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BOKMELDING
Anmeldelse av Knut A. Jacobsen & Selva J. Raj (red.) 2008: South Asian
Christian Diaspora. Invisible Diaspora in Europe and North America.
Farnham: Ashgate. 267 sider.
AV MARIANNE C. QVORTRUP FIBIGER
Identitetsforhandling (”negotiating of identities”) og adaptionsstrategier
for at håndtere denne identitetsforhandling har været et centralt emne inden
for diasporalitteraturen de seneste år. Det er også det overordnede tema i
nærliggende bog: South Asian Christian Diaspora. Invisible Diaspora in
Europe and North America. Afsættet i denne bog er dog i modsætning til
stort set al anden forskning, der omhandler sydasiatiske diasporagrupper i
Vesten, ikke buddhistiske-, jain-, sikh- eller hinduistiske minoritetsgrupper,
men kristne grupper.
Bogen er derfor et meget kærkomment og vigtigt bidrag til den ellers
omsiggribende litteratur om dette emne, idet vi her har med en gruppe, der
i religiøs forstand kommer fra en minoritetssituation til en majoritetssituation. Dette adskiller de sydasiatiske kristne for de sydasiatiske buddhister,
sikher, jainer og hinduer, der, uafhængigt om de kommer fra en minoritetseller majoritetssituation, i alle tilfælde i Vesten har været en uetableret religiøs minoritet. Mens de sydasiatiske buddhister, sikher, jainer og hinduer
derfor har skullet etablere eller stadfæste en religiøs tradition, som ikke
hidtil havde været institutionelt repræsenteret i Vesten, så mødes de sydasiatiske kristne med en århundredgammel og veletableret kristendom og
ikke mindst med forskellige kristne fællesskaber, som de i hvert fald på
papiret burde kunne indgå i. Det er blot ikke så enkelt som sådan, hvilket
bogens i alt 13 bidrag giver læseren et fint indblik i. De såvel interne som
eksterne forhandlingsstrategier, som de sydasiatiske kristne har måttet benytte bliver derfor på nogle punkter anderledes end hos andre sydasiatiske
gruppers. Det er, som Eleanor Nesbitt i kapitel 1 understreger det (s. 27):
”Identity is a crucial issue for South Asians of all communities in the UK
… But for Christians, there is a further twist as they face a widespread unawareness, in both the white majority and among other South Asians, of
even the possibility of being both South Asian and Christian”. Netop derfor
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har de, om nogen, brug for at etablere et eget rum (”own space”), hvor:
”they can escape from othering for some time; here they are the norm; here
they can exchange experiences with others having similar experiences to
them” (s. 72, kap. 3 skrevet af Urmila Goel).
Eller som en ung tamilsk katolsk mand, bosat i Danmark fortalte mig:
”Vi troede, det ville være nemt at komme til Danmark. Jeg og min familie
er jo kristne, og Danmark er et kristent land, så vi troede, det ville være
nemmere at finde venner fx i kirkerne. Men de eneste kristne, der tog i
mod os var Jehovas vidner, og kirkerne … ja, gudstjenesten var noget anderledes, end den vi kendte hjemmefra.” Denne udtalelse er et symptomatisk udtryk for, hvordan mange sydasiatiske kristne, som emigrerer til
Vesten, oplever deres første møde med deres værtsland. Det er ikke kun
udtryk for et forstillet tilhørsforhold, som viser sig ikke at stemme overens
med virkeligheden, det er også et udtryk for en helt anden og måske sværere tilpasningssituation sammenlignet med andre immigrationsgrupper.
Det er et billede på, hvad Selva Raj i bogens kapitel 10 (s. 193) kalder et
”Nobody-Somebody Syndrome”.
De sydasiatiske kristnes forestillede tilhørsforhold kan sammenlignes
med svaneungen i eventyret ”Den grimme ælling” af H.C. Andersen, hvor
en svaneunge udklækkes i en andegård, og som derfor identificerer sig med
ænderne, får drøje hug derfor. Først til sidst i eventyret afslører H.C. Andersen overfor førstegangslæseren, at ”den grimme ælling” er en svaneunge. Det sker, hvor svaneungen selv opdager sin egen identitet, da den
nærmer sig nogle andre svaner og tror, den vil blive dræbt af dem. Den
bøjer hovedet og ser sit eget spejlbillede! Den bliver med andre ord synlig
for sig selv og rejser derefter hovedet.
I bogens indledning angiver Knut Jacobsen, som er en af bogens to redaktører, i alt fem dog noget overlappende grunde til, hvorfor netop de sydasiatiske kristne er et overset forskningsobjekt. For det første ligner de af
udseende og af adfærd sydasiater generelt. For det andet udviser vestlige
religionsforskere, som har kulturelle eller/og religiøse bånd til kristendommen, mindre interesse for kristendommen, idet den ikke synes så eksotisk
som fx hinduisme, buddhisme, jainisme og sikhisme. For det tredje har
vestlige forskere – ikke mindst under indflydelse af Louis Dumont eksklusive kobling af kastesystemet til hinduisme – et fejlblik på, at også kastesystemet er i spil blandt sydasiatiske kristne. Derfor anses de sydasiatiske
kristne ikke som et interessant forskningsobjekt i spørgsmålet om, hvordan
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kastesystemet kommer til udtryk i Vesten. For det fjerde afspejler den
forskning, som hidtil er foretaget i Sydasien af vestlige forskere, også den
forskning, som foretages af sydasiatiske diasporagrupper i Vesten, hvorfor
der er et forskningsmæssigt deficit på netop de kristne grupper fra Sydasien
i Vesten. Og for det femte er et etnografisk ikke-teologisk blik på kristendommen et relativt nyt område inden for religionsvidenskaben.
Et vigtigt anliggende for de fleste forfattere bogen igennem er at understrege at kristne grupper fra Sydasien er lige så forskellig og mangefacetteret en størrelse, som andre grupper er det. Dvs. at religion som kategori
ikke binder folk sammen på tværs af etniske, kulturelle og lingvistiske forskelligheder, men snarere bliver en forskelssætter. Det kommer blandt
andet til udtryk ved, at de godt nok kan dele fælles kirkerum, men de afholder ikke gudstjeneste sammen. Dette er en meget interessant problemstilling, hvad angår en overordnet diskussion om forholdet imellem kultur,
religion og etnicitet. Og netop fremstillingerne i bogen her kan bidrage
konstruktivt til en forståelse af brugen af religion både som en lighedssætter
og en forskelssætter
For hvad sker der med en tradition, når den overflyttes til en ny kontekst og skal forsøges at tilpasses denne? Traditionen passer med andre ord
ikke længere som hånd i handske med det omkringliggende samfund, hvorfor den forandres eller tilpasses et kulturmøde, så at den stadig er en vigtig
eller brugbar identitetsmarkør for sine tilhængere. Samtidig så danner et
kulturmøde eller en overflytning af en minoritets kultur til et andet kulturlandskab basis for en refleksionsproces hos minoritetsgruppen, som man
ikke ville finde tilsvarende i hjemlandet, hvor kulturen og religionen i en
dynamisk proces løbende er blevet tilpasset samfundsændringerne der. I
Vesten møder indvandrere- og flygtningegrupper et moderne samfund kendetegnet ved at være funktionelt differentieret, hvor fx religion er tilknyttet
et bestemt domæne, og er ikke, som det stadig er kendetegnende for en del
andre lokalsamfund, en integreret del og derfor en naturlig bestanddel i
mange af hverdagens gøremål. Det betyder, at forholdet til religionen ændrer sig fra at være en livsform ”a way of life”, til at blive en klarere afgrænset trosform, som man forholder sig til, som en entitet i sig selv. Netop
dette forhold sætter en refleksionsproces i gang, hvor de centrale elementer
i den medbragte kultur og religion tilpasses de nye forhold, samtidig med
at de bruges i en identitetsproces, hvor de bruges som forklaringsgrundlag
for, hvorfor en given gruppe i visse sammenhænge skiller sig ud fra andre
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grupper, og i andre tilfælde ikke gør det. Identitets-processen i en marginaliseret position går med andre ord ud på at finde både klare ligheder og
forskelle mellem individet, gruppen og de andre. I denne identitetsproces
bliver religion vigtig som både forskels- og lighedssætter. Desuden bliver
religiøst og kulturelt tilhørsforhold også brugt strategisk, hvor det kan være
en fordel i visse sammenhænge at identificere sig med kristne i nogle sammenhænge og fx indere i andre (Raymond Brady Williams s. 255).
Bogen her er kun et startskud til mere research på en stort set overset
diasporagruppe, hvilket Knut Jacobsen også gør opmærksom på i bogens
indledning. Kapitlerne i sig selv er derfor også farvet af en del generaliseringer, som bør diskuteres og enten falsificeres eller verificeres ved mere
feltarbejde foretaget i blandt denne gruppe. Fx kan man stille spørgsmål
ved om – og evt. på hvilken måde – diaspora-grupper bliver mere religiøse
i diasporaen, hvilket hævdes s. 6, og om 2. generation af unge ændrer deres
forhold til traditionen, og om Selva Raj har ret, når han hævder, at: ”Whereas the parents’ cultural liminality concerns the world, culture and society
outside, their children’s liminality concerns the world, inside – the world
of identity, values and practices and expectations – that affect them at a
profoundly personal level”. Bogen er derfor en opfordring til mere forskning på området. Jeg håber meget, at nogle vil tage opfordringen op. Knut
Jacobsen skriver i sit forord, at Selva J. Raj, som er medredaktør af bogen,
døde en måned efter, at manuskriptet var indleveret til forlaget. Bogen efterlader et godt eftermæle på hans virke som forsker.

