 
ningen af det lokale etniske samfund. På trods af alle spaendinger 
og konflikter mellem generationerne forenes det etniske vlachiske 
samfund i Danmark af visse grundlaeggende faelles interesser.

Dette etniske samfunds bestraebe 1 ser er ganske vist stadigvaek i 
hoj grad rettet mod det jugoslaviske bagland. Set fra dette per
spektiv har jeg forklaret investeringer i oget forbrug og vaeksten 
af den ceremoniel le sphaere i samfundet som måder at genfordele 
velstand i 1 oka 1 samfundet og som en måde at kontrollere folelsen 
af magtesloshed i det storre samfund. En rituel tribut til lands
byen i form af materielle velstandssymboler kompenserer for hi
storisk fattigdom og migrantarbejderens lave sociale status i 
indvandringskonteksten. I forhold til ”baglandet” hviler stra
tegier for social bekraeftelse på et integreret f 1 ergenera t i ons- 
husholds samlede bestraebelser. I den ritual iserede kappestrid om 
anseelse förbliver kernefami 1ierne "fattige familier”.
Men fremvaeksten af et integreret etnisk samfund i Danmark gor 

sammenhold mellem generationerne og gensidigt samarbejde vigtigt 
for den unge generation, selv set i forhold til forholdene i det 
danske indvandringssamfund. Disse interesser kan ses fra to per
spektiver: 1) forholdet mellem husholdet (familien) og det etni
ske lokalsamfunds sociale netvaerk og 2) forholdet mellem det et
niske samfund og det storre danske samfund.

Gennem sine medlemmer - levende eller dode - som tilhorer for- 
skellige generationer, giver et storre integreret hushold sine 
medlemmer adgang til et forgrenet netvaerk af sociale kontakter i
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det etniske vlachiske samfund og det storre jugoslaviske samfund 
i Skandinavien. Der udveksles erfaringer om alle vigtige forhold, 
man finder jobs til hinanden og gor hinanden tjenester i en lang 
rakke andre sammenhaenge. Man får adgang til vigtige vlachiske og 
jugoslaviske mellemmaend som er velinformerede og har adgang til 
magtstrukturen indenfor forskellige danske institutioner (skole, 
kommunekontor, arbejdsmarked, sygehus m.v.).

Samtidigt har jeg haevdet at det er det integrerede etniske sam
fund, som har givet grundlag for udviklingen af nye unge lokale 
ledere blandt vlacherne og nye former for kollektiv organisering, 
som kan få voksende betydning i forhold til gruppens problemer i 
lokalsamfundene, på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

Ore, "Tito” og folklore, for vlacherne vigtige symboler knyttet 
til den "lille” og den "store" tradition i det jugoslaviske og 
det danske samfund, er modsigelsesfulde i deres symbolsprog og i 
deres indbyrdes samspil. Dette gaelder for eksempel den unge mand, 
som i det ene ojeblik ser ore som et undertrykkende og hårdt kon
trolleret aegteskabsmarked og i det naeste som symbol for et varmt 
etnisk faellesskab. Det gaelder også Milorad, da han kommer i den 
modsigelsesfyldte situation, at han må "gå til Baba Jana”, mens 
hans ideologiske og politiske opfattelse hentet fra det jugosla
viske og det danske storsamfund byder ham at bekaempe al "bag- 
straeberisk overtro".

Men de unge vlacher har, ligesom de fleste danskere iovrigt, 
sjaeldent et intellektuelt og analyserende forhold til deres egne 
kulturelle og ideologiske normer. Man har nok et reflekteret, men 
samtidigt et pragmatisk forhold til sin egen sammensatte kul
turelle ref erenceramme, som praeges af en begraenset og situa- 
tionelt besternt "praktisk förnuft".29 Det er denne pragmatiske og 
praktisk reflekterende indstilling, som gor de ungre vlacher 
istand til at integrere ore, Tito og folklore - aspekter af et 
traditionelt samfund og en moderne social bevaegelse til en sam- 
menhaengende social strategi og dermed også til at mobilisere det 
etniske samfund i forhold til vigtige faelles målsaetninger. Såle
des "frigor” den kompetence, som de unge vlacher har erhvervet i 
storsamfundet dem ikke fra "traditionens magt". Men den giver dem 
en ny form for "magt over traditionen”. Idet de nu ser denne som 
relativ ud fra storsamfundets informerede perspektiv, bliver de 
istand til at kolonisere den og underlaegge den strategier, som er 
rettet mod at påvirke gruppens moderne eksistensbetingelser. På 
denne måde bliver "traditionen” en murbraekker for en aktiv inte
gration i det moderne danske samfund.

Denne "magt over traditionen" fandt vi ikke i samme grad blandt 
vlacherne i Sverige. Her traf vi fx Jova, en ung, "vred” mand, 
som var i en helt anden situation end Milorad. Jova står midt 
imellem ”flokken og ulvene”. Han foler sig stadigt mere presset 
af den indestaengte intimitet og sociale kontrol i den vlachiske 
gruppe, og han foler sig som ”en trussel mod den offentlige or
den" i det svenske samfunds offentlighed. I denne situation 
forsoger han at knytte sig til andre jugoslaver i sit lokalsam-
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fund. Men i andre gruppers "klubber" f0ler han sig ikke velkom- 
men, og på baggrund af hans gruppes historisk nedarvede kul
turelle stigma i det jugoslaviske indvandrersamfund bliver han 
ambivalent i forhold til sin jugoslaviske identitet. Idet han 
konfronteres med ydmygelser og sociale barrierer i det svenske 
samfund, og idet hans egen gruppe ikke giver ham nogen basis for 
identifikation, selvbekraef tigelse og vaerdighed i hans situation 
som indvandrer fortsaetter Jova med at begründe sin udvandring med 
investeringerne i huset "derhjemme” og vaever videre på planerne 
om tilbagevenden til Jugoslavien.

I Sverige förbliver ’’baglandet" det eneste kollektive referen- 
cepunkt for etniske lokalsamfunds liv og måltavle for alle kol
lektive fremtidsvisioner og planer. Man orienterer sig mod mulig- 
heder i oprindelseslandsbyerne, som indbegriber fortsat ”migran- 
cy" og uvisse forventninger om t ilbagevenden "en eller anden 
gang”. Den sociale kontrol i den etniske kreds i Sverige er 
rigid, men den understattes ikke af en videre lokal offentlighed 
med insti tutional iserede former for social kontrol, maegl ing smeka
nismer og en kollektiv arena for socialisering. Den etniske kreds 
kan hverken tilbyde kompensation for daglige ydmygelser i form 
af tilgang til sociale og akonomiske muligheder i det svenske 
samfund, eller positioner förbundet med social anseelse og re
spekt og indflydelse indenfor selve den etniske gruppe.

Dette skaber voksende klafter indenfor de svenske vlachers et
niske kreds og leder til voksende personlige konflikter indenfor 
de enkelte familier og hushold. Istedet for at gå på kompromis 
med gruppens tradi t ionalist i ske kollektive moral og spilleregler 
udvikler unge vlacher i Sverige mere individualistiske og diffuse 
integrationsstrategier i forhold til det svenske samfund; stra
tegier, som er praeget af ambivalente holdninger. På den ene side 
tiltraekkes de af et samfund, som, de forestiller sig, giver en 
mulighed for at undslippe en stigmati seret etnisk gruppe, der 
ikke tilbyder dem social statte eller lovende alternativer i det 
nye land. På den anden side, leder identitetslashed og en ulige 
behandling i det svenske samfund til ydmygelser, skuffelser og 
bitterhed, falelser som ikke kan opfanges og bearbejdes af en 
bredere etnisk offentlighed.

Denne situation leder til ekstreme reaktioner og ekstreme stra
tegier. Unge kvinder, ligesom unge maend bryder ud af deres fami
lier og deres etniske netvaerk og gifter sig med svenskere på 
trods og forseger på egen hånd at bryde barrierer og gare indivi
duelle karrierer i det svenske samfund. Et eksempel på dette var 
den unge f agrepraesentant, som ikke kunne vinde sine landsmaends 
tillid. Jaget på flugt af sladder, social kontrol og mistro kan 
sådanne personer let ”gå tabt” for gruppen, og deres individuelle 
karrierer er ikke förbundet med opbygningen af kollektive poten
tialer for social förändring. Et andet svar på den pressede ind- 
vandrersituation i Sverige er at traekke sig tilbage i en apatisk 
holdning i forhold til det svenske samfund og ind i dramme eller 
planer om tilbagevenden til Jugoslavien. Ofte brydes disse to ty-
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per af reaktioner indenfor selv samme person i form af et til- 
spidset "migrantdilemma”.

En vigtig mandlig strategi for dels at kompensere for ydmygel- 
ser og magtesloshed i det svenske samfund og dels for undertryk- 
kelsen indenfor den snaevre vlachiske gruppe er at orientere sig 
mod andre mere patriarkalske jugoslaviske gruppes foreninger i 
lokalsamfundet. I udkanten af disse gruppe opdyrker de unge 
vlachiske maend, hvad de opfatter som en ”jugoslavisk" patriar- 
kalsk livsstil, som står i modsaetning til traditionelle vlachiske 
kulturelle vaerdier og mere egalitaere forhold imellem konnene. 
Dette skaber ogede spaendinger og konflikter både i forhold til 
deres foraeldre og deres aegtefaeller. Det var således ikke tilfael- 
digt at lokale socialarbejdere kunne rapportere, at de fleste 
rapporterede tilfaelde af "fami 1 ieproblemer” og voldsomme konflik
ter fandtes blandt de to mest marginaliserede og dårligst organi- 
serede indvandrergrupper, vlacherne og sigojnerne. I flugten fra 
"traditionens magt" underkastes unge vlacher således en anden og 
mere patriarkalsk traditions magt.30 Som et indirekte resultat 
bliver de ikke alene et offer for den jugoslaviske patriarkalske 
tradition men tillige mere afhaengige af og magteslose i forhold 
til det svenske samfund, hvor deres fami1ieforhold defineredes 
som et alvorligt "socialt problem".

Således kommer den vlachiske familie under voksende "belejring" 
af velfaerdsstatens institutioner, som saetter sporgsmålstegn ved 
såvel generations- som patriarkalske autoritetsformer i forhold 
til kontrol over socialisation og fami 1ieforhold. Vlachernes "fa
mil ieproblemer ” defineres i stigende grad som socialarbejderens 
eller psykologens område. Dette berorer ikke alene de unge maend, 
som kompenserer for deres sårede stolthed på offentlige arenaer 
ved at forstaerke en patriarkalsk autoritet i familien. Også 
modrene foler sig i en dobbelt klemme.

Jovankas selvrespekt hviler stadigvaek forst og fremmest på hen- 
des rolle som aegtefaelle, husmor og og mor. Hendes arbejdsbetin- 
gelser er dårligere end hendes mands, hendes position i virksom- 
hedens hierarki lavere og uden muligheder for forbedringer. Men 
hun ser sit tunge arbejde ved samlebåndet som et middel for et 
hojere mål. Mens hendes mand beklager sig over sin sårede stolt
hed, baerer Jovanka med resignation sin dobbelte byrde i fabrikken 
og hjemme som et selvfolgeligt offer for familien. Men hun har 
mange bekymringer over, hvordan det skal gå med denne familie i 
det svenske samfund. Hun frygter, at hendes datter skal komme 
under mere under indflydelse af det svenske samfunds "dårlige mo
ral" end af hendes egen opdragelse. Hun frygter også, at hendes 
son skal komme i "dårligt selskab” eller komme i kontakt med nar
kotika. Men samtidigt frygter hun indblanding fra socialarbejde- 
ren, fami1ieterapeuten og politiet, hvis hendes måde at opdrage 
bornene på skal blive fundet for autoritär eller anstodende mod 
den offentlige moral.

De vlachiske familier behover velfaerdsstatens institutioner.
Men samtidigt er det ofte blevet fremhaevet, at den måde, den mo-
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derne velfaerdsstats mekanismer virker på i forhold til etniske 
minoriteter, indebaerer et staerkt assimi lationspres, også på trods 
af erklaerede kulturplural istiske hensigter.31 Assimilation er na
turligtvis ikke per definition et onde. Men "behandlerideolo
gier", der ser "indvandrerproblemer" som individuelle problemer 
eller "kulturelle tilpasningsproblemer”, og ikke samtidigt ser 
sig selv og det samfund, de repraesenterer , som en del af proble
met, kan medvirke til at foroge magteslosheden og yderligere for- 
ringe en gruppes sociale status i lokalsamfundet. Hvis socialpo- 
litikken for alvor har intentioner om at bidrage til lösning af 
udsatte indvandrergruppers problemer i (og med) samfundet, må det 
ske udfra en indsigt i integrationens paradoksale dynamik: at den 
etniske gruppes stilling i storsamfundet styrkes, når man styrker 
den interne organisation og integrationen i gruppen.32

Kultursociologen Christian Horst udtrykker det således i en re
kommendation til den danske socialpolitik:

"...ved at styrke den etniske gruppe internt, får gruppen 
mulighed for at reorganisere og tilpasse sig samlet, udvaelge 
og anvende de dele af deres egen kultur de selv on-sker, 
uden at den isolerede familie oplever t ilpasningskravene som 
en trussel mod dens egen kulturelle identitet. Samtidig 
styrkes den etniske gruppes kulturelle status i forhold til 
andre grupper”.33

Som enhver "rekommendation”, bor denne imidlertid tages med 
forbehold og ses i relation til hver enkelt gruppes specielle 
baggrund og saerlige situation i indvandr ingslandet. Det skulle 
vaere at misforstå meningen med denne bog, at tro, at jeg romanti- 
serer og tilskynder en udvikling af etniske minoriteter, der 
skulle fungere som selvti lstraekkel ige og isolerede etniske oer i 
de skandinaviske samfund. Tvaertimod bor man se kritisk på en ud
vikling, hvor strukturelle udviklingstendenser og politiske magt- 
forhold tvinger indvandrere ind i en virkelig "ghetto", uden veje 
ud og uden en dynamisk kommunikation med samfundet iovrigt.34 I 
dette tilfaelde bliver etniske lokalsamfund til magteslose "ar
be jdskraftreservater" eller "homelands": en situation, hvor en 
”kulturpluralistisk” ideologi i vaerste fald kunne udvikle sig til 
en legitimering af en reel ”apartheid".

I min beskrivelse af integrationsprocesser blandt de vlachiske 
indvandrere har jeg for det forste lagt vaegt på at diskutere ind- 
vandrersamfundenes egen modsaetningsf yldte interne dynamik, hvor- 
igennem det burde fremgå, at det ”interne netvaerk” kan have såvel 
positive som negative funktioner for individet. For det andet har 
jeg fremhaevet, at kommunikation er en vigtig f orudsaetning for et 
positivt forhold mellem intern og ekstern integration i integra
tionsprocessen. Det som - i det mindste endnu på tidspunktet for 
undersogelsens afslutning (1983) og på trods af mange negative 
erfaringer blandt indvandrere på begge sider af sundet - adskilte 
de ”danske” vlacher fra de ”svenske”, var jo netop, en livligere 
kommunikation med majoritetsbefolkningen indenfor arbejderkollek- 
tiver og andre sociale felter i den danske "lokale offentlighed".
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Det var denne kommunikationt som var f orudsaetningen for, at de 
"danske" vlachers integrationsstrategier kunne tage en mere "of
fensiv” karakter og ikke bare begraensede sig til en etnisk ind- 
kapsling og en isoleret defensiv "o-dannelse" i Skandinaviens 
urolige vande.

INDVANDRERNE OG VELFJERDSSTATENS KRISE:
FRA "URBAN VILLAGES” TIL SOCIALE BEViEGELSER

Vlacher i både Sverige og Danmark har vaeret tilbajelige til at 
samle sig i "urban villages” praeget af staerke traditionelle traek 
med rod i det bondesamfund, de udvandrede fra. Men mens de "dan
ske” vlacher udviklede et integreret etnisk forum, en "etnisk of
fentlighed", som tjener som en både en "stadpude" og en "murbraek- 
ker" i forhold til omverdenen, blev de "svenske” vlachers situa
tion praeget af presset intimitet, splittelse og ulaste dilemmaer. 
Det skulle vaere urimeligt at forstå dette som et alment udtryk 
for hvorledes indvandrere trives i de to skandinaviske lande.

Det skulle således for det forste vaere let at fremdrage en 
raekke empiriske "modbeviser"; det vil sige eksempler på betyd- 
ningen af organiserede etniske fora for indvandrergrupper i det 
svenske samfund, og omvendt eksempler, hvor mangelen på en egen 
alternativ offentlighed og en egen social bastion har betydet 
identitetskriser og en falelse af magteslashed blandt indvandrere 
i Danmark.35 For det andet er Danser de for traditionens skyld? 
ikke et studium af en karakter, som kan påvise generelle for- 
skelle imellem lande eller disse ländes politiske initiativer og 
lovgivning. Det viser, hvorledes en besternt gruppe migranter rea- 
gerer på forskellige lokale betingelser og på denne baggrund ud- 
vikler forskellige integrationsstrategier.

Det er dog på den anden side ikke udelukket, at vlachernes 
forskel 1igartede erfaringer i Danmark og Sverige alligevel for- 
taeller noget om generelle forskelle mellem de to lande, hvilket 
dog ikke er til ensidig fordel, for samfundet på hverken den ene 
eller den anden side af sundet. Vlachernes erfaringer kan i frem
tidsperspektiv antyde to forskellige strategier i konfrontation 
med " velfaerdsstatens” aktuelle krise. Skal vi på den ene side 
blåstemple en ny-liberal strategi, der mere eller mindre overla- 
der samfundets marginale grupper til at klare sig på eget initia
tiv og som de bedst kan. Blandt vlacherne og andre indvandrer
grupper i Danmark bliver de negative konsekvenser af en sådan 
strategi mere og mere åbenlyse, i takt med at arbejdslasheds-lov- 
givningen og det sociale servicesystem udhules og tolerancen mod 
"anderledes” og "afvigere" mindsker. Eller skal vi acceptere en 
"korporatistisk” institutionel praksis, som igennem bureaukratisk 
organisering forsager at holde liv i vel faerdsstaten, med en vok- 
sende topprogrammering og overvågning samt en neutralisering af 
autonome graesrodsinitiativer som sandsynlige medfalgende "drift-
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omkostninger”? Jeg håber, at der er ”en tredje vej" såvel for de 
etniske minoriteter som for ”os andre”.

Enhver strategi for ”en tredje vej” må imidlertid handle udfra 
de aktuelle modsaetningsf y ldte krisetendenser i samfundet. Her kan 
dette studium og de lokale erfaringer, jeg skildrer hjaelpe os til 
at stille nye almene spergsmål i indvandrerdebatten, når det gael- 
der forholdet mellem "traditionen" (forstået som indvandrernes 
kulturelle baggrund), etnisk organisering og den krise, som idag 
praeger velfaerdsstaten i Skandinavien og Vesteuropa. Jeg skal der- 
for til i det folgende på et generelt plan saette temaer i denne 
bog i relation til nogle problemst i11inger,■som synes at vaere 
mere eller mindre faelles for de nordiske velfaerdsstater og for de 
hojt industrialiserede samfund i Vesteuropa i det hele taget. 
Denne generelle diskussion kaster yderligere lys over de forskel- 
ligtartede lokale erfaringer og sociale strategier blandt "dan
ske" og svenske vlacher, samtidigt med at den placerer disse 
strategier og det etniske samfunds "tradition" i spaendingsfeltet 
mellem "urban villages” og nye sociale bevaegelser.36

Nye hierarkier i arhejdslivet

De Europaeiske "velfaerdsstater” kendetegnes idag af omfattende om
struktureringer af nationale okonomier og arbejdsmarkeder.37 Li- 
gesom i USA omkring århundredskiftet udvikler negative holdninger 
til indvandrere og etniske minoriteter sig i en situation, som er 
kendetegnet ved indforslen af nye teknologier, degradering og 
fragmentering af indfodte arbejderes etablerede kvalifikationer, 
omvaeltning af de eksisterende hierarkier i erhvervsl i vet og be- 
skaef t igel sesstrukturen, samt en almen splittelse og svaekkelse af 
arbejderorganisationerne. Blandt indvandrerne i hele Europa har 
denne udvikling gået hånd i hånd med en uforholdsmaessigt stor ar- 
bejdsloshed, "dekvalificering” og voksende diskriminering og 
s t igma.

De, som rammes hårdest af denne udvikling er de unge indvan
drere. De fodes i et klassesamfund, hvilket i voksende grad prae- 
ges af en kulturel, social og okonomisk rangordning og lagdeling, 
som folger etniske linjer. Således er den "kultur-pluralisme”, 
som vi idag ser udvikle sig i Skandinavien i alt for hoj grad lig 
med en hierarkisk "etnisk arbejdsdeling”.30 Samtidigt förekommer 
det stadigt mere problematisk at forlide sig på velfaerdsstatens 
institutionelle strukturer, efterhånden som socialpolitikken bli
ver mere restriktiv og indebaerer voksende social kontrol, over- 
vågning og umyndiggorelse. Også mulighederne for succés i "den 
anden okonomi", som lille "selvstaendig" handlende eller håndvaer- 
ker er svindende, i takt med at konkurrencen bliver alt hårdere 
på et begraenset marked, okonomiske nicher monopol iseres og etni
ske hierarkier udvikler sig også her.39

Den nuvaerende okonomiske, sociale og politiske konjunktur i 
Vesteuropa synes hermed at placere indvandrerne i en situation, 
hvor en autonom (selvstaendig) organisering bliver en ubetinget
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nodvendighed. Dette skal ses i forhold til den stadigt mere ud- 
praegede oplosning af gamle klasseidentiteter og brede arbejder- 
klasseloyali teter i samfundet og i förbindelse med den voksende 
formaliser ing og centralisering af eksisterende politiske fora.

Vi så, at en forudsaetning for at de danske vlacher formåede at 
konstituere sig til en etnisk offentlighed, der fungerede som en 
kommunikativ platform i forhold til omverdenen (Del I og Kapitel 
8), netop var, at de konfronteredes med og inkorporeredes i tra
ditionelle arbe jderklasseloyali teter (se Kapitel 7). Isaer maendene 
blev en integreret del af de danske arbejderkollektiver, samti
digt med at de var i stand til at bevare en egen gruppeidentitet. 
Kommunikation og identitet förbundet med arbejdssituationen blev 
forlaenget ud i et relativt åbent og tolerant lokalsamfunds of
fentlighed, hvor de "danske” vlacher optrådte med storre stolthed 
og selvtillid end deres "svenske" modpart. Begivenhederne på den 
jugoslaviske nationaldag, "Den 29. November" viste, hvorledes 
vlacherne på baggrund af deres specielle vilkår i arbejdslivet og 
lokalsamfundet samt udviklingen af interne potentialer for kon- 
f 1 iktlosninger i fami 1 iesphaeren, havde opsparet en anseelig "sym- 
bolsk kapital”, der kunne investeres kollektivt som en indsats i 
den danske provinsbys poltiske felt. Således betad et positivt 
samspil mellem erfaringer og sociale strategier på forskellige 
sociale felter, at vlacherne kollektivt kunne begynde at organi- 
sere sig omkring deres specifikke interesser i forhold til omver
denen .

I dette studium har jeg lagt vaegt på at markere forskellene på 
de to vlachiske gruppers integration i arbejdslivet, da jeg be- 
tragter det som en afgorende vigtig faktor bag deres forskelligt- 
artede billeder af deres ” vaer t s samfund”. Men det er samtidigt for 
denne diskussion vigtigt at fremhaeve, at jeg i den femtenårige 
Periode, jeg har fulgt de "danske” vlacher (1971-1986) har regi- 
streret vaesentlige aendringer, når det gaelder gruppens situation 
på arbejdsmarkedet og i arbejdslivet. Det gaelder ikke bare den 
arbejdsloshed, som på interviewtidspunktet var hurtigt voksende. 
Det gaelder i ligeså haj grad pågående teknologiske aendringspro- 
cesser, som ser ud til at skabe betingelser for en voksende mar
ginal isering og social isolering af de vlachiske maend også i 
forhold til danske arbejderkollekt iver.*°

Dette viser, at de vlachiske maends forskel 1 igtartede oplevelser 
af deres situation i Danmark og Sverige, nok ikke handler så 
meget om forskellige mentalitet og tradition blandt danske og 
svenske arbejdere, som det handler om de betingelser som besternte 
teknologiske forudsaetninger og former for organisering af arbej- 
det frembyder for kommunikationen mellem mennesker og for mennes- 
kers kontrol over sine omgivelser. At de danske "vlachiske" maends 
betingelser ser ud til at naerme sig de betingelser, som vi fandt 
blandt de vlachiske maend i Sverige, er foruroligende idet det 
peger frem mod en generel segmentering og hierakisering af ar
be jdsmarkedet efter etniske linjer. Det er en segmentering, som 
ikke alene medforer ulige tildeling af privilegier og status, men
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som samtidigt låser dele af den indvandrede befolkning inde i 
"erhvervsgettoer” praeget af isolering og stigmatiser ing.

En politisk st i 11ingtagen til indvandrernes situation på ar
be jdsmarkedet har i et videre perspektiv konsekvenser, som raekker 
langt udenfor selve arbejdslivet, til hele den fremtidige karak
ter af den skandinaviske "velfaerdsstater " . At dette perspektiv 
ikke bare kan begraense sig til at tage stilling til forholdet 
mellem den enkelte minoritet og ”majoriteten" viser de "svenske" 
vlachers eksempel tydeligt. Deres isolering og stigmatisering i 
det lokale indvandrermi1 ja var en vigtig faktor, som blokerede 
for en kollektiv bearbejdning af gruppens identitet. Gruppens 
stigmatisering var samtidigt udtryk for udkrysstal1iser ingen af 
et både symbolsk og erhvervsmaessigt etnisk hierarki som en rela
tivt permanent struktur. Det virker rimeligt, at et sådant etnisk 
hierarki også i almenhed kan give sig klarere til udtryk i Sve
rige, som både har en aeldre indvandrerhistorie og flere starre 
indvandrergrupper end Danmark.41 Samtidigt skal man dog ikke faer- 
des ret laenge i danske indvandrermi 1 jaer for at indse, at en 1ig- 
nende etnisk lagdelingsproces er godt på vej i det danske sam
fund. På grund af den overordent1igt store arbejdslashed blandt 
indvandrere i Danmark traeder det etniske hierarki i den nuvaerende 
situation dog ikke mindst frem som en ekskludering af indvandrer- 
befolkningen fra det ordinaere arbe jdsmarked. Med de nyligt ( 1985) 
foretagne aendringer i arbejdslashedslovgivningen kan imidlertid 
en massiv indkomstmaessig og social marginal iser ing blandt store 
dele af indvandrerbefolkningen forudses. Det er en marginalise- 
ring som vil få konsekvenser for opvoksende generationer blandt 
de etniske minoriteter såvel som for karakteren af det danske 
samfund som helhed.

Andrede betingelser 
for det etniske samfund

Dette er den videre ramme omkring de unge vlachers organi serings- 
bestraebelser midt imellem "the urban village" og moderne sociale 
bevaegelser. Den klassiske " indvandrergetto”, "the urban village", 
dens sociale netvaerk og uformelle institutioner er ikke i sig 
selv et t i 1st raekkel i gt våben mod indvandrernes marginal iser ing i 
samfundet. Og ”indvandrergettoen" er stadigt mere sårbar. Det er 
nemlig kun på overfladen at det moderne Europa kan sammenlignes 
med USA omkring århundredskiftet, tiden for dannelsen af "little 
Italys" og "little Polands".

Fra 1950’erne til de tidlige 1970’ere var de mest arbejdsinten- 
sive sektorer af de europaeiske okonomier praeget af en kraftig im
port af udenlandske arbejdere, samtidigt med at gamle boligom- 
råder i de store bycentre blev praeget af dannelsen af etniske 
”urban villages” eller ”indvandrergettoer. Men de samf undsmaes- 
sige betingelser i vore dages Europa begunstiger ikke den videre 
reproduktion af traditionalistiske etniske gettoer.
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Flukturerende arbejdsmarkedsbetingelser og ujaevnt fordelt ar- 
bejdsloshed kan presse indvandrerne til stigende geografisk mobi
litet, samtidigt med at eksisterende "gettoer" udsaettes for en 
intensiv "byfornyelse". Den politisk-administrative strukturs 
holdning til indvandrerne har også aendret sig. I lang tid antog 
man i de fleste europaeiske indvandringslande, at arbejdsmigran- 
terne var lose "traekfugle” , som ville vende tilbage til deres 
oprindelseslande. Men nu, når arbejdsmigranter er blevet "indvan- 
drere" og har begyndt at udvikle sig til mere eller mindre auto
nome etniske minoriteter, er de i voksende omfång blevet mål for 
ambitioner for at kontrollere familieliv og lokalt offentligt liv 
og styre socialiseringsprocesserne. Paradoksalt nok er vi derfor 
vidne til en situation, hvor et voksende reelt assimilationspres 
rettes mod de etniske minoriteter, samtidigt med at ”tolerance" 
og "kulturel pluralisme" fastsaettes som normgivende i stadigt 
flere europaeiske ländes officielle indvandrerpol itik (se videre 
diskussionen i Kapitel 12).42

Overfladisk set, i den okonomiske og sociale krises perspektiv, 
synes flere aspekter af den ”etniske getto" at falde sammen med 
såvel ny-liberale ideologier, som priser "det frie initiativ" og 
(socialdemokratiske) såkaldte ”ny-korporatiske” ideologier, som 
understreger betydningen af ”selv-hjaelp" og lokale "sociale net- 
vaerk" som supplement til et udtyndet socialt servicesystem.43 
"Kulturpluralisme” kan således blive et bekvemt ideologisk slag
ord, som daekker over forsog på at reducere det sociale serviceni- 
veau ved at stimulere dannelsen af selv-tilstraekkelige etniske 
gettoer og arbejdskraftreservater. Men i sin klassiske form re- 
praesenterer gettoen imidlertid et irritationsmoment for planlaeg- 
gernes visioner om storbyens sociale orden og en torn i ojet på 
de inst i tut ionerne med deres voksende bestraebelser på at kontrol
lere familiens sociale og ideologiske reproduktion og socialisa- 
tionsmonstre samt lokalsamfundenes offentlige liv.44 "Gettoen" er 
ikke bare et arbejdskraftreservat eller en svamp, som kan absor- 
bere kostbare "sociale problemer". Den kan ses som "en trussel 
mod den offentlige orden" og en mod-kultur, et farligt arnested 
for "afvigelser” og autonomt offentligt liv. Set i dette perspek
tiv avler den flere "sociale problemer" end den absorberer.45 
Derfor angribes "gettoen” såvel "udefra” gennem "byfornyelse” og 
"indefra" gennem det sociale arbejdes vaegt på kontrol , over- 
vågning og "normal itet".

Man kan sporge sig, om ikke Sverige her repraesenterer en slags 
”prototype på det moderne samfund" for at parafrasere Richard F. 
Tomassons klassiske karakter istik - på godt og ondt en påmindelse 
om, den realitet, som praeger det industrial iserede vestlige sam
fund som helhed.40 Dette "moderne samfund” kendetegnes ved kom- 
plekse dilemmaer mellem omsorg for og kontrol over individet, og, 
som f. eks. Keane haevder, mellem ambitioner for en detaljeret bu- 
reaukratisk styring af okonomiske og sociale processer og en til- 
bagevendende n0dvendighed af at soge probleml0sninger og legiti
mation gennem stimulering af folkelige initiativer og participa-
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tion ("medindflydelse”).47 Det ser samtidigt ud til at vaere et 
samfund, som i princippet taler varmt for kul turpluralisme, men 
hvor denne "pluralisme” forpligtiges til at udfolde sig under 
"ordnede” og standardiserede former, eller den må forstå sig på 
at forsvinde fra offentlighedens sagelys.40 I dette ”programme- 
rede” samfund defineres landligt udseende mennesker, der spontant 
samler sig på åbne pladser i lidt for store grupper for at spise 
vandmelon , som en "trussel mod den offentlige orden”.4® Sponta
nitet, kollektivt melonspiseri, dans og skuespil er henvist til 
dertil indrettede institutioner, "foreninger” og specielle "in- 
vandrardagar”. Her bliver den traditionalistiske "urban village" 
mere og mere en anakronisme. De etniske minoriteter behaver den 
bearbejdning og integration af erfaringer, som sker indenfor ram- 
merne af traditionalistiske referencerammer, men samtidigt beha
ves nye former for samspil imellem ”traditionen" og moderne graes- 
rodsstrategier.
Dannelsen af etniske subkulturer kan her ses i et alment per

spektiv, som haenger sammen med udviklingen af nye sociale bevae- 
gelser i samfundet.

Polarisering mellem ”offentligt” og ”privat”, anonymisering og 
institutional isering af etablerede sociale bevaegelser og en vok- 
sende afstand mellem graesradderne og centrale politiske organisa
tioner, har påny aktualiseret spargsmål om identitet og indfly- 
delse.so Konfrontationen mellem de statslige bureaukratier og nye 
autonome sociale bevaegelser er idag et af de mest vaesentlige po
litiske spargsmål i Vesteuropa.51

Et forgrenet og knopskydende statsbureaukrati har antaget vok- 
sende akonomiske funktioner i förbindelse med en stigende centra
lisering af kapital og akonomisk magt samt produktionsprocesser- 
nes ekspanderende behov for uddannet arbejdskraft i de hajt indu
strial iserede vesteuropaeiske stater. Samtidigt og förbundet med 
den akonomiske centralisering er statens rolle i regulering af 
offentlig og privat konsumption og samfundets sociale reproduk
tion vokset markant. Dette manifesterer sig blandt andet igennem 
bestraebelser på at kontrollere og organisere lokalt offentligt 
liv såvel som fami 1ieforhold og familieliv. Dette er bagsiden af 
den udviklede socialpolitik i Vesteuropa og velfaerdsstatens Ja- 
nus-ansigt.52 Et centralistisk statsapparats kontrol på den ene 
side og det offentlige livs eksklusivi tet på den anden side (se 
Kapitel 8) er en vaesentlig del af baggrunden for nye alternative 
kulturer og sociale bevaegelser, som orienterer sig mod ”....be- 
herskelsen af et felt praeget af autonomi og uafhaengighed i for- 
hold til systemet".53

Denne udvikling af nye autonome bevaegelser og kulturer kunne 
man også se i forhold til en stigende disintegrering af klasseba- 
serede kollektive identiteter i samfundet.54 Dette skaber en til- 
bagevenden til en sagen efter gruppeident i teter, som baseres på 
kriterier som kan, etnicitet, alder og lokalitet.55

Sådanne former for identitet kan vi relatere til indvandrernes 
sociale organisation, som ofte baserer sig på alternative former
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for solidaritet. Når indvandrerne m0der eksklusiviteten i det of- 
fentlige og politiske liv, personlig og kollektiv marginalitet og 
diskriminering i arbejdslivet, udvikler de organisationsformer, 
som udspringer fra geografisk oprindelse, kultur og slaegtskab. 
Disse ofte "traditionalistisk” praegede organisationsformer, der 
opstår som en spontan reaktion, kan udvikle sig til bredere so
ciale bevaegelser praeget af en voksende politisk bevidsthed og 
formulerede programmer for social forandring.se

Traditionen.-
Bloddonor eller blodsuger?

Samtidigt med angrebene på "indvandrergettoen" via ”ny tekno
logi”, byplanlaegning, socialt arbejde og fami 1 ieterapi trues de 
lokale etniske samfund også af deres interne modsaetninger og kon
flikter. I denne bog har jeg praesenteret ”vampyrer” som ”blod do- 
norer" for en truet etnisk stolthed snarere end som grusomme 
"blod-sugere”. De er imidlertid begge dele på samme tid. Vampy
ren, "traditionen" og det etniske samfund kan ses som en "beskyt- 
telsesmur” og en social platform for kampen imod xenophobi (frem- 
medhad), diskriminering, fremmedgorelse og erhvervsmaessig de
gradering. Men indadtil reproducerer ”vampyren” de staerke modsaet- 
ningsforhold mellem generat ionerne og en traditionalistisk grup- 
pekontrol over individet.

Det er derfor vigtigt for de unge vlacher i stigende grad at 
skaffe sig ”magt over traditionen”. Men "traditionen” er samti
digt vigtig som en basis for social identifikation og som grund
lag for solidaritet og sammenhold i en verden kendetegnet ved 
identitetsforvirring og kollektive loyaliteter i oplosning. 
Rodlose mennesker interesserer sig lige så lidt for fremtiden som 
for fortiden, som Christoffer Lasch bemaerker.57 Dette er vigtigt 
at taenke på, når vi diskuterer de unge indvandreres dobbelte kul- 
turkompetence.

Vi har blandt de "danske” vlacher set, hvorledes "en etnisk of
fentlighed" blev et forum for socio-kulturel og psykologisk selv- 
tillid. Hvis de for alvor vil skaffe sig indflydelse på deres re
levante omgivelser, er det vigtigt, at vlacherne får mulighed for 
at udvikle deres egen etniske organisering videre og samtidigt 
koble sig naermere til de brede sociale bevaegelser som idag ud
vikler sig blandt indvandrerne i Danmark og Europa. Sådanne bevae
gelser organiserer sig regionalt, nationalt og på europaeisk plan 
og skaerer i vidt omfång på tvaers af snaevre etniske interesser og 
graenser. De beskaeftiger sig med en raekke politiske sporgsmål, som 
har at gore både med familieliv og 1ivsbetingelserne i lokalsam- 
fundene, med sporgsmål som etnisk diskriminering samt indvandrer- 
nes stilling i forhold til samfundets okonomiske magtstruktur, og 
de erhvervsmaessige og politiske hierarkier.se

Fremvaeksten af bredere panetniske sociale bevaegelser gor ikke 
et identitetsarbejde og organiseringsprocesser indenfor mere 
snaevre etniske fael lesskaber överflödigt. Tilsvarende behover et-
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nisk tilhorighed i mere snaever forstand heller ikke at stå i mod- 
saetning til nodvendigheden af at indgå i bredere loyaliteter og 
sociale bevaagelser.59 Man kan således stille sporgsmålet, om ikke 
lokal tiiknytning og naere personlige bånd faktisk nodvendigtvis 
forst må eksistere for at kunne overskrides. Dette skulle betyde, 
at udviklingen af egne gruppebaserede konf1iktlosningsmekanismer 
og autonome lokalkulturer er en nodvendig basis for at kunne 
opbygge brede alternative kulturelle og sociale bevaegelser i sam
fundet og, at "intern integration" og udviklingen af lokale "et- 
niske offentligheder" horer til betingelserne for en integration, 
hvor indvandrerne kan optraede som jaevnbyrdige partnere i en kul- 
turudveksling og i den politiske proces.
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Kapitel 12

INTEGRATION
OG

INDVANDRERROLITISKE IDEOLOGIER

Integrationsprocessen blandt Europas indvandrere kendetegnes i 
voksende omfång ved fremvaeksten af etniske minoriteter.1 I denne 
bog har jeg igennem vlachernes eksempel illustreret, hvorledes en 
etnisk minoritet vokser frem i det danske samfund. Jeg har argu- 
menteret for, at indvandrernes seivstaendige kulturudvikling er 
afgorende for en positiv integration i samfundet som helhed. Et
niske minoritetskulturer udgor en ramme for socialisering af ny- 
tilkomne indvandrere såvel som for nye generationer fodt i Vest- 
europa. Hermed reproduceres de nye indvandrersamfund over tid og 
opnår kontinuitet, samtidigt med at de antager nye funktioner for 
deres medlemmer. Disse funktioner kan vaere politiske og okonomi- 
ske såvel som af kulturel og identitetsmaessig karakter.

Ikke desto mindre fortsaetter de dominerende politiske ideolo
gier i de fleste europaeiske indvandrerlande ligesom den domine
rende indvandrerforskning med at sidesti1 le integration med assi
milation. Som Horst påpeger, har man i Danmark formuleret en po
litik i forhold til de etniske mindretal, som haevder "integration 
som et uspecificeret mål, men hvor de strategier, der er udvik- 
let, er båret frem af assimilatoriske holdninger".2 Som det 
fremfores af Schwartz i hans bog, Reluctant hosts, slår disse 
”assimilatoriske holdninger" igennem, også når det gaelder sam- 
fundsvidenskabelige analyser af "integration”, hvilke hermed kom
mer til at fremstå som en ideologisk legitimering af en assimila
tionspol i tik . 3

Jeg indieder dette sidste kapitel med en kritisk perspektive
ring af den assimi lator isk orienterede indvandrerf orsknings prae- 
misser. Jeg diskuterer derefter alternative samfundsvidenskabe- 
lige teorier om indvandreres integration og indvandrerpolitiske 
ideologier, som fremhaever et "kulturplural istisk” fokus. Dette 
fokus er karakteristisk for udviklingen af svensk indvandrerpoli- 
tik.

Fremvaeksten af kul turplural istisk ideologi i Skandinavien bety
der i princippet en legitimering af retten til en selvstaendig 
kulturudvikling. Men ideer om "kulturel pluralisme" må ses i for
hold til samfundets magtstruktur. En kulturpluralistisk ideologis 
betydning afhaenger af de etniske minoriteters okonomiske og poli
tiske stilling samt, hvilket rum et samfund rent faktisk giver 
for udviklingen af alternative kultur- og organisationsformer. Et 
flerkulturelt samfunds fremtid må ses i naer sammenhaeng med ind-
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vandrernes reelle muligheder for at ave indflydelse på egne eksi- 
stensbetingelser og samfundsudviklingen som helhed. I tilknytning 
til diskussionen af kulturpluralistiske integrationsideologiers 
muligheder og begraensninger peger jeg på problemer omkring reali- 
sering af velfaerdsstatens 1 igesti 11 ingsmål i forhold til de etni- 
ske minoriteter.

Når det gaelder diskussionen af de indvandrerpol itiske ideolo
gier, er det vigtigt at granske samfundsvidenskabernes opfattelse 
af indvandrernes integration og se forskellige videnskabelige 
forklaringer i forhold til det samfund som de er opstået i. De 
politiske ideologier legitimerer sig i voksende omfång med hen- 
visning til videnskabelige argumenter, mens samfundets institu
tionelle praksis mere og mere bygger på resultaterne af videnska- 
belig forskning. Samfundsforskningen griber ind i virkeligheden 
ved med videnskabens autoritet at postulere en besternt form for 
tilstand eller udvikling. Denne autoritet kan anvendes som legi
timation for besternte former for praksis af institutioner eller 
interessegrupper.4 Men videnskabelige forklaringer bygger på kul- 
turelt besternte praemisser og kulturelt og socialt betingede måder 
at skabe förståelse af virkeligheden på.s Derfor må videnskaben 
altid reflektere over sine egne praemisser og sin egen praksis som 
en del af samfundet.

"ASSIMILATION” SOM FORSKNINGSPARADIGME
I lobet af 1970’erne skiftede tyngdepunktet i europaeisk migra- 
tions-forskning fra studier af arbejdsvandringer til undersagel- 
ser, som beskaeftiger sig med indvandreres "tilpasning" eller "in
tegration” i Vesteuropa.6 Det er efterhånden veldokumenteret, at 
forskellige grupper bearbejder situationen som indvandrer på 
forskellig måde, afhaengigt af deres forskellige socio-kulturel le 
baggrund. Men indvandrernes tilpasning til det nye land fremstil- 
les imidlertid i hovedparten af integrationsstudierne som en as- 
simi1ationsproces.

Indvandrerens anderledes kultur og hendes eller hans ”modstand 
mod integration” behandles her som en slags ”. . staedig, muldyr- 
agtig tradition, der forhaler en liberal vaerts gode hensigter”, 
som kultursociologen, Jonathan Schwartz skriver om den aktuelle 
danske "integrationsforskning".7 Forskningen har tendens til en
sidigt at fokusere på indvandreren som råstof for integrationen, 
og forskellige indvandrergrupper placeres på en skala, i et hie
rarki, som måler deres tilbojeligheder og kapacitet for at "in
tegreres".0 I studier af integration fokuseres typisk på indivi
dets valgsituation.9 Den "integrerede indvandrer” har igennem en 
serie individuelle valg tilpasset sig mere eller mindre fuldstaen- 
digt til ”vaertssamfundets" dominerende måder at taenke, tale og 
handle på.10 Men, hvis "integrationen" stader på vanskeligheder,
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opstår et ”socialt problem" en "funktionsfejl” i samfundsmaskine- 
riet, som typisk spores til indvandrerens anderledes kultur.11

Denne type af "integrationsstudier" laegger sig op af en klas
sisk amerikansk tradition i migrationsforskningen, som, idet den 
opererer med begreber som "assimilation", "akkulturation” eller 
"absorbering” af migranter, gor "vaertssamfundets" antagne homoge
nitet til en dominerende eller enerådende norm for integration. 
Her bliver "integration” til et selvopfyldende paradigme (teore
tisk ramme), som umuliggor en seriös beskrivelse og förståelse af 
alternative kulturelle og sociale tilpasningsmodeller eller klas- 
sificerer dem under betegnelsen "afvigende adfaerd".12

Selvom de klassiske amerikanske indvandringsstudier fremhaevede 
betydningen af, at indvandrerne opbyggede egne "ethnic communi
ties”, blev disse hovedsageligt beskrevet som et led i migranter- 
nes tilpasning til et nyt lands kulturelle normsystem.13 De etni- 
ske samfund formidler de holdningsaendr inger, som er nodvendige 
for en harmonisk inkorporering i indvandringssamfundet. Indvan
dr ingssamfundet forstås som kendetegnet ved et integreret norm- 
maessigt system.

Dette gaelder også den amerikansk-isrealiske forsker Eisenstadt, 
som har haft stor indflydelse på migrationsforskningens udvik- 
ling.14 Han mener ganske vist, at forskelllige kulturgrupper kan 
eksistere side om side i det samfund, men påpeger at forskellene 
mel lem dem kun må indbaere små afvigelser, som f alder indenfor den 
grundlegende normative sociale struktur. Opretholdelsen af ba- 
lancen sikres gennem en socialiseringsproces, hvorigennem de in
dividuelle medlemmer opsamler samfundets normer og vaerdier, in- 
ternaliserer dem i deres givne form og handler i overensstemmelse 
med dem. Den aendring, som indvandr ingen indebaerer beskrives som 
en psykologisk aendring af enkeltpersoner. Enkeltpersoners og 
gruppers placering i samfundet aendres gennem aendringer i hold- 
ninger og straeben mod at opnå nye statuspositioner. Social aen
dring indebaerer derfor hovedsagelig en individuel mobilitet in
denfor den givne struktur. Denne betragtes som givet og legitim. 
Sociale relationer er baseret på forventninger til roller, hold- 
ninger og normer. Disse behandles som på forhånd givne og indbyg- 
gede i samfundets institutioner. Da der antages at råde en gene- 
rel consensus (samstemmighed) angående roller og normer udelukkes 
en kritisk analyse af dyberegående modsaetninger og magtf ordel ing 
mel lem grupper i samfundet.15

Integration som "pakkelesning"

Man kan kritisere dominerende tendenser i den aktuelle europaeiske 
indvandrerforskning for at lide af mangel på en helhedsforståelse 
af kultur og samfund, såvel når det gaelder de etniske minoriteter 
som "majoritetssamfundet".15 Integration måles typisk i forhold 
til forskellige lasrevne normer for adfaerd og kultur, som antages 
at repraesentere majoritetens livsform. Graden af ”integration"
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bliver lig med det omfång, hvormed den enkelte indvandrer har 
formået at tilpasse sig til majoritetens sprog og kulturelemen
ter, og naerme sig til den almene standard for uddannelse, arbej- 
de, bolig og anvendelse af det sociale service-system.17 Resulta- 
terne af sådanne undersagelser af indvandrernes "integration" of- 
fentliggares ofte som sammmenligninger af statistiske gennemsnit 
for henholdsvist majoritetsbefolkningen og forskellige indvan- 
drergrupper.10

Hvis man går naermere ind i en indholdsmaessig analyse af ideolo
gien bag det uspecificerede ”integrationsbegreb” i den danske po
litiske og samfundsvidenskabelige debat fremstår to centrale nor
mer. Disse modsvarer, hvad der i debatten om indvandreres assimi
lation i det amerikanske samfund af Milton Gordon er blevet kaldt 
for henholdsvist ”kulturel assimilation” og "strukturel assimila
tion".19

I linje med dette kan man for det farste forstå ideologien om 
"integration" som daekkende over en norm om ”kulturel assimila
tion”. Denne norm udtrykker en frygt for at få et pluralt sam
fund, der er etnisk segregeret, uden nogen faelles kultur.20 Set 
udfra dette kulturelle perspektiv betyder "integration" i danske 
indvandrerpolitiske termer en assimilering eller tilpasning af 
den enkelte indvandrer til majoritetens normsaettende og formodet 
homogene kultur.

For det andet grunder ideologien om "integration" sig på en 
egalitets- eller 1igsti11ingsbetragtning, som i hvert fald del
vist modsvarer Gordons begreb om "strukturel assimilation". 
Grundlaget for denne norm er et velfaerdsideologisk 1 ighedsprincip 
om, at ” indvandrerne efterhånden bar saettes i stand til at klare 
sig på lige fod med danskerne”.21 Men i realiteten er behand
lingen af problemforhold domineret af konformitet og tager ikke 
udgangspunkt i forskel 1 igtartede socio-kul turel le forudsaet- 
ninger.22 Foresti11 inger om den etniske gruppes egen kultur som 
selvstaendig faktor i en faelles samf undsudvikl ing er f uldstaendigt 
fravaerende, som Horst påpeger i sin analyse af dansk indvandrer- 
politik. Der skelnes heller ikke klart mellem assimilationens 
(i.e. "integrationens”) "kulturelle” og "strukturelle” aspek
ter.23 Men i praksis indeholder ligsstil1ingsspergsmålet of test 
en legitimering af en ”kulturel assimilering” til indvandrernes 
"eget bedste”, uden at dette forhold gares eksplicit. Manglende 
reel ligestilling kan dermed også mere eller mindre direkte eller 
indirekte (bort-) forklares som en negativ konsekvens af indvan
drernes anderledes kultur, som det fremfares af Schwarz.24

"Integration" og ”integreret" har en umiddelbart positiv klang, 
mens modsvarende udtryk som "langsom integration”, "svigtende in
tegration", eller "uintegreret” t ilkendegiver mangel på harmoni - 
en bitone af "socialt problem”. Men "integration” kan blive en 
speget "pakkelasning” på "indvandrerproblemet”, hvis en norm om 
"lighed" (enshed) er indbagt i forest i 11 ingen om "ligestilling" 
Det vil sige, hvis "integration" ideologisk og i praktisk politik
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betyder, at indvandrerne kulturelt må blive som "majoriteten” for 
at kunne nye godt af velfaerdsstatens 1 igesti 11 ingsbestraebelser. I 
så fald kan disse bestraebelser medvirke til at "afvaebne” indvan
drerne for deres egne kulturelle resourcer. Disse resourcer er 
imidlertid i et samfund praeget af diskriminering, racisme og fak
tisk social ulighed en nodvendig f orudsaetning for en aktiv kamp 
for reel 1igesti11ing.25

FRA "ASSIMILATION" TIL "KULTURPLURALISME"
Sverige, som i storstedelen af efterkrigstiden fulgte indvan

drerpol itiske ideer med en assimilatorisk orientering, har fra 
midten af 1970'erne omformuleret sin officielle indvandrerpoliti
ske målsaetning i klar "kulturplural istisk" retning.26 I den offi
cielle svenske indvandrerpol i t ik indtager det velfaerdsideologiske 
mål om ” 1 igesti 11 ing" ("jämlikhet'1) en central plads. Men der 
udtrykkes tillige betydeligt mere sympati for indvandrerens kul
tur end i den assimilatoriske danske integrationspolitik. Heraf 
de ovrige indvandrarpolitiska mål, "valfrihet" och "samverkan".

I Sverige konst ituerede den store finske indvandrergruppe sig 
relativt tidligt med egne organisationer og et aktivt minoritets- 
politisk engagement. Den finske indvandrergruppes politiske orga
nisering og krav, samt en energisk opbakning fra moderlandet kan 
ses som afgorende faktorer for Sveriges formulering af en erklä
ret kulturpluralistisk indvandrerpoli tik i 1975.

Også andre Europaeiske indvandrerlande har med tiden set sig 
tvunget til at give voksende indrommelser overfor indvandrernes 
krav om retten til egen kulturudvikling og opgiver gradvist assi
mi lationsparadigmet . Dette kan man isaer bevidne i Holland, Eng
land og Norge. En gradvis udvikling af en kulturpluralistisk ide
ologi i Europas indvandringslande modsvarer de historiske erfa- 
ringer fra det store indvandringsland, USA.27

Den debat, som idag finder sted i Danmark, minder i sine an- 
tagelser, sit ordvalg og sin indvandrerpol itiske målsaetning meget 
om tidligere tiders debat i USA, hvor vi finder det rigeste erfa- 
r ingsmater iale, når det gaelder integration af indvandrere. USA’s 
indvandringshistorie er praeget af långvarige debatter, som havde 
”assimilation” som både ideologi, politisk program og samfundsvi- 
denskabeligt tema. Forskellige former for assimilationsideologier 
har aflost hinanden i USA. De er et produkt af den amerikanske 
samtid, i hvilken de opstod, samtidigt med at de repraesenterer 
forskrifter for, hvorledes indvandrere bor opfore sig i "vaerts- 
samfundet”.28
Traditionelt var synet på integration af nyindvandrede i USA 

praeget af et "Anglo Conformity" perspektiv. Man forventede sig og 
kraevede, at nyankomne skulle give afkald på deres tidligere kul
turelle og etniske identitet og antage en ”amerikansk”, ”anglo- 
konformistisk” livsform, som blev beskrevet som overlegen og
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bedre. Fra slutningen af forrige århundrede moder vi "melting 
pot" ideologien. Denne har noget mere sympati for indvandreres 
kultur og samfundsf ormer, men forventer og förlänger stadigvaek, 
at indvandrerne opgiver deres tidligere livsform og antager et 
nyt, "sammensmeltet" amerikansk saet af vaerdier og adfaerd.
Forlobet af integrationsprocesserne blandt indvandrere af en lang 
raekke nationaliteter i USA har dog tvunget assimilationsideolo- 
gier som "Anglo Conformity" og "the melting pot", til at tilpasse 
sig en aendret virkelighed. Fra begyndeisen af dette århundrede 
trådte den kul tur-pluralistiske ideologi ind på den amerikanske 
scene, for at idag at repraesentere den officielle politiske hold- 
ning.

”Den kulturpluralistiske ideologi ... berettede om vedlige- 
holdelsen af de enkelte indvandrergruppers livsformer, 
identitet og vaerdier. Den betod en officiel godkendelse af 
en virkelighed, som allerede eksisterede, dvs, at det ame
rikanske samfund udgjorde en mosaik af subkulturer og etni- 
ske grupper".29

Den etniske eller kulturelle "mosaik” i de nordamerikanske sam
fund falder i hoj grad sammen med en "vertikal mosaik”, som John 
Porter udtrykker det i sit studium af magt og social klasse i Ca
nada:30 Det vil sige forskellige etniske gruppers ulige rankering 
i samfundets ekonomiske og politiske hierarkier. Et Lignende ra- 
sonnement finder vi blandt andet hos Gordon, der diskuterer ind- 
vandrernes integration i USA og i Aleksandra Ålunds bog, Skydds- 
murar, som bygger på en sammenlignende diskussion af etnicitet og 
klassedeling i Nordamerika og Sverige.31 Den ulige rankering med 
hensyn til ejendom, produktionsforhold og politisk magt kaldes 
her for en "strukturel pluralisme”. Dette er det mere substanti
elle indhold af ”kulturel pluralisme", som altså sammenfalder med 
et okonomisk og politisk magthierarki.32 De okonomiske og politi
ske magtforhold modsvares af de etniske gruppers rankering og 
modsaetning til hinanden som overordnede og underordnede i forhold 
til en skala af kulturmagt og ideologisk magt, som giver adgang 
til at tale med storre eller mindre autoritet i den offentlige 
debat.33 Denne kulturelle underordning og mangelen på kulturel og 
ideologisk legitimitet forhindrer de etniske minoriteter i at 
fore egne alternativer ind på den politiske arena.

"KULTUR" OG "STRUKTUR” I MAGTPERSPEKTIV
Fremvaeksten af okonomisk og politisk stratifierede (lagdelte) et- 
nisk-kulturelle hierarkier gor det vigtigt at inddrage sporgsmål 
om social klasse og magt i diskussionen af "etnisk pluralisme" og 
det "flerkulturelle samfund”.

Mens indvandrerforskningen of den offentlige debat som helhed 
har haft tilbojelighed til at fokusere sine forklaringer ensidigt
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på kulturelle forskelle og individets valgsituation har sporgsmå- 
let om magtstrukturen i samfundet vaeret det centrale fokus for 
den erklaeret marxistiske indvandrerforskning, der tegner sig som 
en selvstaendig tradition indenfor migrations-og indvandrerforsk- 
ningen. Samtidigt har storstedelen af den marxistiske forskning i 
1960’erne og 1970'erne dog lidt af, hvad Theodor Shanin kalder 
for ”hyper-intentionalisme":34 Det vil sig et ensidigt perspek
tiv, som mere eller mindre udelukker individernes specielle kul
turelle f orudsaetninger og valgsituationer fra förklaringen. 3S
Man ser den kapitalistiske akkumulationsproces, produktionsfor- 

hold og produktionsbetingelser som udtryk for globale og na
tionale magt (klasse-) forhold. Förståelsen af indvandrernes si
tuation bliver her begraenset til at se deres rolle som en del af 
arbejderklassen. Analyser af forholdene mel lem indvandrergrupper 
og majoritetsbefolkningen udgår fra den foresti11 ing, at stil
lingen i produktionsprocessen er bestemmende for folks livshold- 
ninger og politiske bevidsthed. Man antager i forlaengning af 
denne logik, at indvandrede og ”indfodte” arbejderes faelles si
tuation som medlemmer i ”arbejderklassen” mere eller mindre selv- 
folgeligt skulle lede til en faelles klassebevidsthed.
Herigennem berover "skrivebordsteoretikerne” indvandrerne deres 

etniske og historiske arv og deres specielle kulturelle forud- 
saetninger, såsnart de överskrider taersklen til Vesteuropa, haevder 
Shanin polemisk.36 Som en af de forste marxistiske forskere 
pegede han på, at et snaevert defineret klassebegreb betyder en 
alvorlig begraensning af indvandrerforskningens perspektiv. Ind
vandrernes saerlige sociale og kulturelle baggrund bor indgå som 
en uadskillelig del af den marxistiske analyse, konkluderer han.

Også Ernesto Laclau naevner migranternes saerlige baggrund, men 
fremhaever, at reproduktionen af migranternes ideologiske vaerdier 
i indvandringskonteksten kun er t ilsyneladende.37 Indvandrernes 
kultur skal ikke forstås som overlevede historiske elementer, men 
som de naermest forhåndenvaerende redskaber, med hvilke de bearbej- 
der de aktuelle levevilkår og de modsaetningsfyldte strukturelle 
betingelser, de konfronteres med i indvandringskonteksten. I en 
ny sammenhaeng skifter også den traditionelle kultur mening:

”Under disse omstaendigheder [ indvandr ingen ] , ville en na
turlig reaktion fra migrantens side vaere at styrke symboler 
og ideologiske vaerdier som horer hjemme i det samfund, som 
han kommer fra, med henblik på at udtrykke hans modsaetning 
til det nye samfund som udbytter ham. Overfladisk set ville 
dette se ud som en overlevelse af gamle elementer. Men i 
realiteten ligger der en transformation skjult under denne 
overlevelse: disse "landlige elementer” er ganske simpelt 
det råmateriale, som indvandrernes ideologiske praksis om- 
danner for at udtrykke nye modsaetninger ”. 30

Dette fokus på etnicitet som migranternes reaktion mod udbytning 
og underordning er f remtraedende i 1980’ernes marxistiske indvan
drerf orskning i Europa. Man har erkendt, at sammensmeltningen
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mel lem indvandrede arbejdere og den indfodte arbejderklasse på 
baggrund af de antagne grundlegende faelles interesser i modsaet- 
ning til kapitalen, kun har fundet sted i begraenset grad, og at 
indvandrerne behover egne former for social og politisk organi
sering, for at kunne fore sine saerlige interesser frem. Man foku- 
serer på konstitueringen af nye etniske minoriteter, som en reak
tion på indvandrernes specielle strukturelt betingede situation, 
praeget af underordning og diskriminering på arbejdsmarkedet, i 
boligområderne og i forhold til samfundets institutioner.

Fremvaeksten af et flerkulturelt samfund tolkes her som en af- 
spegling af strukturel racisme fra dominerende samfundsgruppers 
side og mangel på solidaritet fra den "indfodte” arbejder- 
klasse.39 Denne type af argumentation finder vi for eksempel i 
Stephen Castles’s (et.alt.) bog, Here for Good, som er godt på 
vej til at blive 1980’ernes standardvaerk indenfor den marxistiske 
indvandrerforskning.40 Den konventionelle logik i den marxistiske 
analyse af integrationsprocessen er her stadigvaek fremtraedende, 
selv om de etniske minoriteter har fået en vigtig plads som en 
politisk faktor. Man er tilbojelig til at forklare fremvaeksten af 
de nye minoriteter ensidigt som en negativt besternt reaktion på 
en undertrykkende samfundsstruktur. ”En social gruppe bliver til 
en minoritet, hovedsageligt fordi den defineres således af sam
fundet”, argumenterer Castles.41

Det er ganske vist rigtigt, at institutionel diskriminering og 
strukturfacisme tvinger indvandrere til at opleve deres underord
ning i etniske eller racemaessige termer:42 som ”fremmedarbejder”, 
som "svartskalle”, som ”tyrk”, som ”sort". Dette er samtidigt en 
af de vigtige årsager til, at de etniske minoriteter også må for
mulera deres egen selvbebevidsthed og udtrykke deres modstand mod 
et undertrykkende samfund igennem etniske eller racemaessige sym
boler ("Black is beautiful” etc.). Men en ensidig argumentation 
vil endnu engang berove migranterne deres historie og kulturelle 
autencitet. Man lober en risiko for at ”käste barnet ud med bade- 
vandet”, hvis medlemmerne af de nye etniske minoriteter ensidigt 
beskrives som "ofre for strukturen” og ikke i deres rolle som 
aktörer med en egen historie og livsform. Derfor er Shanin's ad- 
varsel til den marxistiske indvandrer for skning stadigvaek ak- 
tuel.43

Etnicitet udtrykker en kulturel og historisk kontinuitet, en 
"tradition", som er både for t id og en föränderlig kraft i nu
tiden. De etniske minoriteter udvikler alternative sociale og po
litiske strategier, som formidles gennem deres egen kultur.44 Men 
hvis kulturelle udtryksformer ensidigt beskrives som ”et råstof” 
for tilpasning til eller reaktion mod givne strukturelle forhold 
og ikke som udtryk for den historiske kontinuitet af en livsform 
i dagligdagen, overser man let "traditionens" saerlige forudsaet- 
ninger, muligheder og begraensninger. Bagom iojnefaldende demon
strationer (strejker, okkupationer, riots m.v.) og formel poli
tisk organisering blandt minoriteterne findes de uformelle so-
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dale sammenhaenge og hverdagslivets kultur. Det er med andre ord, 
som Shanin fremhaever, vigtigt at undgå en "strukturel determinis- 
me", ved at en indsigt i samfundets overordnede magtstrukturer 
kombineres med detaljerede studier af indvandreres erfaringer og 
handlinger i dagligdags livssituationer. Det er nadvendigt, kon- 
kluderer han,

at bringe den marxistiske forskning fremad ved at rykke 
forskernes skrivepulte naermere til de menneskelige erfarin
ger og kampe som har virkelig betydning”. 4S

Hverdagslivets kultur

Shanins kritik peger på det vigtige i at fokusere på kontinuite
ten og udviklingen af indvandrernes umiddelbare livsformer og 
vilkår i deres naermilja, hvor de dagligt erfarer og bearbejder 
”den overgribende struktur" udfra besternte kulturelle forudsaet- 
ninger. I den svenske samfundsdebat er betydningen af denne hver- 
dagens sociologi blevet fremhaevet af blandt andet Edmund Dahl
ström.'*6
Dahlström peger på ”den lokale offentlighec" som et område

där närmiljöns kontakter och kollektiva strävanden kan 
ta form... Den lokala offentligheten bildar basen för ner
ifrån kommande strävanden”.47

Den lokale offentlighed er en "overgangszone", som ligger imellem 
familiernes og husholdenes ”private zone" og de staerkt centrali- 
serede og institutionaliserede nationale systemer, som defineres 
udfra markedet og staten - det vil sige det offentlige politisk- 
administrative system. Husholdsmedlemmerne og den lokale offent
lighed er integreret i markedet som konsumenter og som saelgere af 
deres arbejdskraft og i den "politiske offentlighed" (staten) som 
"borgere". Men både private hushold og den lokale offfentlighed 
kendetegnes dog ved en relativt selvstaendig udvikling i forhold 
både til markedssystemet og staten.

Forskellige sociale lag og klasser er kendetegnet ved forskel- 
lige politiske del-kulturer.40 Markedssystemet og staten er i 
stigende grad centraliserede, fremfarer Dahlström, og forbindes 
med saerlige del-kulturer, der defineres af snaevre eliter. På lo
kalt plan, i den lokale offentlighed, lever og handler mennesker 
derimod igennem egne "graesrodskulturer” i arbe jderkol lektiver , 
lokalsamfund og andre typer af lokale sociale "netvaerk”. Disse 
kulturelle del-systemer adskiller sig fra de del-systemer, som 
defineres af de styrende eliter.

"Dessa lokala bildningar kan ses som avvikande kulturer, 
motkulturer eller delkulturer. Vi måste akta oss för att se 
samhället ensidigt i ekonomiska eller politiska termer. Det 
lokala arbetet, boendet och familjen kan ses som nischer för 
människornas dagliga liv. De övergripande strukturerna
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skapar problem för människorna och människorna måste söka 
stöd och försvara sig utifrån sina lokala nischer”.49

Dahlströms ”lokala offentlighet" er i sine analytiske konsekven
ser beslaegtet med Pierre Bourdieu’s begreb om "det sociale felt", 
som har inspireret denne bogs oplaegning. Også Bourdieu’s formule
ringer angående det sociale felt repraesenterer bestraebelser på at 
opbygge en pluralistisk förståelse af social organisation og för
ändring. Samtidigt hviler hans analyser på en helhedsforståelse 
af samfundet, der laegger vaegt på social klasse og magt.5°

En förståelse af kapitalismens politiske okonomi, klassemodsaet- 
ninger, statens rolle og de dermed sammenhaengende dominansforhold 
er et nodvendigt udgangspunkt for en magtkritisk analyse af ind- 
vandrede minoriteters situation i Vesteuropa. Men den struktu
relle analyse må ske indenfor rammerne af en pluralistisk grund- 
opfattelse af kultur og social organisation, hvis man skal kunne 
forstå kompleksiteten i indvandrernes situation og i integra
tionsprocessen. Samtidigt er det vigtigt at kunne redegore for 
kreativ kollektiv praksis, i en forstand, der peger frem mod en 
overskridelse af såvel den funktional isme, som praeger hoved- 
stromninger i sociologi og antropologi, såvel som den struktu
relle objektivisme (vaegt på den sociale struktur som bestemmende 
for menneskelig handling), der kendetegner dominerende stromnin- 
ger indenfor marxismen.51

Jeg betragter ”den lokale offentlighed" som det typiske ud
gangspunkt og grundlag for udviklingen af nye etniske kulturer. 
Disse kan hverken betragtes som simple udtryk for "tilpasning” 
til "majoritetens” kultur eller som enkle udtryk for ”klasse- 
bevidsthed” og reaktion mod undertrykkelse.

Indvandrerkulturer i Europa danner rammen for såvel integration 
af nyindvandrede som for socialiseringen af nye generationer, der 
fodes og vokser op i indvandringslandene. Herigennem "tilpasser" 
medlemmerne af disse minoritetsgrupper sig til livet i de pågael- 
dende vesteuropaeiske lande. Ofte betyder denne tilpasning dog 
snarere udviklingen af en flerkulturel kompetence end kulturel 
assimilation.52 Således kan indvandrere tilegne sig storre eile 
mindre dele af nationalstatens almene kultur og kulturresourcer 
samt en kulturel kompetence knyttet til forskellige af indvan
dr ingslandets eksisterende del-kulturer. Disse kraeves for at del
tage i og skaffe sig indflydelse indenfor besternte felter af det 
sociale liv i indvandrerlandet - arbejderkollektiver, boligom- 
råder, bevaegelser og institutioner m.v.. Men denne kompetence i 
forhold til "majoritetens" forskellige etablerede del-kulturer 
kan tilegnes samtidigt med, at man udvikler en etniskt saeregen 
minor itetskultur.

På trods af et pres mod assimilation til dominante institu
tioners og samfundsgruppers normer, behover indvandrere eller an
dre underordnede grupper ikke nodvendigtvis at internalisere do
minante samfundsgruppers holdninger eller ideologi.53 De etniske
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minoriter "traekker sig tilbage” og udvikler egne normer og vurde- 
ringer, hvor indvandringslandets sociale og institutionelle 
sammenhaenge omtolkes og bearbejdes med henblik på gruppens egne 
forudsaetninger og interesser. Der skabes kontinuerligt alterna
tivt "rum" for kulturudvikling og modstand, fysisk, socialt og 
udtrykt i symboler, ritualer og sprogbrug i dagligdagen. Dette 
sker indenfor lokale "nicher” som husholdet, uformelle netvaerk af 
slaegtninge, venner og naboer, i ungdomsgrupper, med basis i ind- 
vandrerforeninger og andre modesteder. Hermed får også indvan- 
drernes kultur og deres etniske baggrund ny mening og indhold. 
Traditionel kultur, netvaerk af slaegt, venner og landsmaend bliver 
udtryk for indvandrernes organisering af erfaringer på det ufor
melle og på det lokale plan. Denne udvikling föregår som en kon
tinuitet i forhold til den enkelte gruppes historie og specielle 
f orudsaetninger. Samtidigt tager den karakter af, hvad der er ble- 
vet kaldt for, en differenciering i modsaetning til dominerende 
kulturers og institutioners ofte stigmatiserende og undertykkende 
ideologier og definitioner, således at der skaffes mere plads til 
temaer i gruppens egen kultur.54

"Intern integration" 
og etnisk organisering

Indvandrernes hverdagskultur i indvandringslandene udgor en kon
tinuitet i forhold til deres saerlige historie samt modsaetninger 
og dilemmaer medbragte fra udvandringslandet. Dette viser 
vlachernes indvandringshistorie i Skandinavien med al tydelig- 
hed.55 Samtidigt skabes i uformelle sammenhaenge modstandsformer 
mod kulturel stigmatisering og strukturel underordning, som ud- 
trykkes igennem gruppens egen kultur.
Situationsanalysens belysning af vlachernes sociale liv fremhae- 

ver den store betydning som integrationsfaktor af den "hverdags- 
1ivets kultur", som vokser frem blandt indvandrere i den "lokale 
offentlighed”. Denne "interne integration" kan blive en vigtig 
faktor for en gruppes aktive integration i det videre samfund.55 
Men familiens og de lokale netvaerks kultur er dog ikke i sig selv 
et ti lstraekkel igt grundlag, for at underordnede grupper skal 
kunne forbedre deres sociale position i et videre perspektiv.

Jeg har vist, hvorledes "traditionen" blandt de ”svenske” 
vlacher snarere syntes at fungere som en blokering og en belast
ning end som en social og politisk resource. Deres differentie
ring i forhold til dominante kulturer syntes således at medvirke 
til at isolere dem fra muligheder for indflydelse og til at be- 
kraefte deres egen underordning i arbejdslivet snarere end til at 
modvirke den. De kom desuden til at fremstå som et sårbart "ind- 
vandrerproblem” i lokalsamfundets offentlighed og en kulturelt 
stigmatiseret gruppe på bunden af det lokale etniske hierarki. 
Således kan underordnede grupper igennem deres differentiering i 
forhold til dominerende kulturer og institutioner ufrivilligt
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medvirke til at bekr&fte og reproducere deres egen underordning, 
samtidigt med at de bearbejder og modstär den.57

De ”danske” vlacher forekom imidlertid bedre istand til at be- 
arbejde deres underordning i den lokale magtstruktur. Her var vi 
vidne til fremvaeksten af en "dobbelt kulturkompetence” med kol
lektiv klangbund. Via deres integration i en alternativ ”etnisk 
offentlighed” med egne institutioner og som en etnisk markeret 
men integreret del af danske arbejderkollektiver blev de istand 
til at agere igennen. kollektive modforholdssystemer og byde mod
stand mod dominante kulturers og institutioners (virksomhedens 
teknisk-okonomiske system og kommunalforvaltningen) definitioner 
og strategier.

De "danske" vlachers eksempel understreger, at den enkelte mi
noritets stilling i den okonomiske og politiske magtstruktur og 
samfundets kulturelle hierarki i hoj grad er afhaengig af dens 
forudsaetninger for at agere igennem alternative sociale institu
tioner, hvorigennem egne specielle interesser kan formuleres og 
fores frem. Indflydelse gennem alternative institutioner kan ske 
igennem en separat etnisk organisering eller föregå igennem bre- 
dere bevaegelser og organisationer - formelle som uformelle.
Alternative sociale institutioner organiseret efter etniske 

linjer er i nordamerikansk migrationsforskning blevet diskuteret 
af blandt andet Breton.50 Han undersoger forskellige etniske mi
nor i tetssamfunds evne til at tiltraekke og integrere nye indvan- 
drere. Han laegger specielt vaegt på at undersoge minor i tetssamf un- 
denes ”institutional completeness": Det vil sige, hvorvidt de har 
vaeret istand til at udvikle både formelle og uformelle sociale 
organisationer og institutioner, som kan ti Ifredssti1 le deres 
medlemmers okonomiske, politiske og kulturelle behov i indvan- 
dringslandet. Han peger desuden på vigtige sammenhaenge mellem den 
enkelte etniske gruppes f orudsaetninger for at opbygge egne orga
nisationer og institutioner og dens medlemmers plads i samfundets 
videre okonomiske, politiske og kulturelle hierarkier. Har grup
pen resourcer og ydre betingelser for at bygge sig selv op, går 
det godt. I modsat fald bliver den tvunget til at falde tilbage 
på samfundets sociale velfaerdssystem eller bliver offer for di
verse "velgorere” og profitörer.50

Visse storre mere resourcebegunstigede indvandrergrupper i 
Skandinavien og Vesteuropa finder deres separate og egen vej op 
igennem samfundshierarkiet og etablerer sig i den politiske og 
okonomiske magtstruktur, ligesom en raekke etniske minoriteter i 
for eksempel USA og Canada har gjort for i tiden.60 Egne insti
tutioner er af afgorende betydning for denne udvikling. Men set i 
et videre perspektiv kan en taenkt parallel institutionel organi
sering indenfor hver enkelt gruppe tjene til at uddybe "en verti
kal mosaik" af etniske grupper og skaerpe kampen om et snaevert so
cialt og okonomisk revir.61 En snaever etnisk organisering vil 
naeppe i sig selv fremme den indvandrede befolknings ligestilling 
i forhold til majoritetsbefolkningen som helhed, men snarere
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tjene til befaeste den "kulturelle mangfoldigheds” karakter af en 
"strukturel pluralisme” også i Skandinavien. ßkonomiske og so
ciale krisetendenser kan yderligere forstaerke en sådan udvik- 
1ing.62

Indvandrernes kulturudvikling og sociale organisering kan ikke 
forstås uafhaengigt af og isoleret fra de skandinaviske samfunds 
sociale og materielle virkelighed. De etniske minoriteter har 
ingen brede, overgribende alternative institutioner med hensyn 
til arbejdsmarkedet, det politiske system, uddannelsessystemet, 
retsvaesenet m.v. De er en integreret del af klassestrukturen og 
det institutioneile system i samfundet, og deres fremtid afgores 
i haj grad af mulighederne for at påvirke sin situation igennem 
dette institutioneile system.

Dette leder os frem til en afsluttende diskussion af de reelle 
betingelser for indflydelse set i lyset af en "kulturpluralis- 
tisk" politisk målsaetning.

KULTURPLURALISME:
DOMINANS ELLER LIGESTILLING?

En kul turplural i st isk politisk ideologi kan vaere en vigtig statte 
for etniske minoriteters organiser ingsbestraebelser og åbne nye 
muligheder, samtidigt med at den fungerer som en faktor for kon- 
trol fra oven, som John Porter fremhaever i sin analyse af etnici- 
tet og social klasse i Canada.63

I Europa er kontrolaspektet af en kulturpluralistisk indvan- 
drerpolitik farst og fremmest blevet understreget af forskning 
udgået fra The Institute of Race Relations i England.64 Her domi- 
nerer den opfattelse, at ”kulturpluralisme” i praksis betyder, at 
den gamle biologisk begrundede racisme bliver erstattet med en 
kulturelt begründet "nyracisme” eller ”etnicisme", som grundlag 
for herskende eliters bestraebelser på at saette undertrykte 
grupper op mod hinanden og infiltrere deres modstandsformer.
Dette standpunkt repraesenterer i haj grad en ikke altid lige vel- 
lykket applicering af teorier udviklet i studiet af sydafrikansk 
apartheid på den vesteuropaeiske virkelighed.

I Skandinavisk sammenhaeng er denne type af kritisk forskning 
blevet introduceret af blandt andet psykologen, Sunil Loona 
(1985), som polemiserer mod en fremvoksende kulturpluralistisk 
ideologi og praksis i Skandinavien (Sverige og Norge). Loona byg
ger på Antonio Gramsci’s (1971) teser om den herskende klasses 
kulturelle og ideologiske "hegemoni”, forstået som et system for 
total ideologisk og moralsk kontrol over underordnede klasser og 
grupper udavet gennem de statslige institutioner. Ideer og insti- 
tutionel praksis förbundet med den fremvoksende "kulturpluralis- 
tiske ideologi” repraesenterer en befaestelse af den socialdemokra
tiske stats okonomiske, politiske og ideologisk-moralske her-
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redomme og dermed dens administration af kapitalistiske klassein- 
teresser.
At regere igennem at overbevise og vinde samtykke ideologisk 

giver et langt mere stabilt grundlag for hegemoni end en åbenlys 
assimilationstvang, argumenteres der videre. Äben tvang skaber 
fremmedgorelse og oger modstanden i befolkningen. Kulturplura- 
lisme som ideologi har til hensigt at skabe indtryk af frihed og 
fremgang blandt minoritetsgrupper, uden at den berarer eksis- 
terende strukturer af magt, autoritet og ejendom. De dominante 
gruppers/klassers ideer og definitioner af virkeligheden er ind- 
bygget i de herskende institutioner i samfundet og underordnede 
eller "dominerede" klasser/grupper er i deres daglige liv afhaen- 
gige af og underlagt disse institutioner. Ved at anerkende til- 
stedevaerelsen af andre kulturer og ved at give dem en vis grad af 
legitimitet indenfor sine egne institutioner og ved at erkläre 
formel ligestilling mellem kulturer, kan staten til gengaeld for- 
lange forpligtelser og ansvar i forhold til sit eget regelsystem.
Den kulturpluralistiske ideologi giver de dominante institu

tioners ”kulturmagt" en symbolsk og moralsk legitimitet, på bag- 
grund af hvilken underordnede kulturelle minoritets/arbejderklas- 
segrupper mere effektivt kan kontrolleres og disciplineres. In- 
stitutionerne opnår en ny form for ideologisk magt til at defi- 
nere, hvad de underordnede kulturer er eller ber vaere, samt 
grundlaget for den måde, hvorpå disse kulturer får deres plads og 
indhold indenfor samfundsinstitutionerne. Medlemmer af de under
ordnede grupper - intellektuelle og politisk aktive - placeres 
som informatorer, mellemmaend eller ”gidsler” i nogle-institu- 
tioner og strukturer på en sådan måde, at de igennem deres blötte 
tilstedevaerelse stetter og legitimerer den dominante kulturelle 
ordens definitioner, magt og sociale myndighed, og giver staten 
nye muligheder for at svaekke, edelaegge eller ”assimilere" de al
ternative kulturelle institutioner for forsvar og modstand, som 
de etniske mindretal udvikler (Loona 1985:38).
Kulturpluralismen fungerer hermed i praksis som en "etnicis- 

tisk” ideologi, fremferes det. Den t jener til at holde underord
nede grupper isoleret fra hinanden og segregeret fra resten af 
befolkningen og forhindrer en kamp for reel ligestilling. Sociale 
uligheder og politiske konflikter fremstilles som "kultursam- 
menstod" eller ”kulturkonfrontationer", hvis lösning ligger i at 
tilgodese alle grupers fundamentale behov for at opretholde sin 
kultur og identitet. Samtidigt bortforklares voksende sociale 
uligheder. Disse tager i förbindelse med oget magtkoncentration, 
okonomisk krise og omstrukturering skikkelse af en hierarkisk et
nisk arbejdsde1 ing og en politisk og social marginal iser ing 
(d.v.s. "forvisning til samfundets udkant”). Set i dette perspek
tiv fungerer kulturpluralismens ideologiske kontrol som en "del 
og hersk” ideologi: en legitimering af en slags "apartheid”, som 
medvirker til at passificere og isolere etniske minoriteter i 
overvågede "homelands" eller arbejdskraftreservater.
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Kritisk forskning, der fremstiller "kulturpluralisme” som et 
redskab for kontrol, peger på det vaesentlige i at diskutere de 
fremvoksende etniske hierarkier i Skandinavien og Vesteuropa i et 
magtperspektiv, som understreger etablerede organisationers og 
institutioners ideologiske rolle. I et samfund, hvor kontrollens 
mekanismer bliver stadigt mere indirekte, usynlige, ubevidste og 
ikke-åbent erkendte er denne type af indsigt vaesentlig (Phillip- 
son and Skutnabb-Kangas 1986:35).

Men en kritik af kulturpluralismen, som bygger ensidigt på en 
forenklet modstilling af "eliten og folket", "de dominante insti
tutioner og de underordnede", "undertrykkerne og de undertrykte” 
eller lignende, har problematiske ideologiske konsekvenser som 
politisk "handlingsvejledning". De etniske minoriteters sociale 
strategier fremstilles som tyngede og handslingslammede af egen- 
skaber som "negativ identitet” og ”magteslos masse”, stillet 
overfor en overmaegtig og uigennemskuelig "hegemonisk" magtstruk- 
tur. Enhver indrommelse eller "reform” daekker over et "komplot” 
eller en konspiration, og bidrager hermed snarere til at gare 
hegemoniets magt over masserne mere uigennemskueligt og tyngende 
end til at skabe nye åbninger for indflydelse. Det falder derfor, 
jaevnfar Loona, i de oplyste og bevidste intellektuelles lod at 
lede de undertrykte.®5

Intel lem mul igheder og kontrol

Der er sket en hurtigt voksende koncentration af magt i Vesteu
ropa efter Anden Verdenskrig, hvilket gaelder såvel det teknisk- 
akonomiske produktionssystem som det statslige institutioneile 
system. Dette har har uden tvivl virket mod at skabe en voksende 
pol af reel folkelig "magteslashed” på den anden side og til at 
undergrave etablerede folkelige "modstandformer”. Men fremvaeksten 
af en ulige etnisk arbe jdsdel ing (det akonomisk/erhvervsmaessige 
hierarki) og en magtstruktur, som uddyber en "strukturel plura- 
lisme” i de skandinaviske samfund er ikke tilsigtede resultater 
af en socialdemokratisk politik.®® Det er konsekvenser af en lang 
raekke ukoordinerede, selektive og diskr iminerende former for so
cial praksis i klassesamf undet. ®7 Men disse fra et velfaerdsideo- 
logisk synspunkt uonskede konsekvenser af en modsaetningsfyldt 
samfundsudvikling kan ikke modvirkes gennem en programmatisk lov- 
givning, som udmontes igennem institutioneile strukturers etable
rede rutiner.®® Folkelige bevaegelser "nedefra" er et nodvendigt 
fundament for enhver 1igesti11ingsideologi og for enhver politisk 
og administrativ ideologi, der foretraekker kompromis frem for 
konfrontation. På denne baggrund kan den skandinaviske ”velfaerds- 
stats" t ilbojelighed til at acceptere og stimulere etniske orga
nisationer som forhandlingspartnere () ikke reduceres til en kon- 
spiratorisk "del og hersk ideologi”.®® Et mere frugtbart udgangs- 
punkt er at se velfaerdsstatens politik som modsaetningsf y ldt, 
manovrerende imellem ambitionerne for bureaukratisk styring og
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kontrol og nodvendigheden af at stimulere problemlosninger og 
söge legitimering ”nedefra” (Kapitel 11).70

Dette er ikke alene udtryk for at velfaerdspolitikkens overgri- 
bende samfundsopfattelse som sådan er fuld af modsigelser, men er 
også en konsekvens af, at en hvilken som helst politisk praksis 
udtrykker kompromisser mellem modstridende interesser og sociale 
kraefter. Ti lsyneladende samme overordnede målsaetninger - "kul
turplural isme" f. eks - kan daekke over politiske ideologier, som i 
realiteten indbyrdes er absolut modstridende. Politiske partier 
bevaegelser og interesseorganisationer samt forskellige fraktioner 
indenfor disse kan give såvel velfaerdsideologien som indvandrer- 
politikken helt forskelligt reelt indhold, mens samtlige offent
ligt sanktionerer visse ”demokratiske” og ”pluralistiske" overg- 
ribende indvandrerpolitiske mål. Modsaetningsf yldte politiske kom
promisser kanaliseres videre igennem det administrative system, 
hvor de filtreres igennem en raekke etablerede regelsystemer (om 
boligforhold, undervisningens indhold og organisering, regler for 
offentlige sammenkomster m.v.) og administrative rutiner. Som 
sidste led kan enkelte "funktionaerer ” gore en egen tolkning af 
"kulturpluralismens" mening...

I praksis er indvandrerpol itikken modsaetningsfyldt og giver 
doble budskaber. Samtidigt med at nye losninger soges stimuleret 
gennem deklareringen af en kulturpluralistisk politik og folke- 
lige initiativer påkaldes ovenfra, kan samme deklarationer fung- 
ere som grundlag for at udvikle ideologisk og politisk kontrol og 
aflive eller staekke spontane initiativer gennem nidkaer regule- 
ring.71 Samtidigt med at indvandrergruppers selvorganisering 
stöttes okonomisk og moralsk, kan oget kontrol udoves gennem en 
indlemmelse af indvandrerorganisationerne i selve det statslige 
institutioneile system. Princippet om "valgfrihed" i en kultur
pluralistisk indvandrerpolitik kan i den praktiske politik og 
understottet af debattens ensidige vaegt på ”kultur” glide over 
til, at indvandrerens kultur får status af et fredet og kontrol
leret ”reservat” og ikke et potentiale for förändring.

I institutionernes daglige administrative praksis fokuseres 
praktikken iovrigt let på indvandrernes "funktionelle integra
tion", hvilket er et centralt begreb i svensk kul turplural ismes 
opfattelse af forholdet minoritet/majoritet.

"Funktionel integration” defineres som indvandrede minoriteters 
tilpasning til majoritetssamfundets institutioner, normer og kul
turer i den udstraekning, ”.. som är nödvändigt, för att kunna 
fungera i samhället, medan samtidigt den egna etniska identiteten 
kvarstår oförandrad”.72 Der er altså tale om en assimilation, som 
"enligt denna grundsyn inte drivas längre än som är nödvändigt 
för att invandrargruppen och ’värdfolket' skall fungera tillsam
mans på et integrerat och effektivt sätt”, som det udtrykkes af 
Harald Swedner.73 Det er imidlertid vigtigt at sporge, udfra hvis 
ideologiske perspektiv, udfra hvilke praemisser og udfra hvilke 
politiske interesser, det defineres, hvad det rent faktisk vil
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sige at fungere ”integreret og effektivt”. Ellers glider princip- 
pet om "funktionel integration” i den praktiske förståelse og den 
administrative udmantning af indvandrerpolitikken let over til at 
blive ét med tilpasning til etablerede institutioners og organi
sationers på forhånd definerede funktionskrav. Når tilpasningen 
stader på vanskeligheder defineres indvandreren typisk som "pro
blem” . 74

Dette er tendenser, som ofte er blevet fremhaevet i kritik af 
svensk indvandrerpolitisk praksis. Et eksempel er kritikken i den 
svenske diskrimineringsutrednings slutbetaenkning, I rätt rikt
ning. Her anfares blandt andet:

"Ett oreflekterat betraktande av jämlikhetsmålet kan leda 
till att jämlikhet blir likformighet. Det leder i sin tur 
lätt til krav att invandrare skall anamma majoritetens vär
desystem för att få del av samhällets åtgärder på samma sätt 
som majoriteten. För att komma till rätta med likartade pro
blem för svenskar och olika invandrargrupper kan olika lös
ningar behövas. Den svenska modellen är emellertid inte ut
formad så. Centraliserade administrativa lösningar på sam
hällsproblem är förhärskande i svensk politisk tradition. Om 
invandrarna skall få likvärdiga möjligheter erfordras således 
ett annatt förhållningssätt”.75

Den praktiske gennemfarelse af de indvandrerpolitiske mål kan re- 
lateres til, hvad der er blevet kaldt "det demokratisk-bureaukra- 
tiske paradoks”.70 Bestraebelser på at fremme folkelig indflydelse 
kolliderer med en gennemgribende institutional iser ing af samfun
det. Demokratiske deklarationer står i modstrid med bureaukrati- 
ske organisationsprincipper og med praktiske ideologier, der ser 
individet som opdelt i en raskke "problemområder”: kultur, ar- 
bejde, uddannelse, politisk deltagelse, fami 1ieforhold, alkoho- 
lisme o.s.v.77 ”Indvandrerproblemer" delegeres til en raekke eks- 
pertorganer, hvor indvandrerne sel v sjaeldent er repraesenteret. 
Indvandrerpoli tikkens praktik forskydes fra ”demokratisk sam- 
virke" til fragmenterede og terapeutiske ”åtgärder” for og ikke 
med indvandrere.78

Hermed er diskussionen om en kulturpluralistisk politik imellem 
muligheder og kontrol naturligtvis ikke udtamt. De statslige in
stitutioners reelle muligheder for at initiere og stimulere en 
demokratisk udvikling er for det farste afgraenset af bureaukra- 
tiets alt mere centrale rolle i organiseringen af produktion, 
konsumption og reproduktion i et kapitalistisk samfund.79 Dette 
er en grundstruktur, på baggrund af hvilken de konkrete krav om 
indvandrernes "funktionelle integration" i haj grad defineres. 
Videre afgraenses indvandrerpol itikkens spillerum af de skiftende 
konkrete akonomiske og politiske styrkeforhold mellem klasse-og 
gruppeinteresser i samfundet. 0konomisk-teknologiske strukturfor- 
andringer, den voksende internationalisering af kapitalen og en 
stigende koncentration af akonomisk og politisk magt forrykker
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disse styrkeforhold og tilspidser hermed også det demokratisk-bu- 
reaukratiske paradoks.

Dette aktualiserer med fornyet kraft spergsmälet om åbninger 
for folkelig indflydelse.80 En ensidig kritik af indvandrer-og 
velfaerdspol i tikkens kontrolaspekter b0r ikke f0re til at dens åb
ninger og reelle muligheder tabes af syne. Det er med andre ord 
vigtigt at udnytte en overgribende kulturpluralistisk ideologis 
muligheder offensivt som baggrund for at kunne legitimere alter
native former for organisering og egne politiske krav og ikke en
sidigt fra en defensiv försvarsposition at se indvandrerpolitik- 
ken som en magtelites "etnicistiske” komplot.

Åbninger for indflydelse

Kultur er indvaevet i sociale og materielle betingelser. ”Lige- 
stilling” og ”valgfrihed” har såvel strukturelle som kulturelle 
dimensioner, som må ses i forhold til magtinteresser i samfundet. 
”Samvirke” forudsaetter paral lel 1 itet i kommunikation, reel adgang 
til kulturelle og materielle resurser og indflydelse i den of- 
fentlige sphaere. Den reelle betydning af et kulturpluralistisk 
politisk program afhaenger af magtstrukturen i samfundet som hel
hed, og af hvilke interesser, ideologier og agenter, som rent 
faktisk udvikler ideerne om ”det flerkulturelle samfund" og forer 
dem ud i praksis.
Virkel iggorelse af pluralistiske politiske mål saetninger i spaen- 

dingsfeltet mellem muligheder og kontrol afhaenger af, hvorvidt de 
etniske minoriteter rent faktisk formår at udvikle deres politi
ske autonomi og modarbejde negative aspekter af en institutiona- 
lisering: Det vil sige at konstituere sig som pressionsgrupper og 
legitimere sig som en selvstaendig politisk faktor, hvorigennem 
egne nye alternativer kan saettes på dagsordenen og egne eksi- 
stensvilkår og samfundsudviklingen som helhed kan påvirkes. Det 
gaelder politiske initiativer på en lang raekke områder: arbejdsli- 
vet, uddannelsessystemet, boligpolitik, adgang til medierne og 
kulturelle resourcer, initiativer for at bekaempe racisme og in- 
stitutionel diskriminering i samfundet etc.
Også bare en bred, organiseret indflydelse for de etniske mino

riteter kan effektivt modvirke en ”gidselfunktion” for indvan- 
drere eller minoritetsmedlemmer, der ansaettes som ”mel 1 emmaend” 
(m/k) eller "kulturformidlere" i offentlige institutioner. Opbak- 
ning "udefra" underst0tter bestraebelser ”indefra" blandt insti- 
tutionernes eget personale - ”etniske" (i.e. minoritetsmedlemmer) 
såvel som ikke-etniske - for at udvikle alternative former for 
institutionel praksis.ex Dette gaelder, for at naevne nogle eksem- 
pler, konsulenter som vejleder og formidler, laerere som uddanner, 
paedagoger som passer indvandrernes b0rn, politi som overvåger, 
advokater som forsvarer, dommere som d0mmer, laeger, plejere, psy
kologer og socialarbejdere som reparerer, planlaeggere som skitse-
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rer vores faelles fremtid, politikere som beslutter, embedsfolk 
som administrerer og forskere som undersoger og skriver.

Jeg har i förbindelse med diskussionen af vlachernes sociale 
strategier peget på komplimentari teten, det vil sige den gensi- 
dige afhaengighed og vekselvirkning mellem "identitetsarbe jde” , 
lokal identifikation og deltagelse i bredere sociale loyaliter, 
når det gaelder opbygningen af organiseret indflydelse. Her kan 
blandt andet peges på brede panetniske indvandrerorganisationer, 
der forener snaevre etniske grupper i forhold til faelles levevil- 
kår og målsaetninger. Men jeg taenker også på oget aktiv deltagelse 
side om side med "majoriteten” i andre sociale bevaegelser i sam
fundet - såvel "gamle” som "nye”.®2 Indflydelse i den bredere of
fentlighed kan styrkes dels gennem indvandrernes egen organise
ring på tvaers af etniske skel dels gennem samarbejde med andre 
bevaegelser og organisationer. Et sådant samarbejde kan også med- 
virke til at skaffe de etniske minoriteter oget adgang til de 
etablerede massemedier. Desuden kraeves opbygningen af en egen 
presse-og oplysningsvirksomhed, samt organiseringen af et bredt 
interkulturelt kulturliv, som kan medvirke til at tegne et posi
tivt og vaerdigt billede af den indvandrede befolkning.03 Op
bygningen af egen samfundsvidenskabelig forskningsvirksomhed kan 
understotte en sådan udvikling.04

Ikke mindst fagbeveegelsen er vigtig, når man diskuterer 
sporgsmålet om indf lydelse. Fagbevaegelsens magt er ganske vist i 
voksende omfång er blevet inst i tutionaliseret, og der er sket en 
fremadskridende polarisering mellem topstrukturen og 
graesrodderne. Sverige er i Vesteuropa det tydeligste eksempel på 
en sådan udvikling. Dette er dog ikke det samme som at sige, at 
"fagbureaukratiet” og staten og kapi tale jerne ikke laengere er af- 
haengige af, hvad der sker på graesrodsplan, eller at fagforenin- 
gerne ganske skulle have ophort med at vaere kanaler for folkelig 
indflydelse og magt. Set ud fra de etniske minoriteters perspek
tiv er fagforbundene stadigvaek Skandinaviens storste ”indvandrer
organisationer” , som Ålund gor opmaerksom på.0S Fagforbundene kan 
have en strategisk betydning for de etniske minoriteters kamp mod 
diskriminering i arbejdslivet og på arbejdsmarkedet. Men stra
tegier for oget indvandrerindflydelse må tage höjde ikke alene 
for fagbevaegelsens institutional isering og central ist iske op- 
bygning, hvilket begraenser perspektiverne for saerinteressers re
elle spillerum i den etablerede struktur. Det er samtidigt langt 
fra givet, at ”graesrodderne” i fagbevaegelsen solidariserer sig 
med ledende organers principielle sympatitilkendegivelser i for
hold til de indvandrede minoriteter. Tvaertimod er indvandrer- 
fjendt1igheden ofte udtalt netop blandt de arbejdergrupper, som 
befinder sig laengst borte fra magthierarkiets centrum. Her opfat- 
tes indvandreres krav om förändring og ligestilling ofte som en 
umiddelbar trusel mod egne individuelle og gruppemaessige interes- 
ser. Derfor kraeves nye strategier og former for organisering i 
forhold til såvel fagbureaukratiet som graesrodderne, for at ind-
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vandrerne skal kunne göre deres problemer hart og deres specielle 
situation respekteret indenfor fagforbundenes rammer.

Former for saerorganiser ing af indvandrere som pressionsgrupper 
indenfor rammerne af fagforbundene er en strategi, som er blevet 
foreslået i svensk sammenhaeng.00 Men forsag på alternativ organi
sering ”indefra" kan bakkes op med bearbejdning udefra, dvs fra 
et se 1 vstaendigt organisatorisk og politisk ståsted udenfor fagbe- 
vaegelsen. INDSAM, sammenslutningen af en lang raekke indvandrer- 
foreninger, som repraesenterer over 20 forskellige etniske minori
teter i Danmark, er et eksempel på en bred graesrodsbevaegelse 
blandt indvandrere. INDSAM forsager blandt andet på en organise- 
ret måde at påvirke den indvandrede befolknings situation på det 
danske arbejdsmarked. Dette föregår gennem initiativer i forhold 
til den danske fagbevaegelse, kombineret med forhandlinger med 
myndigheder og institutioner på arbejdsmarkeds-og uddannelsesom- 
rådet samt en kontinuerlig bearbejdning af den offentlige mening 
gennem massemedier og egen oplysnings-og debatvirksomhed,.

Erfaringer fra hele Europa viser, at der kan mobiliseres bred 
folkelig sympati og solidaritet for indvandrerbevaegelser og anti- 
racistiske bevaegelser, og at sådanne bevaegelser og deres kamp mod 
diskriminering og krav om politisk indflydelse kan finde genklang 
langt ind i de offentlige institutioners led. Sådanne erfaringer 
giver desuden eksempler på et vellykket og slagkraftigt samar- 
bejde mellem brede indvandrerinitierede bevaegelser og andre fol- 
kelige bevaegelser.

Et aktuelt eksempel på en sådan vellykket alliance er samarbej- 
det mellem fransk studenter-og ungdomsbevaegelse, SOS-Racisme og 
de franske fagforbund i förbindelse med de omfattende og frem- 
gangsrige demonstrationer mod uddannelsesreformer fremsat af 
Chiracs liberale regering i efteråret 1986 samt mod regeringens 
diskriminerende og indvandrerfjendtlige politik.07 Dette betyder 
naturligtvis langtfra, at alle folkelige bevaegelser er "indvan- 
drervenl ige”. Således er Frankrig ikke bare arnested for "SOS-Ra
cisme", men også for Le Pen’s hojrepopulistiske og racistisk/ind- 
vandrerf jendtl ige bevaegelse. Samtidigt ville dog den racistiske 
graesrodsbevaegelse i Frankrig vaere langt mere farlig uden "SOS-Ra
cisme" som modpol.

Et vigtigt moment i samspillet mellem "jämlikhet" og "sam
verkan” og et betydningsfuldt aspekt af deltagelse i sociale be
vaegelser og folkelige organ i sat i oner er tilgangen til og kontrol
len over offentligheden: det vil sige offentlige sammenhaenge, som 
danner rammen om kommunikation samt menings-og opinionsddannelse. 
Offentligheden er en magtresource. I offentligheden kan individer 
og sociale grupper udveksle erfaringer. Det er denne udveksling, 
som udgar basis for politisk bevidsthed og muligheden for at egne 
eksistensvilkår og samfundsudviklingen som helhed kan påvirkes. 
Sålaenge indvandrernes organisationer befinder sig i offentlig
hedens periferi bliver "kulturpluralismen” derfor et spargsmål om 
organiseret tilpasning til oppefra kommende beslutninger. Også
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her er det ”demokratisk-bureaukratiske” paradoks af betydning. En 
gennemgribende institutionalisering og kontrol af offentligheden 
kan blokere den spontane organisering af 1ivserfaringer.
Sammenligningen af ”danske” og ”svenske" vlachers integration 

viste, hvorledes mulighederne til organisering af en parallel el
ler alternativ "etnisk offentlighed” i lokale sammenhaenge var 
afgorende for identitetsdannelse, kulturel tryghed og personlig- 
hedsudvikling. Dette virker ind på deltagelse og indflydelse i 
videre sociale sammenhaenge som arbejdsliv, opinionsdannelse og 
det offentlige politiske liv. Her må offentlighed dels forstås 
som en forudsaetning for at organisere indvandreres specielle er- 
faringer, dels som en bredere politisk-kulturel offentlighed. Or
ganiseringen af og samspillet mellem disse former for offentlig
hed - ”intern" og "ekstern” - peger på kompleksiteten af integra
tionsprocessen og udviklingen af et flerkulturelt samfund.

235





NOTER

Forord
1. I denne faelles bog koncentrerede jeg mig om analysen og be- 

skrivelsen af vlachernes eksempel, mens Aleksandra koncen
trerede sig om Makedonerne.

Kapitel 1
1. Se diskussionen i Schierup and Ålund (1986) samt i Kapitlerne 

6 og 11.
2. Castles and Cosack (1973).
3. Udtrykket " traekfugle” er lånt fra titlen på Piore’s (1979) 

bog Birds of Passage.
4. Staerkt forenklet kan efterkrigstidens nye internationale ar

be jdsvandringer til vesteuropa efter 1945 deles op i tre ho- 
vedfaser: 1) indvandringer, af arbe jdsmigranter, som i det 
fleste indvandringslande starter kort efter Anden Verdens- 
krig; 2) en periode praeget af indvandringsstop, familiesam- 
menfering og stabilisering af indvandrerbefolkningen, som 
starter i begyndeisen af 1960’erne i England og fra begyn
deisen af 1970’erne på det vesteuropaeiske kontinent og 3) 
konsolideringen af nye etniske minoriteter og etnisk praegede 
politiske organiseringsbestraebelser fra begyndeisen af 
1970'erne i England og i det store hele fra slutningen af 
1970’erne på Kontinentet.

For en detaljeret redegarelse, når det gaelder indvan
dr ingshistor ien i forskellige europaeiske lande, se Castles 
et.al. (1984) og Hammar (1985).

5. Se videre Horst (1986c), som diskuterer assimilatoriske ide
ologiers rolle i dansk indvandrerpolitik.

6. Se den almene diskussion i Chepulis (1985).
7. Saifullah Khan (1982:205)
8. Se for eksempel Grillo's (1985) og Safran’s (1984) analyser 

af "indvandrerproblemet” og etnicitet på den franske politi
ske scene.

9. For en videre diskussion se f.eks. Cross (1973).
10. I Milton Gordons forstand. Se Gordon (1970).
11. For en omfattende redegorelse for fremvaeksten af etniske mi

noriteter og etnisk politisk organisering i Vesteuro.pas ind
vandringslande og for aendringer i disse ländes indvandrings- 
og indvandrerpolitik se Castles et al. (1984).

12. Dietrich und Dietrich (1975). Se også Hammars (1985) kompa
rative redegerelse for indvandrings-og indvandrerpolitik i 6 
vesteuropaeiske lande.

13. Se den almene diskussion i Ålund (1985).
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14.
15.

16.
17.
18.
19.
20. 

21. 
22 . 
23 .
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31 .
32 .
33 .
34.
35.

36.

Se videre Giddens’ (1984) almene diskussion ang. struktur, 
situation og handling.
Originalcitat:
"Where an event is studied as part of the field of sociology, 
it is convenient to speak of it as a social situation. A 
social situation is thus the behaviour on some occasion of 
members of a community as such, analysed and compared with 
their behaviour on other occasions, so that the analysis re
veals the underlying system of relationships between the so
cial structure of the community, the parts of the social 
structure, the physical environment, and the physiological 
life of the comumnity's members.” (Gluckman 1968 [1940], min 
oversaettelse)
Mitchell (1968[ 1956] ) .
"The Copper Belt” er betegnelsen for det store kobbermineom-
råde i det nuvaerende Zambia.
von Kreitor (1980:12).
ödman (1972:5) .
von Kreitor (1980:12).
ödman (1972:5).
Udtrykket "kulturel bagage" lånt fra Ålund (1978, 1985).
Se videre von Kreitor (1980).
Titlen på en bog af den jugoslaviske migrationsforsker, Vlado 
Puljiz (1977).
Puljiz (1977), Schierup (1977b).
Schierup (1977b).
Schierup (1982).
Serbo-kroatisk: "Jugoslovenski gradani na privremenom boravku 
u inostranstvu'1, eller "Jugoslovenski gradani na privremenom 
radu u inostranstvu".
Tanic (1974, 1979) .
Se for eksempel Friganovic (1979), Genorio et al. (1979), Mi- 
losavljevic (1979), Primorac (1982), Schierup and Älund 
(1986).
Se for eksempel Davidovic (1983).
Älund og Schierup (1983).
Schierup (1977b og 1982), Schierup og Älund (1986).
Baucic ( 1979 ) .
Originalcitat:
”Although the more recent features of European migration in
dicate that for a growing number of migrants their stay in 
foreign countries loses its characteristics of temporariness, 
considering their socio-economic situation in the host 
country as well as their permanent illusion of return it is 
still justified to regard this form of migration as specific 
and temporary, although we in fact have in mind a continuing 
temporariness, which is a synonym for uncertainty and only 
temporary solution” Op.cit.: 1.
Storstedelen af efterkrigstidens indvandringer til Westeu

ropa har fundet sted som arbejdsvandring eller arbejdsmigra- 
tion. Arbejdsmigration kaldes også ofte for "okonomisk mi
gration" i modsaetning til "politisk” motiveret migration 
(flygtningeindvandring m.v.).
Arbejdsmigration adskiller sig på vaesentlige punkter fra 

(Politisk motiveret) flygtningeindvandring. Oftest har 
flygtningen en anden erfaringsbaggrund og andre fremtidsper- 
spektiver end arbejdsmigranten. Også typen af tilknytning til
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oprindelseslandet er oftest anderledes for flygtningen end 
for arbejdsmigranten.

37. Baggrunden for disse cykliske vandringer er den strukturelle 
situation, at arbejdsmigranterne gennem udvandringen tvinges 
til at reproducere sig selv og deres familier indenfor ram- 
merne af to forskellige samfund - udvandringslandet og ind- 
vandringslandet, der som helhed er praeget af forskellige 
ekonomiske og politiske systemer og også af forskellige 
normsystemer. Ved reproduktion forstår jeg "produktionen" af 
alle de ekonomiske, sociale og kulturelle betingelser, som må 
vaere tilstede for at migranten kan underholde sig selv og sin 
familie, og for at familien skal kunne opfostre nye sam-
fundsmedlemmer. Denne reproduktion er i arbejdsmigrantens 
tilfaelde af en dobbelt karakter, hvilket haenger sammen med, 
at arbe jdsmigranten passerer nationalstatsl ige graenser i sin 
segen efter arbejde. Han eller hun drager som regel ud med 
henblik på at kunne vende hjem og genetablere sig og sin fa
milie under mere tiIfredssti1lende reproduktionsbetingelser i 
hjemlandet.

Se også Note 39.
38. Mayer (1961,1962).
39. Arbejdsvandring under kapitalistiske samfundsforhold er (af 

marxistiske forskere) blevet opdelt i to hovedtyper. For det 
forste kan arbejdsvandringen tage form af en vandring af hel- 
eller halvt proletariserede bonder fra land til by; det vil 
sige fra samfund kendetegnet ved en ikke-kapitalistisk 
produktionsform til lonarbejde under kapitalistiske produk- 
tionsforhold. For det andet kan der vaere tale om en flytning 
af (allerede proletariserede) lonarbejdere fra et industri
område til et andet (Afhaengigt af ekonomiske fluktuationer, 
konjunkturer, kriser og den kapitalistiske akkumulations 
ujaevne geografiske udvikling). Begge typer af arbe jdsvandr ing 
kan föregå enten indenfor en enkelt nationalstats graenser 
eller tage form af international migration, hvor migranten 
passerer nationalstatsl ige graenser i sin sogen efter arbejde.

Cykliske vandringer mellem udvandringsområde og destina- 
tionsområde/indvandringsområde er isaer typisk for bonde- 
migranter som (i modsaetning til de allerede proletariserede 
migranter) passerer til et kvalitativt forskelligt (kapi
talistisk) produktionssystem og en kvalitativt forskellig 
social og ideologisk samfundsordning, samtidigt med at de 
förbliver materielt bundne og integrerede i hjemlandets bon
desamfund, dettes produktionssystem og sociale strukturer.

De jugoslaviske vlacher, som denne bog handler om, udviser 
et migrationsmonster, der er typisk for efterkrigstidens 
indvandring af bondemigranter til Vesteuropa fra middelhavs- 
området og den tredje verden. Arbejdsmigranten udvandrer som 
oftest med henblik på snarest muligt at vende tilbage til sit 
oprindelsesland for at virkeliggore ekonomiske mål ved hjaelp 
af midier indtjent gennem lonarbejde i Vesteuropa. Men 
opholdet forlaenges i det uvisse og övergår til "permanent 
midlertidighed”. Strukturelt set er dette migrationsmonster 
dog ikke specielt for migrationen til Vesteuropa. Det kan 
sammenlignes med store dele af den migration og de urbani- 
seringsproceser, som idag föregår indenfor landene i Den 
tredje Verden og imellem Den tredje Verdens lande indbyrdes 
(Hoiris 1975/76, Schierup 1980, Sivanandan 1980).
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Marxistiske samfundsforskere har kaldt den typiske bonde- 
migration i den tredje verden og bondemigrationen mellem Den 
tredje Verdens lande og Vesteuropa for "cyklisk migration" 
(Meillassoux 1975, Hoiris 1975/76, Schierup 1977a,b og 
1980). ”Cyklisk migration" beskrives som en form for ”dobbelt 
reproduktion” af arbejdskraften, som föregår samtidigt 
indenfor rammerne af to vaesensf orskel 1 ige samfunds-og pro
duktionssystemer - et ikke-kapitalistisk (bondesamfundene) og 
et kapitalistisk. De ikke-kapitalistiske systemer repro
ducers (vediigeholdes) indenfor rammerne af en kapitalistisk 
verdensorden og fungerer blandt andet som ”reservater” for 
billig arbejdskraft, som til enhver tid står til rådighed for 
kapitalen. Bandernes arbejdskraft er billig, fordi dens 
reproduktionsomkostninger delvist daekkes indenfor rammerne af 
de ikke-kapitalistiske produktionssystemer. Dette kan 
medvirke til at saenke kapi tale jernes lenomkostninger (Denne 
tese fremsaettes af blandt andet Claude Meillassoux i bogen 
Femmes, Greniers et Capitaux (1975). Se dog også kritikken af 
Meillassoux' argumentation i Schierup (1977b og 1985a)).

Se også Note 37.
40. Op.cit.

Det bar bemaerkes, at Mayer gjorde sine empiriske undersa- 
gelser, inden Apartheio-systemet blev institutionaliseret som 
grundlag for raceadski1lelsespolitikken i Sydafrika.

41. Eng. "hinterland".
42. Socialt netveerk er en betegnelse for de sociale relationer, 

som individet bygger op omkring sig selv og for sammenhaengene 
mellem disse sociale relationer. Ved at bygge netv&rk
(network building) kan individer sammenbinde forskellige dele 
af deres sociale liv - i forskellige samfundssphaerer, 
systemer, lande - til en helhed. Ang. netvaerkstanken og 
"network analysis" indenfor britisk social-antropologi se 
f.eks. Boissevain et al.(1973).

43. Mitchell (1959).
44. Af afrikanske studier kan udover Mayer (1961,1962) og Mit

chell (1959) naevnes for eksempel Kuper (1965), Little (1965) 
og Epstein (1958). Saifullah Khan (1977), som beskriver Pa- 
kistanske indvandreres situation i England, er et godt 
eksempel på, hvorledes Mayer’s analytiske logik anvendes i 
nyere engelske studier af commonwealth immigranters integra
tion i det britiske samfund.

45. Sammenlign Sayad’s (1977) analyse af den algiriske migration 
til Frankrig.

46. Nikolinakos (1973). Se også Horst (1986a).
47. Originalcitat:

”... the integration of the immigrant from a purely assimi
lationist point of view in which integration is said to have 
taken place when the immigrant is absorbed in the receiving 
society”. (Breton 1970:146. Min oversaettelse) .

48. Breton taler om tre typer af communities. Betydningen af be- 
grebet community daekkes kun dårligt af det danske "samfund” 
og også dårligt af det populaere nydanske begreb "lokalsam
fund". "Community" kan således udmaerket vaere et nationalt 
faen omen, som f.eks. "the Jewish community" eller "the black 
community” i USA. Snarere end "lokalsamfund” kan man her tale 
om relativt autonome "del-samfunö", der indgår som dele af en 
ov^rgribende samfundsmaessig helhed (i.e. society) .
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49.
50.
51.

52 .

53.

54. 
55 .
56.
57.
58.
59.

60. 
61.
62.
63.
64.

Elwert (1982).
Op.cit. 1982:723.
Se videre Elwert op.cit., som specielt forholder sig til si
tuationen i Vesttyskland. Bemaerk også Ulrike Schoenbergs 
(1985) aktuelle studium af etnisk organisering blandt ind- 
vandrere i Vesttyskland. Schoenberg argumenterer for, at en 
separat etnisk organisering indenfor rammerne af besternte 
indvandrergrupper i de fleste tilfaelde synes at vaere en 
f orudsaetning for deres identifikation med det vesttyske sam
fund og en langsigtet aktiv integration i overgribende sam- 
fundsmaessige institutioner og strukturer. Se endelig Mehr- 
länders aeldre studium fra 1974, som viste, at 87% af de tyr- 
kiske indvandrede arbejdere og 64% af alle "gaestearbe jdere" 
så et behov for, at deres sociale, juridiske og politiske 
behov skulle kanaliseres igennem egne autonome organisa
tioner .
Archer (1985) retter sin kritik ikke alene mod den funk- 
tionalistiske og strukturalistiske tradition i socialantro
pologi og sociologi, men også mod store dele af den moderne 
marxistisk orienterede samfundsforskning. Se også Cross 
(1972), som kritiserer foresti11 ingen om et "integreret ho
mogent samfund” i den britiske kontekst og Abercrombie 
et.alt. (1980), som diskuterer og kritiserer den säkaldte 
”Dominant Ideology Thesis" indenfor moderne marxistisk sam- 
fundsvidenskabelig teori..
Se også Hjarnos (1983) kritiske beskrivelse og analyse af 
klassisk amerikansk migrationsforskning, der kan befragtes 
som grundlag for dominerende stromninger i dagens vesteu- 
ropaeiske forskning.
Parsons (1964(1951]).
Se videre diskussionen i Horst (1986a).
Se f.eks. Widgren (1980).
Se Älund (1985) og Castles et alt. (1984).
Navnet på en bog af Engelbrektsson (1978): The Force of Tra
il i tion.
Med ”etnisk transformation” mener jeg gennemgribende foran- 
dringer i etniske gruppers kulturelle definitioner og sociale 
organisation. Se videre Schierup og Ålund (1986).
Ålund (1985).
Med idiomer mener jeg udtryksformer, som er naturlige og 
specielle for et besternt kulturelt felt.
(Hannerz 1974 ) .
(Schein 1972:83)
Antropologiske studier fra Afrika giver en raekke eksempler på 
situationsbetinget etnicitet förbundet med migration. Clyde 
Mitchell's analyse (1968(1956]) af The Kalela Dance beskriver 
etnicitet som et udtryk for en sammensmeltning og foran-dring 
af flere forskellige etniske grupper, som befinder sig i en 
faelles udsat social situation. Tidligere etniske grup-per 
smeltede sammen til nye kategorier, og nye etniske "graenser 
blev trukket” som en situationsbetinget reaktion på 
kolonialisme, industrialisering og nye klassemodsaetninger. De 
nye etniske enheder bestod af ”brede etniske grupper indenfor 
samme socio-okonomiske stratum" (Mitchell 1968:17).

Gordon (1964) fremdrager et lignende eksempel fra den 
nordamerikanske immigration (USA), hvor et samspil mellem
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etnisk tilhorighed og klasseinteresser bliver grundlaget for 
at nye sociale grupper opstår ("ethclass").

65. Gordon (1964) fokuserer for eksempel primaert på den struktu
relle baggrunö som en konstituerende faktor for etniske 
grupper:

"With regard to cultural behaviour, differences of so
cial class are more important and decisive than diffe
rences of ethnic groups. This means that people of the 
same social class tend to act alike and to have the same 
values even if they have different ethnic backgrounds. 
People of different social classes tend to act 
differently and have different values even if they have 
the same ethnic background” (Gordon:1964:52).

I andre sammenhaenge laegges vaegten på den kulturelle baggrund 
som den integrative faktor for sociale grupper i forskellige 
strukturelle situationer. Således haevder Glazer og Moynihan 
(1958), at der ligger en kulturelt betinget hensigt bag et
nisk isolation. Etnicitet er en måde at bevare en saerlig 
kulturel identitet i det amerikanske massesamfund, en måde at 
bevare saerlige traditioner og ritualer på, selv efter at en 
person har de praktiske muligheder for at "smelte” ind i den 
’’gennemsni tl ige” amerikanskhed .

Se også diskussionen i Älund (1985).
66. Etnogenese er en betegnelse for den historiske proces, hvori- 

gennem en etnisk gruppe vokser frem. I Kapitel 3 fremlaegges 
nogle elementer til rekonstruktionen af vlachernes etnoge
nese .

67. Jeg anvender mig her provisorisk af begreberne "the Little 
Tradition" og ”the Great Tradition", som stammer fra den 
Amerikanske antropolog, Robert Redfield’s (1960) studier af 
bondesamfund i Mellemamerika. I bogens afsluttende kapitel 
skal jeg på baggrund af min beskrivelse af vlachernes inte
gration i Skandinavien komme naermere ind på en diskussion af 
indhold af begrebet "tradition” og give det en mere praecis 
mening.

68. Horst (1980) og Ålund (1985).
69. Schierup and Älund (1986).
70. Schierup (1973).
71. Vor faelles forskning resulterede i bogen Will they Still be 

Dancing? (Schierup and Ålund 1986), som er et sammenlignende 
studium af vlachiske og makedonske indvandreres integration i 
Danmark og Sverige.
72. Disse forklaringer kaldes for ”den bevidste model” af 
Levi Strauss (1960). Det vil sige, en model, som afspegler 
folks eget billede eller bevidsthed om deres samfund, kultur, 
adfaerd m.v. Observatoren kan sammenl igne denne ”bevidste” mo
del med forskerens egen model. Dette kaldes af Levi Strauss 
for den ”ikke-bevidste model”, som ikke er bevidst for 
aktorerne i samfundet, men som (iflg. forskerens 
opf attelse) repraesenterer "under 1 iggende strukturer", der 
styrer aktorernes tankemonstre (og handlinger).

73. Peterson (1986).
74. På serbo-kroatisk: ”poznavaoci prilika". Det vil ordret sige 

"dem, der kender til omstaendighederne" .
75. Schierup (1973).
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76. I kapitel 6 präsenterer jeg udvalget for 
sporgeskemaundersogelsen mere indgående.

Kapitel 2
1. Den 29. november er Den socialistiske Republik, Jugoslaviens 

(serbo-kroatisk: Social isticka federativna republika Jugo- 
slavija) nationaldag. På denne dag, for godt fyrre år siden 
midt under partisankrigen rettet imod den fascistiske (tysk
italienske) Okkupation af landet (1943) afholdt det överste 
råd for Den jugoslaviske nationale Befrielse (serbokroatisk: 
Antifasisticko vece narodnog oslobodenja Jugoslavi je [AV- 
NOö]) et mode af afgorende historisk betydning i den lille 
bjergby, Jajce (i Bosnien). Modet udstak det forste konsti
tutionelle grundlag for Den socialistiske föderative Repu
blik, Jugoslavien. (For en detaljeret redegorelse for grund- 
laeggelsen af det socialistiske Jugoslavien kan blandt andet 
henvises til Istorija socialisticke Jugoslavi je af Branko 
Petranovic og Cedomir Strbac (1977).

Idag, naesten fyrre år efter afslutningen af Den anden Ver- 
denskrig og Den nationale Befrielseskamp i Jugoslavien, er 
årsdagen for det konstituerende mode i Jajce stadigvaek den 
mest hojtidideligt fejrede lejlighed, såvel i Jugoslavien som 
i tusindvis af jugoslaviske indvandrerforeninger, spredt ud 
over Vesteuropa. "Den 29. November" er det vigtigste symbol 
for "enhed i mangfoldigheden” i dette multinationale 
konglomorat (Jugoslavien) i "Europas urolige hjorne” (kendt 
synonym for Balkan i årene for Forste Verdenskrig). Denne dag 
er et symbol for "enhed, broderskab og solidaritet” blandt 
"nationer og etniske grupper" i Jugoslavien og for 
opretholdelsen af en folelse af tilhorighed i forhold til 
oprindelseslandet blandt over en million migranter udenfor 
Jugoslavien.

2. Henvisning til de mange forskellige "nationer" ("narodi 
i.e. serber, kroater, slovener, makedoner, montenegriner og 
[serbo-kroatisk talende] muslimer) og "etniske grupper”
( "narodnost i": i.e. albaner, ungarer, rumaener, tyrker, romi 
[sigojnere] og andre), som er forenet i Jugoslavien som en 
faelles nationalstat.

3. Det jugoslaviske kommunistiske parti (Komunisticka parti ja 
Jugoslavi je [JTPJ]) skiftede i 1950’erne navn til Den kommu
nistiske Liga (Savez komunista Jugoslavi je [S/fJ]).

4. Serbo-kroatisk: "Ziveo dvadesetdeveti novembar. Zivela Titova 
Jugoslavi ja."

5. "Jugoslaviske borgere på midlertidigt arbejde i udlandet”
(Gradana SFRJ na privremenom radu u inostranstvu) er den of
ficielle jugoslaviske betegnelse for migrantarbejderne i 
Vesteuropa.

6. Kolo er det Serbo-kroatiske navn for kaededans.
7. Aleksandra er forfatterens kone og kollega.
8. Blandt vlacherne defineres folk over fyrre som "gamle”.
9. Se også note nr. 44
i Kapitel 12.
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Kapitel 3
1.
2 .
3 .

4 .

5 .

6 .

7 .
8 . 
9. 
10

11.

Baba betyder "bedstemor" på serbokroatisk og anvendes som en 
respektfuld betegnelse for enhver aeldre kvinde.
For at forhindre konflikter mellem moderen og svigerdatteren. 
Vraj er det vlachiske ord for "heks” eller ”troldkvinde”.
Vraj kan beskaeftige sig med både hekseri, magi og folkemedi- 
cin (urter, massage m.m. ) . En heks er en person, som baerer en 
ond magisk kraft eller substans i sin krop, og som er istand 
til at udnytte denne ondskab til at skabe ulykke for andre.
En troldkvinde eller magiker kan gennem sit kendskab til 
övernaturlige teknikker (vers, ritualer, genstande m.v.) 
påvirke andre menneskers liv i god (hvid magi) eller dårlig 
(sort magi) retning. Se også redegorelsen for witchcraft, 
sorcery, magic, leechcraft m.m. i Evans-Pritchard (1968
[1937]).
"Moroi kan tage ophold i kroppen på svagere personer - mindre 
born eller aeldre mennesker. Den kan krybe ind i deres hjerte 
og aede det op. Folk som huser en moroi vil få naeseblod. Så- 
danne svage personer er slaegtninge til de ’onde’ personer, 
som moroi forfolger for at haevne uretfaerdige handlinger. Mo
roi kan også fortaere hjertet på husdyr, som tilhorer deres 
fjender. I ekstreme tilfaelde kan moroi direkte angribe en 
tidligere slaegtning og forsoge at kvaele ham eller hende, men 
det sker kun sjaeldent, at moroi draeber direkte. Gud tillader 
ikke, at de afdode tager de levendes liv." (Vlachisk trold
kvinde ) .
I modsaetningen til det traditionelle vlachiske bondesamfund, 
hvor den afdodes tilbagekomst og forfolgelse af de levende 
ses som et samfundsanliggende og et normalt udtryk for so
ciale konflikter, ses folks oplevelse af at de ikke kan 
skaffe sig af med billedet af deres naermeste afdode i det 
moderne industrisamfund som individuelle patologiske til
faelde. Hvor genfaerdet (moroi, ”vampyren”) blandt vlacherne er 
et socialt og et rituelt problem, et tilfaelde for familien, 
lokalsamfundet og vraj, ses genfaerdet i det moderne urbane 
Vesten som udtryk for en individuel, psykisk sygdom, et 
tilfaelde for psykologen eller psykiateren (se for eksempel 
Volkan, 1969 ) .
Jack Goody (1962:379ff) skelner mellem en så godt som univer- 
sel cult of the dead, som indbefatter troen om et liv efter 
doden og indbefatter ritualer for at vise respekt for de 
afdode (som at laegge blomster på graven for eksempel), og 
worship of the dead, som indbegriber troen på at de afdode 
aktivt griber ind i verdslige affaerer, og ritualer for at 
påvirke de afdodes handlinger overfor de levende. Denne ter- 
minologiske distinktion er vanskelig at få frem på dansk. 
Goody (1962) .
Op.ci t.:380ff.
Zecevic ( 1974) .
For en samlet fremstilling og analyse af moroi’ s og forfaed- 
rekultens mening blandt vlachiske indvandrere i Danmark og 
Sverige, se Schierup (1985c).
Den vigtigste Ottomanske administrative enhed i Serbien hed 
vilayet. En vilayet var opdelt i flere pasaluk'er og hver 
pasaluk igen underinddelt i mindre enheder kaldet nahija. 
Krajina var en af fem nahije (serbisk flertalsform) i pasa-
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12 .

13.

14.

15 .

16 .

17.
18.
19.
20. 
21. 
22.

luk’et Vidin, som indgik som en del af den forste autonome 
serbiske stat i 1917. Denne region (nahija’en Krajina) havde 
byen Negotin som sin hovedstad og er idag kendt som Negotin- 
ska Krajina.
Der er to storre folkegrupper, som kaldes for ”vlacher" (vla- 
si) på de sydslaviske sprog. Den ene gruppe er en etnisk mi
noritet i den jugoslaviske republik, Makedonien. Disse 
”vlacher" kaldes dog öftere for ”ar omun i” på serbo-kroatisk 
og makedonsk. Den anden gruppe er en etnisk minoritet i den 
nordostlige del af republikken Serbien. Disse to grupper af 
"vlacher" er staerkt forskellige, både når det gaelder kul
turelle traek, historie og deres nuvaerende stilling i det ju
goslaviske samfund. I dettte studium refererer jeg udeluk- 
kende til den serbiske gruppe af vlacher. Dette er den eneste 
storre gruppe af vlachiske indvandrere i Skandinavien.
Vlaski er den serbiske betegnelse for det vlachiske sprog. 
Også vlacherne selv anvender betegnelsen vlaski, når de taler 
serbisk, men på deres modersmål anvender de betegnelsen 
"rumuniesche” (romanéste på Rumaensk): i.e. "rumaensk".
"Vi er serbere, som engang flygtede til Rumaenien. Da vi 
vendte tilbage, havde vi glemt at tale serbisk og havde an
taget det rumaenske sprog. Ikke desto mindre er vi stadigvaek 
serbere og serbisk er vort egentlige modersmål.” En historisk 
beretning, som vi ofte har modt blandt Krajina vlacherne.

Når man sporger vlacherne om, hvem der er deres national- 
helte, naevner de Marko Kraljevic og Hajduk Veljko, som begge 
var legendariske helte i den serbiske nations historie för
bundet med deres rolle i kampene mod tyrkerne.
Skont vlacherne anvender serbiske navne og efternavne, når de 
presenterer sig selv for udenforstående, anvender de tillige 
saerlige vlachiske (rumaenskklingende) navne i landsbyen. Dis
se indeholder et fornavn fulgt af en betegnelse, der beskri
ver et saerligt kendetegn for en familie eller et hushold. 
Disse suffixer eller husholdsbetegnelser er blevet integreret 
med det serbiske suffix -ic, for at tjene konstruktionen af 
serbiske efternavne, som anvendes i kommunikation udenfor den 
etnisk vlachiske landsbykontekst (f.eks. Drakul-ic, Jepur-ov- 
ic, Cululej-ev-ic. I modsaetning til de vlachiske betegnelser, 
som folger husholdet og jorden, nedarves de serbiske 
efternavne i den mandlige linje.
Slava'en er en religiös ceremoni til aere for en families 
skytshelgen. Slava’en, som indgår i den serbisk ortodokse 
kirkes liturgi, er specifik for serberne, og har sin oprin- 
delse i en hedensk {for-kristen) kult. Når en serbisk familie 
var blevet dobt af en kristen missionaer i det syvende 
århundrede, konverterede dåbshandlingen familiens (hedenske) 
beskyttergud, lar til en kristen helgen. (NID 1944:288. For 
en naermere beskrivelse af slava’e ns vigtige sociale funk
tioner, se Hammel (1968)).
Se også fodnote nr. 12 og note 1 i Kapitel 4.
Barjaktarovic (1973).
Vlaski Zakoni, Bojanic-Lukac (1978:36).
Petrovic (1968:4).
Dordevic (1923), fra Marjanovic (1981), min oversaettelse.
For slaverne indvandrede, var det område, som er vore dages 
Jugoslavien beboet af trakere og illyrer. Illyrerne var de 
sidst tilkomne, som drev trakerne mod ost ind i det centrale
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Balkan (0st for de dinariske alper), som indbefatter det om
råde, der senere skulle blive Serbien. Området lsngere 0st 
på, som senere skulle blive den middelalder1 ige statsdan- 
nelse, Vallakkiet, udgjorde en del af provinsen Dakien. Da
kien indgik som det 0vrige Balkan i det romerske imperium.
Den gamle bosiddende befolkning, hovedsageligt trakerne, var 
blevet romaniserede og udgjorde en del af den latinske civi
lisation f0r slavernes indvandring (Cirkovic (ed.) 1981:142).
Omkring 650 e.kr. havde de slaviske stammer fuld kontrol 

over Balkan. Med undtagelser af visse bjergområder i det in- 
dre og regioner og byer i kystområdete assimilerede slaverne 
med tiden de fleste af de tidligere bosatte folkeslag sprog- 
ligt og kulturelt. Tidligt efter, at slaverne havde sat sig i 
besiddelse af Balkan, blev den gamle romaniserede befolkning 
splittet. Da byzantinske haere senere igen kom i kontakt med 
disse leveninger af den oprindelige romaniserede befolkning, 
fandt de dem kulturelt "degenererede", ”de samme maerkvaerdige 
barbarer som de nyankomne slaver” (Cirkovic 1981:142).

De gamle trakeres skaebne, senere kendt som den ”vlachiske" 
befolkning, er usikker og afhaenger sikkert af, hvor de var 
bosiddende og afstanden til storre romaniserede centre. Be- 
tegnelsen vlah (serbo-kroatisk) daekker over en raekke for- 
skellige konnotationer, som både henviser til en romaniseret 
befolkning i al almindelighed, til seminomadiske fåreavlende 
folk (i.e. erhvervsbetegnelse), og til en etniskt distinkt 
gruppe. Vlah har tillige flere andre betydninger (se videre 
Cvijic 1922 og Skok 1971).

Den vlachiske befolkning i Balkans sydostlige bjergegne (i 
Makedonien, Bulgarien og Graekenland) , som lokalt var kendt 
som Arumuni (serbo-kroatisk/makedonsk) var mere modstands- 
kraftige som en distinkt kultur end den mere opsplittede ro
maniserede befolkning i nordost i området omkring Donau 
(Cvijic 1922). I det middelalder1 ige Serbien, forlod nogle 
grupper af vlacher områderne i det Sydlige Serbien og flyt- 
tede mod nordost, hvor de krydsede Donau (Cirkovic 1981:142). 
Her indgik de i den historiske fremvaekst af det rumaenske 
folk. I lobet af det tolvte århundrede overtog denne 
vlachiske befolkning igen området ost for Donau politisk, og 
gav det navnet Vallakkiet.

I det middelalder1ige Serbien var vlasi (serbo-kroatisk 
pluralis form af vlah) kendt som en saerlig etnisk gruppe, 
kendetegnet ved fåreavl (med en primitiv hyrdeteknologi og 
små får, som havde dårlig uld). De adskilte sig fra den sla
viske befolkning, som hovedsageligt var agerbrugere. De 
praktiserede transhumance (en form for halvnomadisme) og 
forflyttede sig med deres store hjorde mellem forskellige 
graesgange afhaengigt af årstiden. På baggrund af dette var de 
fremragende kendere af vilde og afsides dele af balkan. De 
var også hesteavlere. Dette gjorde deres geografiske viden 
vaerdifuld og eftersogt, fordi de kunne påtage sig transporter 
og arrangere karavaner i uvejsomme områder. Der blev i det 
middelalder 1 ige Serbien opkraevet skat på vlachernes specielle 
erhverv. Skatterne var pålagt vlachernes grundlegende 
okonomiske samarbejdsenhed, kaldet katun.

Katun var en samarbejdsgruppe, som opstod blandt skiftende 
(ikke stabile) bebyggelser af vlachiske fårehyrder. Enheden 
kunne bestå af op til nogle dussin familier. Katun var rime-
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

ligtvis organiseret direkte efter de krav, som erhvervet 
stillede til samarbejde mellem familier. Den var altsd ikke 
nodvendigtvis en slaegtsgruppe, hvilket er karakteristisk for 
storre samarbejdsgrupper blandt de sydslaviske folk. I det 
middelalderlige Serbien var det klostrene, som indkraevede 
skatterne fra katun. De vlachiske ledere, knez, primicur og 
katunar havde ansvaret for skattebetalingen, som bestod af 
både produkter (dyr, taepper m.v.) og tjenester som militaer 
bistand og transport (Blagojevic 1981: 381-83). Med tiden 
blev der også mange slaver som indgik i katun organisationen, 
som hermed mistede sit etniske saerpraeg. Denne grundlegende 
förändring af den gamle etnisk distinkte vlachiske katun gik 
ind i sin sidste fase mod slutningen af Det trettende 
Århundrede (Blagojevic 1981:382).

Skok (1971) understreger distinktionen mellem bofaste og 
nomadiske vlacher, og også distinktioner mellem vlasi i det 
middelalderlige Kroation og i Serbien. Jeg vil referere til 
Skok (ibid) og til Cvijic (1966 [1922]) for naermere diskus
sioner af disse distinktioner og af etymologiske problemer 
förbundet med historiske betydninger af betegnelsen "vlah". 
Her har jeg udelukkende beskaeftiget mig med de serbiske 
vlasi.
Vore dages vlacher i Negotinska Krajina betegner sig selv 

som vlasi på serbisk og vlaj, når de taler rumaensk (den 
vlachiske dialekt af rumaensk) .
Barjaktarovic (1973), Marjanovic (1981).
Serbo-kroatisk: "o Turcine, za nevolju kume, a ti Vlase, si- 
lom pobratime".
Serbo-kroatisk: Krvava Kosulja (Marjanovic 1981).
Udover disse findes også spredte grupper af sigojnere. 
Serbo-kroatisk: "Ni u tikvi suda, ni u Vlahu druga".
Barjaktarovic (1973:23-27).
Marjanovic (1981:43).
Petrovic (1968) .
Schierup (1973, 1977).
Marjanovic (1981), Zecevic (1974).
Op.cit.
Hammel (1968).
Med ”korporat gruppe" mener jeg her en gruppe af slaegtninge, 
som overfor andre grupper i samfundet optraeder som en ri
tuell saedvane) retsl ig, politisk eller okonomisk enhed. En 
patrilineaer slaegtsgruppe er en gruppe, hvis sammenhold og 
faelles identitet grunder sig på at man anser sig, at ned- 
stamme fra en faelles stamfader. Ofte har ideerne om denne 
faelles af stamning et mytologisk praeg og bekraeftes gennem 
faelles riter. Et vigtigt ritual, som blandt serberne nedarves 
gennem faderlinjen, og som symbolsk udtrykker faellesskab i 
slaegten er slava’en. Hos vlacherne er slava'en, på trods af 
at det ydre ritual folger serbisk skik, ikke på samme måde et 
symbolsk udtryk for sammenhold indenfor en videre 
slaegtsgruppe, men snarere en fest for den snaevrere familie, 
hvor denne bekraefter sine relationer til et netvaerk af naboer 
og slaegt.
Med "udvidede” familier mener man indenfor antropologien fa
milier, hvis struktur og omfång ligger udover det "normale" 
vestlige kernefami1iebegreb.
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54. 
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Ang. sporgsmålet om zadruga’en eksistens hos rumaenerne se 
diskussioner i Cvijic (1922), Mosely (1953), Chirot (1976). 
Schierup (1973), Pantelic (1970).
Sporgsmålet om den historiske eksistens eller ikke-eksistens 
af zadruga’ er i det vlachiske samfund er dog stadigvaek uaf- 
klaret indenfor jugoslavisk etnologi. Visse kilder antyder, 
at der tidligere eksisterede store udvidede familier med 16 
til 20 medlemmer eller mere i Negotinska Krajina. Men om 
sådanne familier var vlachiske eller serbiske eller blandede, 
fremgår ikke (Pantelic 1970: 249).
Originalcitat: "The communal village provides an alternative 
solution to the problems of land clearing of a pastoral eco
nomy and of insecurity in a sparsely populated area ... Ro
manian communal villages were apparently territorial rather 
than family based units from a very early period ... Tradi
tional Romanian villages have long had a strongly endogamous 
marriage tradition, while most South Slav communities were 
strongly exogamous” (Chirot: 153, min oversaettelse).
Originalcitat: "In order to protect themselves, villagers 

had to break the communal solidarity of the village ... The 
key reason for division of communal lands was protection from 
exploitation by rich natives or outsiders ... The general 
pattern elaborated here spread through Romania and produced 
either serfdom or breakup of communal villages.”
(Op.cit.: 149-50, min oversaettelse).
Serbo-kroat i sk: seoska utrina. Rumaensk: vatra eller atar. 
Stojancevic (1957); Marjanovic (1981).
Tomasevich (1955), Schierup (1977b).
Schierup (1977b).
Redistributionen udtrykkes for eksempel symbolsk i en cere
moni ved navnet parciture, hvilket betyder "at dele”, på 
vlachisk. Denne ceremoni praktiseres hyppigt i de vlachiske 
landsbyer.
Se videre Kapitel 5.
D.v.s. det "almene”, det ”faelles”.
Dordevic (1912:11), min oversaettelse fra serbo-kroat isk. 
Pantelic (1970:248).

Se Kostic’s typologi (1958).
, Pantelic (1970), Schierup (1973) og 

(1977), Marjanovic (1981).
For at undgå opsplitning af jorden igennem arvedeling, er en 
stram fodselskontrol (aborter) blevet indfort i lobet af 
dette århundrede.
Se videre Kapitel 9 ang. "de vlachiske kvinder for og nu". 
Milanovic (1965) henviser til et dokument fra 1837 angående 
de serbiske myndigheders kamp mod borneaegteskaber blandt 
vlacherne. Det er svaert at vide nojagtigt, hvorledes situa
tionen var dengang, men Serbiens forste regent, Knez Milos 
besternte, at ingen mand skulle kunne gifte sig for sit syt- 
tende år og ingen pige for sit fjortende. Selv overvaerede vi 
i 1980’erne flere bryllupper i Negotinska Krajina mellem 
piger på tretten og drenge på femten. Så, i det mindste re
trospektivt set, virker det som om Knez Milos' forbud ikke 
har vaeret noget videre effektivt.

Milanovic (ibid:772) noterer endvidere, at i mange vlachi
ske landsbyer indgås [1965] naesten halvdelen af alle nye aeg-

Efter floden Timok. 
Iflg. Kostic (1958)
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56.
57.

58.
59.

teskaber af unge teenagere. Samtidigt ender flertallet af 
disse tidlige aegteskaber med skilsmisse.
Se note 53.
Ifolge saedvaneretten (som her overensstemmer med moderne ju
goslavisk ret) arver alle soskende jord og losore i lige an- 
dele. Unge fami 1iemedlemmers giftemål ud af husholdet betyder 
enten en opdeling af ejendommen på baggrund af den udgiftes 
krav på medgift (medgiften udgor arv på forskud i form af 
jord, möbler m.v.) eller etableringen af et nyt neo-lokalt 
hushold og delingen af den oprindelige ejendom. Medgift gives 
blandt Krajina vlacherne til både udgifte dotre og sonner.
Det yngste barn (helst en son, set fra de aeldre generationers 
synspunkt) förbliver sammen med foraeldrerne i det gamle 
hushold. En yderst lav natalitet har dog i de seneste 
generationer gjort egentlige arvedelinger til en sjaeldenhed i 
vlachiske landsbyer, og dermed samtidigt gjort arv 
(overforsel af autoritet og ejendom) post morten, til den 
statistiske norm.

For en teoretisk diskussion af forskellige arvesystemer og 
specielt aspekter af pre-eller post-morten. overforsel af 
ejendom, se Goody (1962).
Milanovic (1965) og note 55.
Unge forelskede kan forsoge at gå bag deres foraeldres ryg og 
"lobe bort” til en af parternes hjem, imod alle eller nogle 
af de aeldres vilje. I sådanne tilfaelde kan to ting ske. Enten 
kan alliancen blive forpurret af de aeldre i en af eller i 
begge familier, eller den kan til slut blive accepteret som 
et fait accompli og aegteskabstransaktioner reguleret re
trospektivt (ydelse af medgift, betaling af brudepenge m.v.
Se Schierup 1973 ) .

Kapitel 4
1. Der bor rimeligtvis 1.500 til 2.000 vlacher i hvert af de to 

skandinaviske lande. Det nojagtige antal er ukendt, eftersom 
de fleste vlacher angiver sig selv som ”serber” af nationa
litet i de jugoslaviske folketael 1 inger, på hvilke detaljerede 
opgorelser over det etniske tilhorsforhold af jugoslaviske 
migranter i vesteuropaeiske lande baseres. Denne usikkerhed 
gaelder af samme årsag også vlachernes antal i Serbien. Her 
kan man anslå den vlachiske befolknings antal til op imod 
150.000 personer.

I de jugoslaviske folketael 1 inger baseres oplysninger 
angående etnisk tilhorighed altså på personers egen tilken- 
degivelse af deres nationalitet, hvilken ikke behover at 
sammenfalde med afstamning, sprog o.l. kriterier. På trods 
af, at rumaensk talende vlacher i 0stserbien adskiller sig 
kulturelt fra sine serbiske naboer i samme område, angiver 
storstedelen deres nationalitet som ”serbisk”. Iflg. fol- 
ketaellingen i 1981 angav kun 25.596 personer i Serbien deres 
nationale identitet som "vlach” (Petrovic 1983). På den anden 
side fremgår det af den jugoslaviske statistiske årbog for 
1984, at så mange som 129.613 personer i Serbien anses at 
have "vlachisk" som modersmål.

2. Zikic (1973), eiteret i Marjanovic (1981:119).
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3. Marjanovic (1981:117 og 128).
Grundskolen varer otte år, og er obligatorisk.

4. Schierup (1973, 1977).
5. Baucic (1985). Iflg. den jugoslaviske folketael 1 ing i 1981.
6. Med bilateral menes i antropologisk sprogbrug en slaegskabs- 

struktur, hvor arv og/eller afstamning igennem kvinder er af 
lige stor betydning (symmetrisk). Med en bilateral autori- 
tetsstruktur i husholdet mener jeg at kvinderne i modsaetning 
til en patriarkalsk struktur har stor autoritet i beslut- 
ningsprocesser og at maend og kvinder i hej grad deltager i de 
samme beslutningsprocesser.

7. Se videre Schierup (1973 og 1977).
8 . Schierup (1973) .
9. Op.cit.
10 . Op.cit.
11. Op.cit. og Schierup (1977b).
12. Schierup (1973).
13. De fleste af disse mennesker er nu for gamle eller har for 

ringe formelle arbejdskvalifikationer til at kunne finde ar- 
bejde i Jugoslavien. De udskyder konstant deres tilbageven- 
den. Mange forestiller sig ikke, at de vil kunne vende til- 
bage til oprindelsesområdet fer pensionsalderen.

14. Her understreger jeg igen, at den vlachiske definition af 
hushold går på tvaers af landegraenserne , og omfatter hus- 
holdsmedlemmer i såvel Jugoslavien som i indvandringslandet.

15. Overgangsriter er ritualer, som tilkendegiver övergången fra 
et stadium i livet til et andet, d.v.s. dåb, konfirmation, 
bryllup, "runde fedselsdage”, begravelse m.v. Betegnelsen 
overgangsri ter, som of te anvendes i etnografisk-antropologi- 
ske studier, stammer oprindelig fra van Gennep's (1909) bog 
Rites de passage.

Kapitel 5
1. Med ordet symbiose mener jeg et "intimt samliv til udbytte 

for begge parter”.
2. Vraj er som regel en aeldre kvinde med saerlig indsigt i tradi

tionelle ritualer, magi, folkemedicin og spådomskunst. Der er 
såvel "sorte” (onde) som ”hvide” (gode) vraj (For flere 
betydninger af betegnelsen vraj, se note 3, Kapitel 3).

Den onde vraj er "djaevelens forlovede” og kan fremkalde 
"ski Ismisser, haevn, aborter og ded”. Den gode vraj er ferst 
og fremmest en ”fami 1ieterapeut”, en "psykoterapeut” og en 
"laege” i traditionel f orklaedning. Hun arbejder med at forene 
folk og helbrede sindet og kroppen. Den samme person kar i 
visse tilfaelde optraede såvel som en ond og en god vraj, af- 
haengigt af situationen.

3. Marija er navnet på klienten.
4. ”Korn”/”tanker".
5. Zecevic (1978b:383), min oversaette 1 se .
6. Op.c i t.:392.
7. ibid
8. Ibia, min oversaettelse fra serbo-kroatisk.

Man har den opfattelse, at verden hinsides er kold og merk 
(Zecevic 1978b:393). Derfor behovet for at ofre lys og

250



- Noter, Kapitel 2-5 -

brående. Se iovrigt den detaljerede beskrivelse i Zecevic 
(1978b).

9. Hovedparten af pomana'en blandt vlacherne er det sakrale mål
tid. Blandt serberne udgor det normalt den eneste ceremoni. 
Igennem dette kollektive måltid, til hvilket man inviterer så 
mange naboer, slaegt og venner som muligt, sendes al mad og 
drikke på bordet videre til den afdode. Derfor er det vigtigt 
at spise og drikke så meget som muligt, og intet bar levnes. 
Se iovrigt den detaljerede beskrivelse og analyse i Zecevic
(1978b).

10. Pomane afholdes på selve dödsdagen, den forste lördag efter 
doden, efter fyrre dage, seks måneder og et år efter doden. 
Saerligt betydningsf uld som overgangsr i te (Rite de passage, 
van Gennep 1909) er fyrredages pomana’en. Indtil dette tids- 
punkt har den afdodes sjael måttet vandre omkring for endnu 
engang at gense alle de steder, som den opholdt sig på i li
vet .

11. Dette er den längste tid, som en syndefuld sjael kan forblive 
i elendighed, hvis den er faldet ned fra den bro som krydser 
svaelget mellem denne verden og det hinsides (se videre Kapi
tel 10).

12. Ang. "overgangsriter” (rites de passage) se van Gennep 
(1909) .

13. Bourdieu (1980).
14. Zavetine er en afledning af det serbo-kroatiske ord zavet, 

som betyder "ed” eller "löfte”.
15. Serbo-kroatisk: drzavni praznici.
16. Ang "identitetsarbejde", se Cohen and Taylor (1978) Dahl 

(1984) samt Schierup and Älund (1986).
17. Op.cit.
18. Den mest grundlaeggende formning ("strukturering") og omform

ning ("restrukturering") af individernes kollektive disposi
tioner og tilbojeligheder i et samfund - deres habitus - 
finder oftest sted igennem alt det usagte, haevder den franske 
socialantropolog og kultursociolog, Pierre Bourdieu: det vil 
sige individets daglige erfaring af og deltagelse i besternte 
(strukturelt set) éns (homologe) adfaerdsmonstre og rutiner, 
og den stadige udsaettelse for, hvad Bourdieu (1977) kalder 
for et samfunds ”strukturelle ovelser" (exercises 
structurelles). Med ”strukturelle ovelser” menes sociale ce
remonier eller ritualer, hvorigennem et samfunds grundlaeg
gende premisser og rutiner udtrykkes i symbolsk eller stili- 
seret form. Inkorporeringen af en vis habitus i individerne 
eller förvandlingen (transformationen) af habitus i en social 
aendr ingsproces föregår således mere eller mindre ube-vidst.
Og det er netop fordi de grundlaeggende praemisser el
ler vurderinger som processen bygger på förbliver usagte og 
skjulte bagved en raekke selvindlysende rutiner og ritualer, 
at ingen stiller dem i tvivl. Ang. habitus se videre note 32
i Kapitel 6.

19. Op.cit.
20. Op.cit.
21. For en almen diskussion af psykiske problemer blandt indvan- 

drere, se Eitinger and Schwarz (1981).
22. En mand, som er utro kan således rammes af impotens. (En

f orudsaetning er f ormodent 1 ig, at han tror på vraj’s överna
turlige kraft, og at han ved, at hun har ovet magi imod ham).
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23.

24 .

25.

Kvinden må se sit snit til at opsamle sin mands saed (hvil- 
ket f orudsaetter, at de stadigvaek har samleje). Med lidt saed i 
en beholder går kvinden da til en klog kone, som låser en 
haengelås rundt om beholderen og på denne måde symbolsk "lå
ser” mandens saed og hans potens. Derefter vil vraj fremsige 
magiske formularer og gore sine magiske tegn. Hvis dette ikke 
hjaelper og manden forsaetter med sin utroskab, beordres 
kvinden at fastgore en tråd under elastikken på sin mands 
uderbukser og lade den sidde der i en uges tid. Siden skal 
hun samle hår sammen, efter at hendes mand har barberet sig. 
Med håret, tråden og en ny portion saed besoger hun igen den 
kloge kone, som igen ”låser" det, som hun har bragt. Hvis 
manden bedrager sin kone, traeder magien i kraft og han bliver 
impotent udenfor sit hjem og med andre end sin kone (hun har 
låst ham til sig selv).
Hvis kvinden beholder den ”låste” saed hos sig, vil en anden 

vraj eventuelt vaere i stand til at hjaelpe manden med at vinde 
potensen tilbage. Men, hvis den bedragne kvinde onsker haevn, 
kan hun smide beholderen i havet eller i en so. "Da kan ingen 
magt freise manden, og hans pung og bug bliver oppustet af 
plager. Han kan ikke stå i forhold til nogen kvinde laengere, 
og kan endog risikere doden" (Kilde: vlachisk vraj i 
Skandinavien).
Folklore er en favoritaktivitet for jugoslaviske indvandrer- 
foreninger .
På tidspunktet for udvandringen i slutningen af 1960'erne var 
der mange aeldre og midaldrende maend og kvinder, som stadigvaek 
gik med toj, som var lavet af hjemmespundet og hjemmevaevet 
klaede fra husholdenes egne får eller bomuldsmarker. Man-ge 
vlachiske indvandrere bar også "folkedragter” af hjemmevaevet 
klaede, da de forst tiltrådte deres nye karriere som 
”gaestearbejdere” eller "indvandrere” i Skandinavien for snart 
tyve år siden.
Schierup (1973).

Kapitel 6
1. Aleksandra Ålund ( 1985) kalder denne typiske forstaerkning af 

den "traditionelle" socio-kulturelle referenceramme mellem 
indvandrere for "skyddsmurar".

2. Mitchell (1959, 1960, 1966).
Mitchel skriver folgende:

"... a custom practised in a rural situation, when transfer
red to an urban one, may take on a new meaning for partici
pants and observers alike, and ...it is dangerous ...to as
sume that because an ostensibly tribal custom persists in an 
urban environment, the tribal social system as a whole con
tinues to operate there. ...urban social systems should be 
studied sui generis and ...the origin of the elements in them 
from this point of view is irrelevant" (1960:169).

3. Se også Kapitel 1, sidste afsnit.
4. Hvilket giver en svarsprocent på 89%.
5. Oprindeligt interviewede vi (Aleksandra Ålund og jeg) medlem- 

mer af to jugoslaviske indvandrergrupper - vlacher og make- 
doner - i de to lande. Resultaterne af undersagelsen disku-
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teres i bogen Will they still be dancing? (Schierup and Älund 
1986). Men i denne bog anvender jeg altså udelukkende data 
fra interviews med undersogelsens udvalg af vlachiske 
indvandrere.

6. Dette monster er beskrevet i detaljer for den makedonske ind- 
vandrergruppes vedkommende i Schierup and Älund (1986).

7. Jeg diskuterer dette tema mere detaljeret i Kapitel 8.
8. Dette i modsaetning til den makedonske indvandrergruppe, hvor 

flere var gifte med skandinaviske partnere eller med partnere 
fra andre etniske grupper af jugoslaver (Schierup and Ålund 
1986).

9. Schierup 1973 .
10. "Bondearbejder” er en direkte oversaettelse af det engelske 

begreb "peasant worker" eller det serbo-kroatiske "seljak 
radnik”.

11. Se videre Schierup (1973, 1977).
12. Om bondehushold og jordfordeling i vlachiske migrantlandsbyer 

se videre Schierup (1973).
13. Se videre Baucic (1973) og (1985), som bygger på de jugosla

viske folketael 1 inger i henholdsvist 1971 og 1981.
14. Se Baucic (1973).
15. Se videre Kapitel 3.
16. Ang. det vlachiske udvandringsmonster se Schierup (1973).
17. Dette skyldes en aendret almen indstilling til uddannelse i 

vlachiske landsbyer fra omkring slutningen af 1960’erne.For 
en diskussion ang. aendrede attituder til uddannelse blandt 
vlachiske bonder og arbejdsmigranter se Schierup (1973). Se 
også Kapitel 3.

18. Se Baucic (1973), Schierup (1977b,1982) .
19. Baucic (1973).
20. Se videre Älund (1985).
21. Ved ”stereotype” udsagn forstår jeg udsagn, som gentages (og 

opfattes) ureflekteret igen og igen i samme form og dermed 
efterhånden får karakter af almene ubetvivlelige sandheder 
(som ingen stiller sporgsmålstegn ved) indenfor en befolkning 
eller gruppe.

22. Ved "stigma” forstås et negativt ladet "maerke" eller symbol, 
der opfattes som et dominerende kendetegn for en befolkning 
eller en gruppe af mennesker. Et ”stigma" kan vaere indeholdt 
og udtrykt i selve betegnelsen for en gruppe, som for eksem- 
pel "jude" i 1930'ernes tyskland, "fremmedarbejder" i
1970'ernes Danmark og betegnelsen "tyrker" i 1980'ernes.

23. Se Schierup and Ålund (1986).
24. Serbo-kroatisk:"Danci/svedani neznaju da uzivaju!”.
25. Schierup and Älund (1986).
26. Udtrykket ”felternes felt” stammer fra Mitchell (1966): "a 

field of fields".
27. Se videre Kapitel 1.
28. Jeg har taget ideen om overlappende sociale felter, som 

tilhorer et videre socialt felt, fra britiske socialantropo
loger, som i 1940'erne begyndte at studere arbejdsmigration i 
Afrika og sociale forhold i afrikanske industri-og minebyer. 
Disse britiske social-antropologers "feltbegreb” re- 
praesenterer et interessant forsog på at lose modsaetningen 
mellem struktur og individ, samfundsmaessig betingning og so
cial handling.
Den socialantropologiske forskning havde hidtil studeret
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ikke-industrialiserede samfund ved hjaelp af den såkaldte 
"struktur-funktionalistiske" förklaringsmodel (med rod i 
Durkheim’s sociologi og indenfor socialantropologien mest 
typisk repraesenteret ved Radcliffe Brown (1965(1952]). Her 
defineres individets handlinger som udtryk for et sammen- 
haengende og fast defineret normsystem og en given velafba- 
lanceret social struktur ( "aekvi 1 ibriumsmodel len” ) , defineret 
udfra faste sociale forventninger, roller og statusposi
tioner. Den struktur-funktionalistiske model gav et urea- 
listisk billede af de ikke-industrialiserede samfund, som var 
statisk og hvor sociale modsaetninger altid medieredes af 
systemet selv, der å priori antoges at vaere i en tilstand af 
balance ("aekvi 1 ibrium”). * Men det var forst da antropologerne 
"indtog” Afrikas byer, og gjorde dem til en ny arbejdsmark, 
at den kulturfunktionalistiske model for alvor kom i krise. 
Man kunne her observere ”an inconsistency of role playing” 
(Mitchell 1966:58), som det var umuligt at redegore for med 
de nedarvede förklaringsmodeller. ”.. inconsistency and 
conflict appeared to be characteristic of urban African 
life”, som Clyde Mitchell (1966:58) udtrykte det.
Begrebet "social field” blev introduceret af Max Gluckman 

(1968(1940]) og udviklet af senere britiske afrikanister. Et 
socialt felt kan defineres som en serie sammenvaevede (inter
connected) sociale relationer, som alle på den ene eller den 
anden måde påvirker hinanden (Mitchell 1966). Mitchell taler 
om sammenbundne og gensidigt afhaengige sociale felter eller 
underfelter, som udgar dele af et starre samlet socialt felt. 
Individet engagerer sig i forskellige former for interaktion 
indenfor flere underfelter. Summen af alle de typer for 
interaktion og sociale relationer i hvilket individet 
engagerer sig udgar hans/hendes "totale sociale netvaerk” 
(total social network).
Epstein (1958) fremstiller de sociale relationer i det 

afrikanske kobberbaelte som "a single field” som består af 
”undersaet” (sub-sets) af relationer. Sociale relationer in
denfor hvert saet er taet forbundne med og påvirker hinanden. 
Dette gaelder for eksempel relationerne til familie, slaegt og 
venner indenfor ’’the domestic set” eller til arbejdskammera- 
ter og arbejdsgivere i ”the industrial set”. Derimod er for- 
hold og relationer i ’’the domestic set” for eksempel delvist 
uafhaengige af forhold i det "industrielle” eller det "poli
tiske”. På trods af dette udgor alle disse ”saet” ét samlet 
felt, indenfor hvilket individets adfaerd i et "saet” kan på- 
virke hans/hendes situation i andre saet. Således, kan adfaerd 
i det politiske ”saet" for eksempel påvirke forhold i "the 
domestic set”.

Det sociale systems "kompleksitet", det vil sige, at indi
videt agerer indenfor flere sociale felter, giver ophav til 
usikkerhed i definitionen af roller og situationer. Det er 
dette, som er grobunden for en ’’inkonsistent adfaerd", som 
samtidigt udgor basis for en vis valgfrihed for individet 
(Mitchell 1966). Denne valgfrihed varierer i omfång fra den 
ene sociale situation til den anden. Nogle typer af sociale 
situationer - for eksempel interaktion i en industriel ar
be jdssi tuation - er som oftest staerkt struktureret. Clyde 
Mitchell (1966) skriver:
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”... the roles the actors are expected to assume and the 
norms which define these roles are fairly rigidly predeter
mined. ... But there are other situations with varying de
grees of uncertainty of definition open to individuals. In 
these relatively unstructured situations the actor is able to 
draw on several definitions of what his role ought to be”
(ibid.).
Det lykkes dog aldrig for denne ”interaktionisme” for alvor 

at arbejde sig ud over strukturfunktionalismens begraens- 
ninger, som teori og forklaringsmodel for menneskelig hand
ling. Selv om man var ude af stand til at begribe og beskrive 
det moderne afrikanske samfund i strukturelle termer, Id den 
strukturfunktionalistiske model altid underforstået som en 
ramme bag analysen. Usikkerheden, "the uncertainty of 
definition” blev en slags rest eller blanke felter, som var 
efterladt i et system af status, roller og normer. Man kunne 
beskrive, hvorledes individet manipulerer med disse "blanke 
felter og dermed påvirker sin egen stilling i systemet. Men 
modellen forklarer ikke, hvorledes selve systemet andres 
(kvalitativt) og bliver noget nyt (en anden slags system), og 
hvorledes sådanne aendringer hunger sammen med menneskers 
hand1 inger.** Selv opfattede de britiske antropologer ud- 
viklingen af nye begreber som et resultat af, at man nu var 
begyndt at studere en ny type samfund - "complex societies", 
snarere end som et teoretisk brud med Strukturfunktionalismen 
som teoretisk ramme.

Det teoretiske indhold af begrebet "felt”, som jeg anvender 
det adskiller sig fra indholdet af begrebet ”socialt felt” 
hos de ovennaevnte britiske socialantropologer. Jeg afviser 
såvel den reificerende strukturfunktionalistiske ramme af 
normer, roller, status m.v. som den metodiske individualisme, 
der praegede ”netvaerksanalysens” adaptering af struk
turfunktional ismen. Der er her tale om et dynamisk begreb, 
som definerer et "konfliktfeit” (Bourdieu 1980) i en tilstand 
af stadig udvikling, omdefinering og transformation.

* Man var derfor ude af stand til at forklare dynamikken i den 
historiske udvikling.

** I senere udformninger af ”interaktionistisk” (eller ”trans
aktional istisk” ) teori forsoger man dog at forklare sådanne 
kvalitative systemaendringer som resultatet af et samlet "feed 
back" fra en maengde individuelle, ikke-koordinerede valg. 
Disse förklaringsmodeller er influeret af kybernetikken. Se 
for eksempel Barth (1966)).

29. Igennem anvendelsen af begrebet "social praksis” onsker jeg 
at understrege et dialektisk forhold mellem handling og so
cial struktur. I analysen af etniske forandringsprocesser og 
strategier fremhaever jeg produktionen af kultur som en aktiv 
og kreativ proces, samtidigt med at jeg soger at indreflek- 
tere de generelle og specifikke strukturelle f orudsaetninger, 
som denne proces er underlagt. Samtidigt understreger jeg i 
samklang med bl.a. Giddens (1984), at al tale om "struktur" 
bor forstås som "muligheder” såvel som begraensninger og be-
t ingning.

30. Denne förståelse af begrebet "socialt feit" er inspireret af 
Pierre Bourdieu (1980).

31. Bourdieu (1977).
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32. Habitus står for tilvante tilbojeligheder for besternte måde 
at opfatte, taenke og handle på som er indarbejdede (inculca
ted) eller inkorporerede (i.e. "kropsliggjorte") i mennesker 
i förbindelse med et samfunds eller et afgraenset socialt 
felts saerlige former for socialisation af individerne. Ha
bitus er ikke bare nogle tilfaeldige ti lbojel igheder r men 
fungerer i henhold til forholdsvist sammenhaengende eller lo
giske monstre. De grundlegende praemisser for denne logik 
opstår under den tidlige barndoms socialisering. Monstrene er 
kulturspecifikke og formidles via de omgivende voksnes 
habitus, specielt som denne giver sig udtryk i socialisa- 
tionsmonstre, og det daglige og rituelle liv indenfor sam
fundets mest elementare enhed, familier,. Senere påvirkes, 
andres og ”omstruktureres” individets habitus gennem 
erfaringer i skolen, i arbejdslivet og indenfor rammerne af 
andre sociale felter i samfundet. Men en sådan omstrukture
ring, hävder Bourdieu, domineres og integreres altid af in
dividets tidligste erfaringer. En Habitus som udkrystalli- 
seres i förbindelse med den tidlige socialisering udgor altså 
en slags grundstruktur som prager individet, dets
tilbojeligheder og kreative muligheder livet ud.
Habitus’s struktur afspejler et besternt samfunds eksis- 

tensbetingelser, og de muligheder og begransninger disse 
satter for menneskelig handling. De tilbojeligheder, som 
findes inkorporeret i en habitus er et historisk produkt af 
et samfunds, en social gruppes eller klasses historiske er
faringer. Som helhed er habitus altså ikke-bevidst for indi
videt og gruppen, på trods af at den tjener til at struk- 
turere individuel og kollektiv social praksis. Men habitus er 
ingen rigid og uforanderlig struktur. Den modificeres hele 
tiden i förbindelse med menneskers bearbejdning af nye 
individuelle og kollektive erfaringer. Specielt i förbindelse 
med sociale og kulturelle kriser, hvor et samfunds rutiner 
ikke längere slår til, sker en kollektiv omstrukturering af 
habitus.33. Det er i dette perspektiv at Bourdieu (1980) taler om et 
felts "struktur” som "en tilstand i en strid".

34. von Kreitor (1980:8).
35. Bourdieu et Passerons (1977).
36. von Kreitor (1980:9).
37. En af Bourdieu's og Passeron’s (1977) hovedteser.
38. Se tillige von Kreitor (1980:9).
3 9 . Ibi o.
40. Se Kapitel 3.
41. Bourdieu (1980 ) .
42. Se videre Kapitel 1.
43. Store kostbare bryllupper, mindesceremonier for de dode 

o.s.v. Se Kapitel 4 og 5.
44. Se videre Kapitel 10. I realiteten er der tale om forskellige 

"sub-kulturer” eller "del-kulturer”/”del-systemer", som jeg 
her refererer til under samlebetegnelsen "majoritetssamfun- 
det". Breton anvender begrebet "community", som på engelsk i 
sig selv implicerer en partiel form for organisation, kultur 
og menneskeligt faellesskab, som er den del af et mere omfat- 
tende og komplekst ”society". Denne skelnen har vi ikke i det 
danske sprog.

45. Se iovrigt metodediskussionen i Petterson (1984).
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Kapitel 7
1. Lysgaard (1981), Sennett and Cobb (1973).
2. Se også Hojrup (1983) og Hjarne (1987).
3. Horst (1980), Ålund (1985), i-Azaam (1979).
4 Se Tabel 8, Kapitel 6.
5. Det er almindeligt at jugoslaviske migrantarbejdere forbedrer 

deres uddannelse og erhvervskvalifikationer under deres 
ophold i udlandet. Det ser dog ud til - ifelge vore egne ob
servationer, at man snarere benytter sig af jugoslaviske 
oplysningsforbund og disses filialer i Vesteuropa end af ud- 
dannelsestilbud fra indvandringslandenes institutioner. Man 
studerer da på serbo-kroatisk eller et andet jugoslavisk 
sprog. Det er svaert at laese på svensk eller dansk. Samtidigt 
forestiller mange sig stadigvaek at vende tilbage til Jugo
slavien, hvor et jugoslavisk diplom eller en eksamen er langt 
mere anvendbar end en skandinavisk. Der kan vaere store 
vanskeligheder förbundet med at skaffe sig godkendelse for en 
skandinavisk uddannelse i Jugoslavien, ligesom det modsatte 
ofte er tilfaeldet.

6. Begrebet "erhvervsgetto” (occupational ghetto) er taget fra 
Feuchtwang (1983).

7. I industri- og servicerhverv.
8. For vlachisk maends vedkommende hovedsageligt arbejde i tran- 

portsektoren som chaufförer.
9. Som det forudsaettes af for eksempel Kosack (1976) og Morokva- 

sic (1977, 1983).
10. Serbokroatisk: "teski zivot" (tunge liv).
11. Se Schierup and Ålund (1986, Chapter 6).
12. Schierup (1985d, 1986).
13. Der er dog store problemer förbundet med en sammenligning af 

arbejdsloshedens omfång i Danmark og Sverige. Dette skyldes 
dels vidt forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstalt- 
ninger og dels forskellige typer af arbejdsloshedsstatistik. 
For en generel komparativ diskussion af arbejdsmarkedspoli tik 
i Sverige og Danmark og arbejdsmarkedspolitikkens betydning 
for indvandrernes situation se Hjarno (1987).

14. Se for eksempel Runciman (1966(1959]).
15. Se Tabel 8, Kapitel 6.
16. Af 13 interviewede "svenske” vlacher mellem 24 og 29 år havde 

5 (alle maend) afsluttet en uddannelse på gymnasieniveau, men 
alle var beskaeftigede som ufaglaerte. 2 unge maend og alle unge 
kvinder (6) var uden uddannelse udover grundskolen.

17. "Jugosvedi” (serbo-kroatisk) = ”jugosvensker”. Selvironisk 
etnisk (jugoslavisk) slangudtryk for jugoslaver, som har 
tilpasset sig til svensk kultur.

18. Se iovrigt den generelle diskussion i Hojrup (1983) og Hjarno 
( 1987 ) .

Kapitel 8
1. Breton (1970) .
2. Sennett (1977 ) .
3. Op. cit.
4 . Op. cit.
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5. Originalcitat:
”The narrower the scope of a community formed by collective 
personality, the more destructive does the experience of 
fraternal feeling become. Outsiders, unknowns, unlikes become 
creatures to be shunned; the personality traits the community 
shares become ever more exclusive; The very act of sharing 
becomes ever more centered upon decisions about who can 
belong and who cannot... Fraternity has become empathy for a 
select group of people allied with rejection of those not 
within the local circle. This rejection creates demands for 
autonomy from the outside world, for being left alone by it 
rather than demanding that the outside world itself change. 
The more intimate, however, the less sociable. For this 
process of fraternity by exclusion of ”outsiders” never ends, 
since a collective image of "us" never solidifies. 
Fragmentation and internal division is the very logic of this 
fraternity, as the units of people who really belong get 
smaller and smaller. It is a version of fraternity which 
leads to fratricide”. (Sennett 1977:266).

Kapitel 9
1. Original: "Predrag planned his house as if he were plotting 

revenge. His house was going to compensate for every in
dignity that he had suffered" (Kramer 1976:47).

2. Original: "...the fact that most of his neighbours in the 
enormous housing project that the Swedes, pleasantly, refer 
to as a förort - a suburb - are also foreign and homesick, 
does not console him at all" (Kramer 1976:47).

3. Swedner (1971).
4. Op.cit.
5. Ehns (1975) udtryk.
6. Se Kapitel 1.
7. Ålund (1985) .
8. Man anvender i migrationsforskningen begrebet "push-faktor” 

for at betegne forhold, som tilskynder folk til at migrere 
bort fra et område. Begrebet "pul1-faktor" anvendes modsat 
for at betegne forhold som tiltraskker folk i et område. Her 
taler jeg altså om "push-faktorer", som (negative eller
"frastedende”) forhold, der tilskynder de vlachiske indvan- 
drere til at forlade Sverige eller Danmark og ”pull-fakto- 
rer”, som (positive eller ”ti 1 traekkende” ) forhold, der til- 
traekker dem i Jugoslavien.

9. En undersegelse, som Primorac (1983) gjorde for vort projekt 
i Negotinska Krajina, viser dette tydeligt.

10. "Muskarcu nije mesto u kuhinji!" (serbo-kroatisk).
11. Schierup (1977b) beskriver, hvorledes de "samfundsejede” ko

operativer i det socialistiske Jugoslavien efter ekonomiske 
reformer i 1960’erne delvist overtog den traditionelle 
handelsmands rolle som profiter overfor de jugoslaviske 
bender. Se også Raic (1971,1972).

12. Se Schierup (1973) og Kapitel 3.
13. Der er her tale om de såkaldte "forsergelseskontrakter", som 

migranterne indgik i forhold til naere slaegtninge i udvan-
dringslandet.
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14. Se Schierup (1973).
15. Schierup ( 1973 ) .
16. "Deca moraju da cute, kad odrasli govoreJ" (Serbo-kroatisk).
17. Naturligtvis er dette ikke den eneste tolkningsmulighed. Man 

kunne således også alternativt haevde, at en familie i "op- 
l0sning” kendetegnes af lose og ubestemte vaerdier og op- 
dragelsesprincipper, mens en staerkt integreret familie er 
kendetegnet ved et fast og utvetydigt normsystem. Men med 
baggrund af vort ovrige kendskab til vlacherne i Danmark og 
Sverige, både fra feltarbejde og fra det ovrige surveymate- 
riale, mener jeg, at den f0rste tolkning virker mest rimelig.

Kapitel 10
1. Således afhaenger den konkrete udvikling af forholdene mellem 

konnene af besternte historiske konflikter og modsaetninger, 
som kendetegner et samfund. Se diskussionen i Barrett (1980) 
og i Ålund (1984) .

2. Se bl.a. diskussionen af social förändring blandt makedonske 
migranter i Danmark og Sverige i Schierup and Älund (1986).

3. Zecevic ( 1978a:387). Min oversaettelse fra serbo-kroatisk.
4. Her taenker jeg specielt på medgiften (se Schierup 1973 ). En 

yderligere sikkerhed for bruden er gulddukater, som normalt 
betales af brudgommen til bruden i förbindelse med bryl- 
luppet. Indtil for nyligt var disse dukater, som baeres rundt 
om halsen ved lokale landsbydanse, et vigtigt statussymbol i 
bondesamfundet. Anvendelsen af og ejendomsforholdet til du
kater afhaenger af forhandlinger mellem de to hushold, som 
indgår aegteskabsal 1 iancen. I visse tilfaelde modtager bruden 
blot dukaterne som "smykker". I så fald leveres dukaterne 
tilbage til gommen og hans familie i tilfaelde af skilsmisse. 
Hvis brudens familie har en staerk forhandlingsposition (for 
eksempel, hvis hun medforer en storre medgift i jord til sit 
nye hushold), så kan hun modtage dukaterne som sin personlige 
ejendom. Da står hun i en staerk position i forhold til sin 
nye mand og hans foraeldre, eftersom hun i tilfaelde af 
skilsmisse vil beholde såvel sin egen medgift som guldduka- 
terne modtaget fra brudgommens familie.

5 . Schierup (1973 ) .
6 . Denich (1974) .
7. Alvorlige infektionssygdomme stillede ofte de ”kloge koner” i 

en umulig situation, som helbredere. Med små muligheder for 
at aendre de dårlige materielle forhold, som lå til grund for 
disse sygdomme, blev deres omsorg ofte ét med troen på hjaelp 
fra hojere magter. Men også her betod det magiske element 
altid en form for sikkerhed, og den kloge aeldre kones omsorg 
fungerede som en form for psykoterapi.

8. Vraj var og er stadigvaek specialist i at udfore aborter i 
landsbyerne. Aborter foretages nu til dags legalt og gratis 
på de jugoslaviske hospitaler, og vraj og hendes aborttek- 
nikker er blevet fordomt og forfulgt af myndighederne. Mange 
privat udforte aborter i landsbyerne fremkalder alvorlige 
sygdomme og til tider doden for den aborterende kvinde. På 
trods af dette foretraekker mange kvinder i landsbyerne sta-
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digvaek at gå til den lokale kloge kone for at få företaget en 
abort fremfor til hospitalet.

9. Det forventes, at piger skal vaere jomfruer på tidspunktet for 
deres forste aegteskab, og det betyder et dårligt rygte og 
forringede giftemuligheder, hvis det skulle blive kendt, at 
dette ikke er tilfaeldet. På den anden side socialiseres 
pigerne meget tidligt til seksuel optraeden gennem den gamle 
skik stringeane.
Stringeane betyder at "presse" eller at "knibe” på rumaensk. 

En moder eskorterer sin unge datter til offentlige danse og 
festligheder. Her fremvises den uge pige, klaedt i sin bedste 
stads, for alle potentielle brudgomme. Moderen vaelger den 
mest passende kandidat for datteren, kontakter den unge mand 
og betror ham, at hun vil lade ham skifte naermere bekendtskab 
med hendes datter efter dansen. Hvis drengen viser interesse, 
vil de alle tre modes "et eller andet sted i mor-ket", og 
moderen vil placere den unge mands haender på pigens bryster 
og andre intime steder. Mere end dette må ikke ske. De unge 
skal bare "praesenteres" for hinanden.

10. Marjanovic's (1981) udtryk.
11. "Muskarcu ni je mesto u kuhinji !" (serbo-kroatisk).
12. "Bilaterale slaegtskabsforhold", se videre förklaring i Kapi

tel 3 .

Kapitel 11
1. Asfaltveje, gadebelysning, ledningsvand, kloakering m.v.
2. Ålund (1985).
3. Udtrykket ”urban villages” er hentet fra Herbert Gans’ (1962) 

bog Urban Villagers.
4. Originalcitat:

”Together with the schisms the immigrant brought from his own 
past and the economic hostility he encountered at the factory 
from established labour, national stereotypes forced the 
ethnic worker to turn to people like himself for comfort and 
warmth, in little Italys and little Polands hostile to 
outsiders, "urban villages” stretching over time from the end 
of the nineteenth century to the middle of our own”. (Sennett 
and Cobb 1973:13-14).

5. For en diskussion af indvandrergruppers "livsformer" og deres 
kontinuitet i Skandinavien se Hjarno (1987).

6. Lysgaard (1967).
7 . Op. cit.
8. Se videre Horst und Schumann (1984).
9. Jeg hentyder til Engelbrechtsson (1978).
10. Jeg er her inspireret af udtrykket "paths of tradition”, som 

anvendes af Berger (1978) i hans diskussion af bondesamfun- 
dets kultur versus industrisamfundets.

11. Se videre den detaljerede diskussion i Giddens (1984).
12. Med reproduktion mener jeg her den kontinuer1ige aktive gen- 

skabelse af visse betingelser for en besternt form for norm, 
bevidsthed eller adfaerd.

13. Giddens (1984).
14. Bourdieu (1980).
15. Redfield 1960.
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16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22 . 
23 .

24.
25.
26. 
27 . 
28.

29.
30.
31.

32 . 
33. 
34 .

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Giddens (1984:201).
Ronström (1986).
Se også Ronströms (1986)analyse af zabava og folklore blandt 
jugoslavier i Stockholm.
Se også diskussionen i Ronströms op.cit. analyse af musikkens 
og dansens betydning blandt jugoslaver i Stockholm.
Ronström (1986:12).
Giddens (1984:199-200).
Se den almene argumentation i Giddens (1984).
Shills udtrykker det med baggrund i Levi Strauss' begrebs- 
verden på folgende måde:

"...tradition is the medium of the reversible time linking 
the durée of daily life with that of the longue durée of in
stitutions” (Shills 1981:280. Se også Giddens 1984:200). 
Giddens (1984:200 ff).
Ibid.
Op. cit. : 201.
Se videre Schierup (1977b).
Sammenlign Francine Muel-Dreyfus’s (1986) analyse af folke- 
skolel*rere og socialrådgivere som marginale sociale katego
rier i en kulturel og social overgangssituation.
Se Giddens ( 1984 ) .
Se videre Schierup and Älund (1986).
For en generel diskussion og et grundigt studium af statslige 
institutioners "diskurser” i forhold til indvandrere, se 
Grillo (1985. Se også Schierups (1985) anmeldelse af Grillo’s 
bog). Hannerz (1983) diskuterer svenske "institu- 
tionskulturer” og påpeger et behov for forskning. Björklund 
(1985) forer en interessant og vidtspaendende diskussion om 
”World-Systems, the Welfare State, and Ethnicity".
Horst (1986b).
Op.cit.: 12.
Vi har i förbindelse med forskning indenfor rammerne af pro
jektet Arbejdslese indvandrere - alternativer i 1980 'erne set 
tendenser i denne retning blandt visse isolerede indvan- 
drergrupper i forstadsområder indenfor Stockholmsregionen. Se 
Hjarno (1987). Se videre Holgerson (1986) ang. aspekter en 
brutal social og politisk dynamik bag tvungen boligse- 
gregering i en Stockholmskommune. Ang. etnisk boligsegrege- 
ring se iovrigt Andersson-Brolin (1984), Sangregorio (1984) 
og Schierup (1985b).
Se for eksempel Schierup and Ålund (1986) og Hjarno (1987).
Se også Ronström (1986).
For en tematisering af forholdet mellem etnicitet og sociale 
bevaegelser se også Schierup and Ålund (1986b).
For en almen diskussion af indvandrernes situation på ar
be jdsmarkedet se Schierup (1985d, 1986).
Ålund (1985).
Se Schierup (1986).
Et eksempel på en sådan udvikling er den store arbejdsplads, 
”Det danske Stålvalsevaerk” , i Frederiksvaerk. Virksomheden 
beskaeftigede i 1970’erne et stort antal (i hovedsagen paki- 
stanske og jugoslaviske) indvandrere, som for det meste ar- 
bejdede naert sammen med danske arbejdere i etnisk blandede 
sjak. Gennemgribende rationaliseringer i slutningen af 
1970’erne og begyndeisen af 1980’erne forte imidlertid til 
drastiske nedskaeringer i den samlede arbe jdsstyrke. Disse
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nedskaer inger fandt i uf orholdsmaessigt stort omfång sted 
blandt indvandrerne, specielt blandt de mindre kval ificerede 
vlachiske maend. Iovrigt synes radikale omlaegninger af ar- 
bejdsgangen at fore til en staerkt oget isolering af indvan- 
drergruppen, som koncentreres indenfor mest sundhedsfar1ige 
produktionsprocesser, som ydermere praeges af, at arbejderne 
har mindre initiativ og kontrol over sin egen arbejdssitua- 
tion.

41. For en generel diskussion af etnisk arbejdsdeling i Sverige 
se Ålund (1985).

42. For en almen diskussion se videre Dench (1986).
43. I Sverige er den såkaldte "Alby-model" en meget omdiskuteret 

metode i det sociale servicearbejde, som opererer med begre- 
ber som "sociale netvaerk" og selvhjaelp i lokalsamfundet. Denn 
e model, som i nogle år er blevet praktiseret blandt såvel 
indvandrere som svenske arbejderklassefami 1 ier i et nyt for- 
stadsområde i Stockholmsregionen, er staerkt influeret af mo
derne amerikanske ideologier angående socialt arbejde. For en 
redegorelse for ”Alby-modellens" ideologiske og begrebs- 
maessige grundlag se Forsberg og Klefbech (1980). For en almen 
diskussion af ny-1iberalisme og ny-korporatisme i förbindelse 
med velfaerdsstatens krise se Keane (1984).

44. Se for eksempel diskussionerne i Lasch (1977) og Keane 
(1984).

45. For en interessant analyse af ideologiske billeder af ind
vandrere i det franske samfunds institutioneile strukturer se 
Grillo (1985). Se også anmeldelsen af Grillos bog i Schierup 
(1985).

46. Tomasson (1970).
47. Se videre diskussionen i Keane (1984).
48. Se også beskrivelsen af en "etnisk offentlighed" blandt ma- 

kedoner i Sverige, som "går under jorden" (Schierup and 
Ålund, 1986).

49. Udtrykket ”det programmerede samfund” er hentet fra Alain 
Touraine (1971 [ 1969]).

50. Ang. ” ins t i tut i onal i ser ing” af sociale bevaegelser se f.eks. 
Olofsson (1979, 1986).

51. Touraine (1971, 1977[1973]), Poulantzas (1978), Keane (1984).
52. Se f.eks. Poulantzas (1978), Keane (1984).
53. Original: "the control of a field of autonomy or of indepen

dence vis å vis the system" (Melucci 1980:220).
54. Sennett and Cobb (1973).
55. Melucci (1980), Peterson (1984).
56. Se videre diskussionen af forholdet mellem etnicitet og so

cial bevaegelse i Giordano (stencileret uden årstal).
57. Se argumentationen i Lasch's bog (1984:14ff) The Minimal 

Self og i Schierup and Ålund (1986).
58. Med "panetnisk”, mener jeg bevaegelser som spaender over og 

forener flere forskellige etniske grupper.
Et eksempel på en bred international folkelig graesrodsbe- 

vaegelse med betydelig politisk slagkraft er SOS-Racisme. I 
Danmark er "Indvandrerforeningernes sammenslutning", INDSAM 
et godt eksempel på en pan-etnisk social graesrodsbevaegelse 
med brede politiske intentioner og et rodfaestet image i det 
politiske felt.

59. Se den videre diskussion i Giordano (stencileret, uden års
tal) angående etnicitet og sociale bevaegelser.
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Kapitel 12
1. For en almen redegorelse for den Europaeiske situation se 

Castles et. al. (1984).
2. Horst (1986c).
3. Schwartz (1985).
4. Bemaerk diskussionen i Grillo (1985) om forholdet mellem vi- 

denskabelig ”diskurs" og institutionel diskurs når det gaelder 
institutioners og organisationers förståelse af "indvan- 
drerproblemet” i Frankrig. Se også f.eks. Loona's (1986) 
diskussion af indvandrerforskningens samfundsmaessige rolle i 
forhold til en teori om ”kulturmagt”.

5. Se f.eks. Brante (1981), som bygger på blandt andet Kuhn 
(1971) .

6. Se redegorelsen og analysen i Nikolinakos (1981).
7. Originalcitat:

"Resistance to integration is perceived as stubborn, mule- 
like tradition that drags on the intentions of a liberal 
host" (Schwartz 1985:34). Se også Sayad’s (1977) kritik af 
dominerende tendenser i fransk migrations-og indvandrer- 
forskning.

8. Schwartz op.cit.
9. Se for eksempel Esser et.al. (1979) og Esser (1986). Se også 

Horsts (1986c) kritik af metodisk individualisme i förståel
sen af indvandrergruppers integration.

10. Se f.eks. Henriksen (1985). Bemaerk også Kremer und Spangen
berg (1980) ang. en förståelse og en analyse af betingelserne 
for "udenlandske arbejdstageres" assimilation i För
bunds republ i kken .

11. Sayad ( 1977) .
12. Se for eksempel Eisenstadt (1954). For en kritisk granskning 

af denne type af studier, se Elwert (1982) og Hjarno (1983).
13. Se således f.eks. Thomas and Znaniecki (1979(1919]) og 

Chicago sociologerne Park and Miller (1925). For en gennem- 
gang af den såkaldte "Chicago skoles" fokus på indvandrernes 
”community” se Stein (1960).

14. Eisenstadt (1954).
15. Se videre Hjarnos (1983) analyse og kritik af klassisk ame

rikansk migrationsforskning.
16. Sayad (1977).
17. Også i den svenske minoritetspolitiske debat opereres med en 

graderet stadiemodel. Indvandreres tilpasning til "majori- 
tetssamfundet" kan gå fra "segregation” over "funktionel in
tegration” mod "integration”. Dette sidste er en tilstand, 
hvor "minoritetsgrupperna funktionellt helt har indlemmats i 
samhället, men där den etniske identitet hos de flesta mino- 
ritetsmedlemmerna trots det kvarstår oförändrad och där deras 
språk och kulturella särdrag bibehålls och allmämt betraktas 
som en tilgång" (Widgren 1980:76).

Ang. begrebet funktionel integration, se også Swedner 
(1971).

18. I Skandinavien er forskning, som feiger disse retningslinjer 
blevet udfort af blandt andet Henriksen (1985). For kritiske 
synspunkter på forskning af denne type i England se fx 
Feuchtwang (1982).

19. Se Gordon (1970). Med begrebet kulturel assimilation menes 
her indvandrernes tilegnelse af vaerdier og adfaerd, som ken-
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20.
21.

22.
23.
24. 
25 .

26.

27.

28.
29.

detegner den dominerende majoritetsbefolkning. Dette kan også 
förstås som en form for akkulturation set udfra indvandrernes 
kulturelle perspektiv: det vil sige en opgivelse af ens egen 
kultur. Strukturel assimilation betyder, at indvandrerne og 
deres born deltager i institutioneile aktiviteter og 
hverdagsliv i samfundet på linje med majoritetbefolkningen. 
Strukturel assimilation indebaerer hermed også lignende 
arbejdsvilkår, indkomster, politisk deltagelse og indflydelse 
for hele befolkningen uafset oprindelse. Lignende levevilkår 
antages af Gordon at lede til social omgång også i den 
private sphaere: det vil sige til venskab, faelles aktiviteter 
og ansvar. Som et resultat af sammenblanding i både 
offentlige og private sphaerer skulle blandingsaegteskaber 
blive udbredte og forene grupper igennem "primaere led"; det 
vil sige, gennem aegteskabsrelationer, slaegtskabsrelationer og 
venskab. Manglende strukturel assimilering i det amerikanske 
samfund, forstået som manglende ligestilling mellem senere 
indvandrede minoriteter og den protestantiske, anglo
amerikanske majoritetsbefolkning har trods en betydelig ak- 
kulturering haft en tilbojelighed til at fremme en kulturel 
segmentering, haevder Gordon; det vil sige en utilsigtet ud- 
krysstal1 iser ing af ikke-assimilerede etniske minoriteter. 
Horst ( 1986c : 2 ) .
Bogelund Nielsen (1984), Horst (1986c). Egaliteten betyder i 
praksis, påpeger Horst (op.cit.:3), ”at give indvandrerne den 
samme behandling som danskerne, med så få saerf oranstaltninger 
som muligt, hvilket betyder, at man forst ser problemerne, 
når de opstår, individuelt og gentagne gange, og at de 
sanktioner, der kan i vaerksaettes, må udledes af den praksis, 
der er udviklet i forhold til danskerne. Egalitetspricippet 
eller 1ighedsprincippet i dansk kultur har hermed undergået 
en aendring. Det betyder nu konformitet i behandlingen af 
problemforhold, fremfor at vaere et tilstraebt ideal, der tager 
sit udgangspunkt i forskel 1 igartede forudsaetninger" .
Horst (1986c ) .
Op. c i t.:3.
Ibid..
Det mest åbentlyse eksempel på social ulighed mellem indvan- 
drere og indfodte i Danmark er stadigvaek arbe jdslosheden. I 
en årraekke har indvandrerne nu haft en arbejdsloshedspro- 
cent, som er naesten tre gange hojere end blandt den indfodte 
befolkning. Også indenfor samme brancher rammer arbejdslos- 
heden ujaevnt. Se blandt andet Eltard (1986). Se også Hjarno 
(1987).
Angående udviklingen af svensk indvandrerpoli tik se Widgren 
(1980), SOU (1982) og Hammar (1985). Angående dansk indvan- 
drerpolitik se Fremmedarbejderpolitik (1973), Betaenkning 
(1975), Horst (1980, 1986c), Pedersen og Skutnabb-Kangas 
(1983), Hammer og Dietzel (1983), Hoiris (1983) og Bogelund
Nielsen ( 1984) .
Se den detaljerede diskussion og sammenligning af Amerikanske 
og Europaeiske erfaringer i Älund (1985). Se også Görski 
( 1986) angående fremvaeksten af en officiel kul turplural istisk 
ideologi i Australien.
Crispino (1980).
Originalci tat .-
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30.
31.
32. 
33 . 
34.

35.

36.

37. 
38 .

39.
40.

"The cultural pluralism ideology, which spoke of the main
tenance of the communal life, identity and values of the im
migrant group, gave public recognition to a reality that al
ready obtained, namely, that American society was a mosaic of 
subcultures and subgroups”. (Crispino: 153 ) . Min oversaettelse. 
Porter (1968[1965]).
Se Gordon (1964, 1970) og Ålund (1985).
Älund (op.cit.).
Loona (1985).
Shanin (1978). Med "hyper-intentionalisme" menes förklarings
modeller, som argumenterer udfra årsagssammenhaenge, der anses 
at ligge over (hyper) d.v.s. udenfor påvirkning af indi- 
vidernes intentioner (hensigter). Det vil for eksempel sige 
forklaringer som bygger på analyser af kapitalakkumulationens 
abstrakte logik, uden at knytte denne til den "sociale 
logik”, som ligger i konkret menneskelig handling (Helgeson 
1986). Shanin kritiserer blandt andet Nikolinakos (1975), 
Castles and Cosack (1973), Sivanandan (1976).
Shanin’s diskussion er senere blevet taget op og viderefart 
af Horst (1983) i artiklen "Migration and Powerlessness”. 
Horst diskuterer bl.a. Nikolinakos (1973), Castles and Kosack 
(1973), Castells (1975) og Cinanni (1969). Se dog endvidere 
Stephen Castles’s (1984) kritiske tilbageblik på sin og 
Godula Kosacks bog fra 1973: Immigrants and Class Structure 
in IVestern Europe.
Shanin (1978) referer isaer til livsformer og ideologier, som 
har deres rod i bondesamfundenes produktionssystem i udvan- 
dringslandene. For en grundig marxistisk orienteret diskus
sion af produktionssystemer, livsformer og integrationsstra- 
tegier blandt indvandrere i Danmark og Sverige se iovrigt 
Hjarna (1987) .
Laclau ( 1977 ) .
Originalcitat:
"Under these circumstances, a natural reaction would be to 
assert the symbols and ideological values of the society from 
which he has come, in order to express his antagonism towards 
the new society which exploits him. Superficially this would 
seem to be the survival of old elements, but in reality, 
behind this survival is concealed a transformation-, these 
’rural elements' are simply the raw materials which the 
ideological practice of the new immigrants transforms in 
order to express new antagonisms” (Laclau 1977. Min oversaet
telse og mine noter).
Sammenlign iovrigt med Max Gluckman’s (1961:69) beromte 

tese, ”..an African townsman is a townsman, an African miner 
is a miner”, som advarer mod at overdrive og mistolke betyd- 
ningen af landlige arbejdsmigranters "kulturelle arv" i ind- 
vandringskonteksten, og med argumentationen i Mitchell (1959, 
1960, 1966). Bemaerk også den kritiske diskussion af Mitchells 
standpunkter i Schierup (1984).

Se endelig Grillo’s (1985) diskussion af indvandrernes 
vilkår i Frankrig, som udgår fra Gluckman’s ovenstående 
"slogan”.
Angående definitioner af "strukturel racisme" og "strukturel 
diskriminering" se Dahl (1986).
Castles et.alt. (1984).
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41. Originalcitat:
"A social group becomes a minority mainly because it is de
fined as such by society" (op.cit.:98, min oversaettelse) .

42. Se videre Loona (1985). Dahl/Brox
43. Se også kritikken af marxistisk minor itetsforskning i Dench 

(1986) .
44. Se Sayad (1977), Saifullah Khan (1977), i-Azaam (1979, Horst 

(1980), Ålund (1985) og Loona (1985). Bemaerk også Ålunds 
(1985) almene diskussion af etnicitet og klasse. Se endelig 
Bloch’s (1976) almene metodediskussion i artiklen ”The Past 
and the Present in the Present”, hvis titel jeg har parafra- 
seret i titlen på Kapitel 3 i denne bog.

45. Original: ”... it is important to advance marxist analysis by 
bringing the desks of those who write closer to the human 
experience and struggles which matter" (Shanin 1978:286. Min 
overs.).

46. Dahlström (1982, 1985).
47. Dahlström (1982:143 ff).
48. For en diskussion af ”delkulturer” se Hannerz (1982, 1983).
49. Dahlström (1982:145).
50. Se Kapitel 5 i denne bog samt Bourdieu (1977 og 1980). Denne 

orientering mod en förståelse af magt-forhold og kulturre
produktion i et dialektisk samspil mellem makroplan og mi
kroplan er iovrigt karakteristisk for store dele af den nyere 
kritiske samfundsforskning. Et eksempel på en lignende 
orientering indenfor migrations- og etnicitetsforskningen er 
Ralph Grillo’s (1985) Foucoult inspirerede studium af ind- 
vandrere og politiske ideologier i franske institutioner.

51. Se Bourdieu’s (1977) kritiske kommentarer til "objektivisti- 
ske” tendenser i samfundsvidenskaben. Se også diskussionen i 
Cohen (1982 ) .

52. Flerkulturel kompetence diskuteres blandt andet i Hannerz 
( 1982) .

53. Loona (1985 ) .
54. Op.cit.:42.
55. Se videre f.eks. Sayad (1977), Saifullah Khan (1977),

Schierup and Älund (1986), Hjarn0 (1987).
56. Se også Elwert (1982).
57. Jaevnfor Loona’s (1985) diskussion af indvandrerunges diffe- 

rentieringsstrategier i det norske uddannelsessystem. Loona's 
argumentation er inspireret af Paul Willis’ (1977) studium af 
engelsk arbejderklasseungdom.

58. Breton ( 1970 ) .
59. Breton:(1970:61-62). Se også Ålund (1985:31-32).
60. Se for eksempel Porter (1968), Hannerz (1974) og Crispino 

(1980) .
61. Se Ålund ( 1985) .
62. Se Schierups (1986) notater angående okonomisk omstrukture

ring og etnisk hierarki i Stockholm.
63. Porter (1968:60ff).
64. Se debatten i tidsskriftet Race and Class og i IRR’s publi

kationer iovrigt. Se i0vrigt Cris Mullard’s (1985) analyse af 
IRR’s udvikling, fra en, ifolge Mullard, forskningsinsti
tution, som tjener herskende samfundsideologier og disorga
nisering af indvandrergrupper til et vigtigt stottepunkt for 
sort forskning og politisk modstand mod undertrykkelse og 
diskriminering i det engelske samfund.
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65.

66 .
67.
68.

69.
70.
71.
72 .
73.
74.

75.
76.
77.
78 .

79. 
80 . 
81.

Loona (1985). Se videre kritikken af Gramsci's praksisfi- 
losofi i Veljak (1983) og Radovanovic (1985). Se iovrigt den 
grundige kritiske diskussion af det marxistiske hegemonibe- 
greb i Laclau and Mouffe (1985) og Abercrombie et.alt.'s 
(1980) diskussion og kritik af den såkaldte "Dominant Ideo
logy Thesis" indenfor marxistisk samfundsvidenskab.
Schierup (1985d).
Schierup (1985d, 1986).
Se bl.a. den kritiske diskussion af svensk indvandrerpolitisk 
praksis i SOU (1984/55).
Björklund (1985), Schierup (1985d).
Se iovrigt Keane (1984).
Jaevnfor Keane's ( 1984) almene diskussion af det modsaetnings- 
fyldte samspil mellem bureaukrati og sociale bevaegelser. 
Widgren (1980:75).
Swedner (1971:143).
Hannerz (1983:126ff) påpeger behovet af at studere assimila- 
toriske holdninger og "strukturel racism" i svenske "insti- 
tutionskulturer”. Se iovrigt analysen af institutioners de
finitioner af "indvandrere som problem" i det franske samfund 
i Grillo’s (1985) bog Ideologies and Institutions in Urban 
France.
SOU nr. 55 (1984:33).
Blau (1955)
Se videre Fred’s (1979) diskussion i artiklen "How Sweden 
Works. A Case from the Bureaucracy".
Se videre Fred’s (op.cit) diskussion af de såkaldte "fami- 
1ierådgiveres” konf1iktfyldte stilling som kulturformidlere 
imellem etniske minoriteter og bureaukratiske institutioner i 
Sverige.
Se f.eks. Touraine (1971) og Grillo (1985).
Se videre Schierup (1985d, 1986).
Når det gaelder udviklingen af nye opfattelser og nye former 
for praksis indenfor rammerne af de etablerede institutioner 
har det blandt andet betydning, at den sociale karakter af 
institutionernes egne ansatte har aendret sig markant samti
digt med den statslige sektors vaekst efter Anden Verdenskrig. 
Det drejer sig i stadigt mindre grad om et priviligeret 
bureaukrati, som i livsvilkår og livsstil adskiller sig fra 
samfundets underordnede grupper, eller befolkningsgrupper, og 
som en selvf oigel ighed viser loyalitet imod snaevre 
magteliters interesser. Som Poulantzas ( 1978) gor opmaerksom 
på, er der sket en voksende ”proletär iser ing" og underordning 
af de offentligt ansattes arbejdsvilkår, samtidigt med at 
institutionernes offentligt ansatte i vidt omfång deler 
vi lkår med andre underordnede grupper, når det gaelder 
reproduktionen (betingelser for familien, konsumptionen af 
varer og offentlige tjenesteydelser etc.). Også hovedparten 
af de offentligt ansatte er udsat for folgerne af 
magtkoncentration gennem beskaeringer i deres muligheder for 
at påvirke sine livsbetingelser.

Blandt andet - men ikke bare - på denne baggrund praeges de 
statslige institutioner af en ideologisk "differentiering", 
som finder sted blandt institutionernes egne funktion&rer 
(Poulantzas 1978). Fra et indvandrerperspektiv afhaenger in
stitutionernes assimilatoriske karakter af, i hvor hoj grad 
institutionernes funktionaerer - overordnede som underordnede
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- rent faktisk i deres daglige praksis er loyale baerere af på 
forhånd fastlagte institutioneile funktionskrav, og i hvor 
hoj grad de er motiverede og har betingelser for at formulere 
alternative former for praksis i forhold til forskellige 
kategorier af "klienter”. En differentieringsproces eller 
bestraebelser for at skabe "rum” for alternative praksis kan 
blandt andet finde sted gennem alliancer med folkelige 
bevaegelser og interessegrupper.

82. For en diskussion af "nye” kontra ”gamle" sociale bevaegelser 
se f.eks. Olofsson (1986).

83. Et eksempel på en stort anlagt pol i tisk/kulturel satsning var 
den ”indvandreruge”, som fra d. 1. til d. 7. februar 1987 
blev arranget i Kobenhavn af indvandrerorganisationerne i 
samarbejde med danske ungsomsorganisationer og en raekke 
politiske partier.

84. Se Mullard ( 1985) .
85. Ålund (1985) .
86. Poulantzas (1978).
87. For en beskrivelse af fremvaeksten af SOS-Racisme se Désir 

(1985).
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ENGL X SH SUMMARY

Immigrants who came to Scandinavia as labour migrants in the 
1960's and the early 1970's are no longer temporary "birds of 
passage". They have become permanent ethnic minorities characte
rized by autonomous social and cultural development. While the 
new minorities now form an integral part of West European society 
their living conditions put them at the bottom of the economic, 
political and cultural hierarchies in each of the countries of 
immigration. A sociological understanding of the new ethnic mino
rities therefore demands an approach capable of incorporating 
their special potential for autonomous and alternative cultural 
development.

This monograph is a contribution to the current Scandinavian 
debate on "the integration of immigrants”. It is based on a case 
study of a group of labour migrants from Yugoslavia, the romanian 
speaking Wallachians who in the late 1960’s and early 1970’s 
settled on each side of the Öresund, the narrow strait dividing 
Denmark and Sweden. Here they have developed two different social 
patterns and forms of integration in Danish and Swedish local 
communities.
Wallachians in Denmark have developed an ethnic community with 

its own institutions. As they dance in their immigrant associa
tions they express a new cultural competence and influence their 
living conditions in Denmark. New strategies have developed, so 
that the group has become part of the immigration country without 
having lost their own identity. The Danish cultural repetoire has 
been gradually mastered while the Wallachians continue to develop 
their own culture. Wallachians in Sweden, however, have not de
veloped a collective identity; nor have they evolved5strategies 
to cope with their living conditions. They tend to remain in an 
identity conflict between the dominant definitions of Swedish so
ciety and their own continued attachment to their villages of 
origin in Yugoslavia.

This study uses anthropological fieldwork, personal biographies 
of migrants and a sociological survey to analyze different stra
tegies of integration among "Danish" and "Swedish" Wallachians. 
These strategies have developed in a complicated interplay with 
different social conditions both in work and in the Scandinavian 
local communities.

Part One describes events connected with the celebration of the 
Yugoslav National Day, "The 29th of November" in a Danish provin
cial town, and the cultural significance of these events to the 
participants. Migration has created a single social field and a 
single web of social relationships linking communities in Yugo
slavia, Denmark and Sweden. This transnational social field con-
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stitutes the experiential framework for Wallachian immigrants.
The field has evolved out of processes of social transformation 
connected with two decades of labour migration or "migrancy” back 
and forth between Yugoslavia and Scandinavia. The events of "The 
29th of November” demonstrate how apparently "traditional" cus
toms practised in new surroundings and under changed conditions 
take on new social content.
As in Clyde Mitchell’s wellknown social anthropological ana

lysis of "The Kalela Dance” the Wallachian dance is important as 
a symbolic expression and as forum for social interaction. At 
first glance it appears as if the Wallachians dance their round 
dance just "to keep up tradition". However, a deeper analysis of 
the social situation reveals that the dance gives fresh blood to 
a Wallachian immigrant community in the Danish provincial town. 
Simultaneously, new forms of ethnic consciousness have developed 
in the historical-cultural field extending between "Tito and the 
vampires”, two dialectical poles of the immigrants’ cultural he- 
r i tage.

Part Two discusses the two different patterns of integration 
among "Danish" and "Swedish” Wallachians. Many "Swedish” Wal
lachians also participated in ’’The 29th of November” celebration. 
However, despite their common origin and a largely common social 
network in Scandinavia, ”Danish" and "Swedish" Wallachians expe
rience their situation in different ways. These differences can
not be attributed to differences in Danish and Swedish immigrant 
policies. Rather, the contrasting experiences of the two groups 
require a detailed structural analysis. This analysis elucidates 
developments within two fields of Wallachians' social life: work 
and public community life. Conflicts and developments in these 
two fields are analyzed in conjunction with conflicts in a third 
domain: that of the family and the household.

Using the analysis of these three social fields Part Three sets 
the events of "The 29th of November" into a wider perspective. 
Opportunities of Wallachian immigrants in the "welfare state" and 
the general debate about the integration of immigrants in Scandi
navia and Western Europe are discussed.

It is argued that an autonomous cultural development and orga
nization among immigrants is crucial for their positive integra
tion into society. This contradicts the dominant political ideo
logies of most European immigration countries, including Denmark, 
as well as dominant currents in European migration research, 
which continue to equate "integration” with ”assimilation”. Swe
den emphasizes a contrasting ideology of cultural pluralism, 
which in principle legitimizes ethnic minorities’ rights to auto
nomous cultural development. Yet ideas of cultural pluralism 
should be seen from the perspective of the power structure of so
ciety. The actual meaning of varying political ideologies depends 
on the economic and political position of ethnic minorities and 
concrete opportunities for the development of alternative forms
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of cultural and social organization. Hence, the future of a much 
heralded "multicultural society” is closely connected to im
migrants’ real possibilities to influence their own conditions of 
life.

By taking the analytical point of departure in a concrete so
cial situation, central to the life of an immigrant group in 
Scandinavia this monograph emphasizes the group’s specific cul
turally and historically determined preconditions for organizing 
a common experience in daily life. Structural conditions in 
various spheres of life - work, the local community, the family - 
create barriers as well as opportunities, circumscribing attempts 
to organize social strategies and to build up positions of power 
in society. Once positions of power have been consolidated mate
rially and symbolically, they form moral and political bases for 
further effort to improve daily life. Structural conditions and 
the complex power relations of society are reflected symbolically 
in each social situation. Yet interaction in a social situation 
simultaneously involves continuous redefinition of and coping 
with both symbolic and material power relations. As a key social 
situation the Yugoslav ”29th of November" reflects power rela
tions on two levels: (1) Internal conflicts and power relation
ships in an immigrant community are confronted; (2) Wallachians 
also cope with conflicts in relation to the surrounding Scandina
vian society.

The notion of ”ethnic public" is central to the book. "The 29th 
of November" reveals how a group of immigrants have develop an 
autonomous public forum. Communication in this public forum is 
decisive for the development of group identity. It also consti
tutes an important social resource. In the public, immigrants can 
exchange experiences. The interchange and organization of own ex
perience is decisive for the ways in which immigrants confront 
and cope with the larger society and the Danish/Swedish popula
tion. It necessitates a solid identity and the development of 
strategies to control everyday structural conditions. Control and 
development of public fora thus becomes a question of power.

This comparison of integration among Wallachians in Denmark 
and Sweden shows how the possibilities for organizing an alterna
tive "ethnic public" in local contexts affect the formation of 
personal identity and cultural self-confidence. These possibil- 
ties also affect the degree of participation and influence in the 
wider social spheres of work and public political life. Hence, 
the "public” must be understood partly as a result of the inter
nal social preconditions for organizing the specific experience 
of immigrants, partly as an outwardly directed political forum.
The organization and the interplay between these forms of public 
- ”internal” and ”external" - point to the complexity of both the 
integration process and of developing a multicultural society. 
Parts of the dissertation have been published in English in the 
research report Do they Dance to Keep up Tradition7 (Schierup
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1984) in the Swedish anthropological journal Ethnos (Schierup 
1985c) and in the book Will They Still Be Dancing? (Schierup and 
Ålund 1986). The last chapter of the dissertation has been pro
posed for publication in the coming European Journal of Migration 
Studies.

'ryckning: VMC, södra paviljongerna.
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