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Tværkulturel psykologi 

Af: Majken Martinussen. cand.snart.mag i musik og psykologi   

Jeg er nok et af de mere passive medlemmer, men medlem trods alt. Mit studie i psykologi har holdt sig til sidef-
agsstørrelse, og resten af de 6 år har jeg så fordrevet med musik. Den røde tråd igennem det hele har været det 
tværkulturelle - har jeg fundet ud af. Det har været musik på tværs, psykologi på tværs og til sidst både musik og 
psykologi på tværs af grænser. Det er både grænser mellem lande, kulturer, stilarter og identifikationer. 

Den store finale blev på den måde et speciale om kurderne, om deres måde at bruge musikken på, til at identificere sig 
som kurdere og om selve identitetsopbyggelsen via musikken. Kurderne, som et folk, der er trængt fra alt for mange 
sider, er nogle steder blevet helt væk - det har målrettet nationalisme sørget for bla. i Tyrkiet, Iran og Irak. Derfor er 
der kurdere, der netop bruger musikken til at kalde de talte får hjem igen bla. via musikken, og det virker. Musikken 
er nærmest blevet deres eneste måde at kommunikere på, da deres sprog og territorium er blevet splittet op af nation-
algrænser. 

Mit arbejde med det grænseoverskridende folk har jeg nu fået lov til at gøre fuldtids. I et år arbejder  på Internation-
alt Kristne Center, der har til huse i Bethesda, hvor jeg bla. er danskunderviser for asylansøgere. Det er et meget 
spændene arbejde, hvor man kan få lov til at give de folk et positivt billede af Danmark før andre gør dem desillusion-
erede. Men vi er der netop også når det sker. På vej til at blive dansker er der langt flere grænser end blot landegræns-
er, der skal overskrides, og det er spændene at forme og selv blive formet i mødet med de fremmede. 

Integrationsarbejde er vigtigt som kristen og som menneske. Vi kan som kristne få lov til at være et vidnesbyrd om en 
levende Gud, med en levende faderkærlighed, i et land, hvor de fleste ikke automatisk har mødt kristne selv om de har 
boet her i 10 år ! 

Kulturmødet er også et religionsmøde, hvor livsstile og livsværdier mødes i en dejlig og behagelig atmosfære af accept 
og interesse. De mennesker jeg møder på arbejdet, men også i min islamisk-kristne dialoggruppe, står ved sin tro og 
er ikke så bange for dette møde, som den gennemsnitlige europæer er. Vigtigheden af at bygge bro både mellem de 
forskelle kulturer og religioner fatter vi pludselig i den vestlige verden efter denne september. 

Alle de troens-facetter som også er med til at danne os mennesker, kan vi som kristne troende mennesker bedre 
forstå. Den vestlige verden har længe ok lagt troen på is. Jeg tror vi har et ansvar for at også muslimer bliver forstået 
i vores verdslige kultur. Min mission er ikke blot integrationsarbejde, men også at vinde flere tilbedere af Kristus. Det 
er her det er vigtigt at være snedig som slanger og milde som duer. Det kræver visdom og indsigt at vide hvordan man 
går frem. På mit arbejde synger vi hver gang en dansk sang til undervisningen og jeg vil gerne smugle lidt mere Jesus 
ind, men af min kristne irakiske kollega er jeg blevet rådet til at være vis og ikke skubbe dem væk fra mig, ved at pro-
vokere dem med det samme. Det har vist sig at være et særdeles belønnende råd. Det prøver jeg så at få inkorporeret: 
tålmodighed og visdom i min omgang med dem udefra. 

Guds fred. 
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