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Resumen 
 

Reconocimiento e integración:  

Un estudio de la integración mental de los inmigrantes argentinos en Andalucía  

Hoy en día, Andalucía es una comunidad de inmigración global y está alojando a un gran número 

de inmigrantes de Latinoamérica, y de Argentina en especial. Debido a unos lazos migratorios 

fuertes entre España y Argentina, los inmigrantes argentinos y los nativos andaluces tienen 

muchos valores culturales en común, podemos decir que los argentinos poseen un capital cultural 

alto, lo que debería facilitar la integración en la nueva sociedad. Sin embargo, como muestra la 

cita siguiente de una mujer latinoamericana, el sentimiento de integración no necesariamente lo 

obtienen todos los inmigrantes; “Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espiritu estaban allá”.  

Según la teoría, la herramienta fundamental para crear una integración sana es asegurar un 

reconocimiento mutuo entre la sociedad autóctona y los inmigrantes. Por tanto, el objetivo de 

esta tesina es contribuir al conocimiento de la interacción entre el capital cultural, el 

reconocimiento y el sentimiento de integración. Proporcionando la investigación una contestación 

de que grado de reconocimiento reciben los argentinos de la sociedad andaluza, y cómo influye tal 

reconocimiento en el sentimiento de integración, lo que determino yo, la integración mental. 

La tesina contesta a las preguntas desde un ángulo del hermeneutismo, del constructivismo 

estructuralista y del constructivismo social, y usando tres áreas de teoría diferentes; 

reconocimiento, capital cultural e integración. El concepto de identidad juega un gran papel en las 

teorías empleadas, siendo un fenómeno cambiante que se ve influido por el contexto y las 

relaciones sociales.  

La investigación de la tesina se basa principalmente en ocho entrevistas con inmigrantes 

argentinos, realizadas en Andalucía. Además, las entrevistas se respaldan por investigaciones 

existentes p.ej. de las dos instituciones; Observatorio Permanente Andalúz de la Migraciones y 

Centro de Investigaciones Sociológicas.        

La primera parte del análisis muestra que el contexto andaluz, formado de la crisis económica 

actual y la campaña gobernamental, ‘Andalucía Somos Todos’, crea unos marcos buenos para 
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obtener reconocimiento. La segunda parte del análisis illustra que el capital cultural alto que 

poseen los argentinos, lleva consigo también un capital social y un capital simbólico. Éste significa 

que los inmigrantes y sus cualidades son reconocidos por los autóctonos, que tanto permiten a los 

inmigrantes argentinos a formar parte de la sociedad social y también de crear ventajas políticas 

para los mismos. Pudiendo afirmar que los inmigrantes argentinos han obtenido una integración 

social y sistémica en Andalucía. La tercera y última parte del análisis revela que aunque los 

argentinos, según la teoría general, están integrados en la sociedad de la mayoría, ellos siguen 

identificándose como argentinos y no sólo como andaluces o españoles. Sin embargo, esta parte 

del análisis también muestra que una pertenencia a las raices originarias no tiene ninguna 

importancia para la integración, porque para los inmigrantes la integración depende de un óptimo 

sentimiento de ser una persona integral. Como los autóctonos permiten a los inmigrantes 

mantener su identidad argentino y al mismo tiempo formar parte de la sociedad andaluz, los 

inmigrantes pueden realizarse como quieran, sentirse como personas integrales y por tanto 

obtener una integración.  

El análisis de la tesina contribuye a iluminar la relevancia e importancia de la palabra integración 

mental evaluando las teorías de integración existentes. Como la integración se define como un 

fenómeno intero, es decir un sentimiento, aquella también debe ser investigada a partir de la 

perspectiva de los inmigrantes y no sólo desde la perspectiva teórica, ya que la misma solamente 

aprecia la integración en una perspectiva de sociedad autóctona.          
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1 Introduktion til specialet 

1.1 Baggrund 
 

International migration er en konstant i menneskets historie. Dog har globaliseringens indtog 

betydet et boom i antallet af immigranter på verdensplan. Tidligere så fastlåste grænser mellem 

lande, samfund og kulturer er ikke længere lige så definerede, hvilket gør mennesker i dag mindre 

stavnsbundne og giver dem mulighed for på nemmere vis at emigrere til andre lande, hvad enten 

det skyldes lyst eller nød. IOM1 fastslår således, at antallet af globale immigranter er mere end 

fordoblet inden for de seneste halvtreds år, og at der i dag lever 214 millioner mennesker uden for 

det land, hvori de er født (IOM Facts and Figures & IOM 2002: 3). International migration og de 

økonomiske og sociale aspekter, denne bringer med sig, spiller derfor en større rolle end 

nogensinde før i det globale samfund og er i mange stater blevet placeret øverst på den politiske 

agenda, idet immigranterne ofte udgør en betydelig del af landets samlede befolkning.  

Dette er også tilfældet i Spanien, som i løbet af de seneste årtier har oplevet store 

immigrationsbølger og i dag huser mere end fem millioner immigranter, hvilket svarer til 12 % af 

det samlede spanske befolkningstal (IOM 2012). Især immigranter fra Latinamerika foretrækker 

Spanien som destinationsland, og i marts 2012 udgjorde latinamerikanere 1.471.054 af alle landets 

immigranter (OPI 2012: 5). Derudover er der ca. 600.000 latinamerikanere, som i dag har spansk 

statsborgerskab og derfor ikke, juridisk set, kan kategoriseres som immigranter2 (OPAM 2012b: 9). 

Årsagen til det høje antal af netop latinamerikanere i Spanien skal bl.a. findes i de historiske, 

politiske og sociale relationer, som tog sine udspring i de migrationsbånd, der blev skabt helt 

tilbage i år 1492, da koloniseringen af flere mellem- og sydamerikanske lande fandt sted, og som 

er blevet intensiveret af en konstant spansk immigration til Latinamerika op igennem det 19. og 

starten af det 20. århundrede (Ballesteros et al. 2009: 56). Spaniens indførelse af demokratiet i 

slutningen af 1970’erne samt landets optagelse i EF i 1986 og den massive økonomiske vækst, der 

fulgte med, ændrede dog migrationstendensen; Spanien var nu ikke længere et emigrationsland, 

men et immigrationsland. Da mange latinamerikanske lande således op igennem 1990’erne og i 

                                                           
1
 ‘International Organization for Migration’ 

2
 Jeg benytter dog termen, ’immigranter’, om alle bosiddende latinamerikanere i Spanien, da det ikke har nogen 

påvirkning på min undersøgelse, hvorvidt de har statsborgerskab eller ej 
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begyndelsen af 00’erne dannede ramme om massive socioøkonomiske og politiske spændinger3, 

immigrerede latinamerikanere nu til det vækstfyldte Spanien for at bidrage til landets stigende 

behov for arbejdskraft, i håb om at kunne finansiere en bedre livskvalitet enten for dem selv eller 

for deres pårørende i hjemlandet (Tedesco 2008: 5-11, Cornelius 2004: 387-388 & Ballesteros et 

al. 2009: 56-58).   

 

Men i dag, ca. femogtyve år senere, er tendensen igen en anden. Efter den økonomiske krises 

indtog og den enorme påvirkning, denne har haft på den spanske økonomi (Kolby 2012 & bilag 1), 

er den store efterspørgsel på ekstra hænder på arbejdsmarkedet faldet og dermed ligeledes 

behovet for immigranter. I takt hermed viser undersøgelser, at der opleves en restriktivitet i det 

spanske samfunds tidligere så åbne attitude over for og holdning til immigration (Rinken 2010). 

Flere immigranter erfarer således i øjeblikket, at deres oprindelige ’spanske drøm’ ikke opfyldes, 

og trods de historiske, nære migrationsrelationer Spanien og Latinamerika imellem, har ifølge 

OPAM4 (2012a: 5) flere end 280.000 latinamerikanske immigranter forladt Spanien siden år 2009. 

Som tidligere tal viste, befinder der sig dog i dag stadig et betydeligt antal latinamerikanere i 

Spanien, som det spanske samfund skal forholde sig til, og det er dem, der er omdrejningspunktet 

i dette speciale.  

1.2 Problemstilling 
 

“Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 

(YouTube 2012: 5.40) 

Citatet, som beskriver en kvindelig colombiansk immigrants integrationsfølelse i det spanske 

samfund, har på mange måder fungeret som inspiration til dette speciales forskningsområde. Da 

jeg for måneder tilbage stødte på denne meget billedlige beskrivelse, blev jeg nysgerrig på at 

undersøge, hvorvidt andre latinamerikanske immigranter i det aktuelle Spanien kan identificere sig 

med denne kvinde.       

                                                           
3
 Neoliberalisme var dengang idegrundlaget for den økonomiske politik i store dele af Latinamerika. Jeg vil ikke 

uddybe denne ideologi nærmere, men blot nævne, at ifølge flere eksperter (kritikere), var neoliberalismens ide om 
bl.a. privatisering af offentlige anlæg og fri handel årsagen til en stærkt voksende arbejdsløshed, en stor social ulighed 
i samfundet samt adskillige økonomiske kriser (Vanden & Prevost 2009)  
4
 ‘Observatorio Permanente Andalúz de las Migraciones’ 
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Som beskrevet tidligere, er Spanien værtsland for et stort antal globale immigranter, men netop 

latinamerikanere udgør en særlig gruppe af immigranter, da de, grundet en fælles baggrund, 

allerede ved deres ankomst har nogle kulturelle, herunder f.eks. sproglige, aspekter tilfælles med 

den indfødte befolkning. Sådanne kulturelle ligheder (eller forskelle) samfund imellem kalder 

sociologen, Pierre Bourdieu (1986), kulturel kapital. Og ifølge professor ved Institut for 

Statskundskab på University of California, Wayne Cornelius (2004: 417-420), burde en høj grad af 

kulturel kapital skabe en større grobund for integrationen i sammenligning med immigranter fra 

en fremmed og ukendt kultur, idet den indfødte befolkning tenderer til at byde immigranter, der 

etnisk set ligner dem selv, varmere velkommen. Men det til trods, tyder ovenstående citat på, at 

ikke alle latinamerikanske immigranter opnår en samlet, intakt integrationsfølelse i deres nye 

omgivelser.    

Skønt en stigende global interesse for det mentale aspekt, herved ment identitetsforhold, i 

relation til integration af globale immigranter inden for de seneste år (bilag 2), har jeg, efter at 

have undersøgt adskillige rapporter, artikler og anden litteratur, erfaret, at forskningen på 

integrationsområdet i Spanien hidtil har beskæftiget sig primært med systemintegrationen, det vil 

sige de praktiske aspekter af integrationen, såsom de politiske og juridiske forhold etc. og 

sekundært med den sociale integration5, det vil sige de sociale aspekter af integrationen, f.eks. 

interaktionen mellem immigranter og spaniere. Men ud fra den colombianske kvindes udsagn at 

vurdere, handler den endelige integration om mere end blot at være integreret i samfundet og 

dets institutioner; den mentale tilstand spiller også en afgørende rolle i skabelsen af en helstøbt 

integrationsfølelse. Men hvem er ansvarlig for at sikre immigranterne en sådan følelse, kan den 

følelse opnås, og er den overhovedet nødvendig? Ifølge de klassiske anerkendelsesteoretikere bør 

integrationen foregå som en gensidig tilpasning, hvorfor de indfødte i modtagerlandet har et 

medansvar for at sikre immigranterne en sund integrationsfølelse. Det vigtigste redskab er i den 

forbindelse de indfødtes anerkendelse af immigranterne, idet kun følelsen af anerkendelse kan 

skabe et individ, der er i balance med sig selv, og dermed en følelse af både en sund fysisk og 

mental tilstand hos immigranterne (Jacobsen & Willig 2008). Anerkendelse er et begreb, der hører 

                                                           
5
 David Lockwood skelner mellem to former for integration; socialintegration og systemintegration. ”… social 

integration focuses attention upon the orderly or conflictful relationships between the actors [i samfundet], [whereas] 
… system integration focuses on the orderly or conflictful relationships between the parts of a social system (Bunnage 
1998: 49)   
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hjemme i socialintegrationsteorierne, hos hvilke opfattelsen og berettigelsen af begrebet er delte. 

Anerkendelsesbegrebet bliver ofte refereret til blandt tilhængere af en multikulturalistisk 

integrationsopfattelse, hvor en accept af og respekt for forskellige kulturer og identiteter i et 

samfund er i fokus. Kritikere af den multikulturalistiske integrationsteori, assimiliationsfortalerne, 

mener derimod, at immigranter har pligt til selv at tilpasse sig det nye samfund og først kan 

anerkendes som en del af dette, når de føler sig som og identificerer sig med 

majoritetsbefolkningen (Faist 2003).   

For at kunne supplere allerede eksisterende forskning på integrationsområdet i Spanien, vil det 

dominerende fokus i dette speciale være, med udgangspunkt i socialintegrationens klassiske 

anerkendelsesbegreb, at undersøge nærmere, hvad jeg vælger at kalde den mentale integration, 

hvilket vil sige, hvordan de latinamerikanske immigranter i Spanien selv føler sig integreret, 

fremfor hvordan samfundet vurderer dem integreret. I min undersøgelse vil jeg, ved kritisk at 

forholde mig til de eksisterende integrationsteorier, forsøge at demonstrere, hvorfor den mentale 

integration bør figurere som et supplerende integrationsbegreb, og hvorfor jeg mener, begrebet 

har en væsentlig betydning. I forlængelse heraf vil jeg dog gerne påpege, at jeg 

undersøgelsesprocessen igennem er bevidst om, at de praktiske, sociale og mentale aspekter er 

tæt forbundet med og afhængige af hinanden i en integrationsproces. 

1.3 Formål 
 

Formålet med specialets undersøgelse er at bidrage med kendskab til interaktionen mellem 

kulturel kapital, anerkendelse og integrationsfølelsen blandt latinamerikanske immigranter i 

dagens Spanien. Primært ved hjælp af de latinamerikanske immigranters egne oplevelser med og 

følelser af ovennævnte begreber, findes frem til det oplevede anerkendelsesniveau fra det lokale 

samfund og endvidere, hvilken effekt dette har på den endelige integrationsfølelse blandt 

immigranterne.        

1.4 Problemformulering  
 

Med udgangspunkt i problemstillingen og formålsbeskrivelsen fremsættes en problemformulering, 
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I hvilken grad anerkendes de argentinske immigranter i det andalusiske samfund, og hvordan 

påvirker graden af anerkendelse immigranternes endelige integrationsfølelse?  

 

der består af to dele. I den første del er der fokus på de relationelle forhold indfødte og 

immigranter imellem, mens den sidste del fokuserer udelukkende på immigranterne. Min 

problemformulering er som følger:       

 

 

 

Den fremsatte problemformulerings to centrale begreber, anerkendelse og integrationsfølelse, er i 

deres rene forstand uklare begreber, der anvendes i forskellige sammenhænge og med stor 

kompleksitet, hvorfor en forklaring af begreberne er på sin plads. Da begrebet, anerkendelse, 

determineres i specialets teoretiske del, vil jeg kort blot definere min forståelse af termen, 

integrationsfølelse. Termen dækker overordnet over det mentale aspekt ved integrationen, det vil 

sige hvordan immigranterne føler sig integreret. En sådan følelse vil i analysen blive vurderet ud 

fra en undersøgelse af immigranternes identitetsforhold samt deres egen opfattelse af at være 

integreret i det nye samfund.  

1.5 Afgrænsning 

1.5.1 Problemformuleringens afgrænsning  
 

I problemformuleringen afgrænses undersøgelsesfeltet til argentinske immigranter i Andalusien.  

Lokalitetsafgrænsningen foretager jeg, fordi Spanien, i kraft af regionernes væsentlige grad af 

autonomi, er et heterogent land, der ikke kan generaliseres omkring, når det kommer til bl.a. 

immigration og integration. Andalusien vælges som lokalitet for min undersøgelse, primært fordi 

jeg under udarbejdelsen af mit speciale opholder mig i regionen, og derudover fordi Andalusien 

med sine 25.737 bosiddende latinamerikanere er blandt de regioner i Spanien, der huser det 

største antal latinamerikanske immigranter (OPI 2012: 26). Specifikationen af latinamerikanere 

som analytisk redskab er ligeledes nødvendig, da kontinentet består af individuelle lande, hvoraf 

nogle af dem ikke i høj grad deler de nødvendige kulturelle værdier. Argentina er et af de lande, 

hvori spansk kultur spiller en stor rolle, idet landet tidligere oplevede en massiv indvandring af 

især spaniere (UM). Endvidere udgør argentinere den største procentdel af den samlede 
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latinamerikanske immigrantbefolkning i Andalusien, hvorfor jeg vælger at basere min 

undersøgelse på netop disses erfaringer og oplevelser i det andalusiske samfund (OPI 2012: 26).  

1.5.2 Undersøgelsens afgrænsning 

 

Da jeg ønsker at undersøge det samfundsmæssige anerkendelsesaspekt i forhold til de argentinske 

immigranter, har jeg størst fokus på én af de i alt tre anerkendelsessfærer, som Honneth opererer 

med6. For at kunne være i stand til at bedømme immigranternes endelige integrationsfølelse, er 

jeg bevidst om, at en sådan også påvirkes af graden af anerkendelse i de andre sfærer, men 

specialets omfang begrænser mig i en dybere undersøgelse af disse. 

Både den overordnede og den politiske andalusiske anerkendelseskontekst rummer mange 

relevante aspekter og tiltag, som bør vurderes i en undersøgelse af mulighederne for 

anerkendelse, men også her begrænser omfanget mig i at vurdere et flertal af disse. Jeg har derfor 

udvalgt to relevante parametre, den aktuelle økonomiske krise og en politisk kampagne, der 

tilsammen skal repræsentere den andalusiske anerkendelseskontekst. Idet jeg finder det 

forsvarligt at antage, at den økonomiske krise er et alment kendt faktum, som læseren er bekendt 

med, vil denne ikke blive beskrevet yderligere i opgaven. For at give et billede af krisen i Spanien 

og Andalusien, har jeg dog som bilag vedlagt grafer, der viser den økonomiske situation og dennes 

påvirkning på særligt immigranterne (bilag 1). 

1.6 Struktur 
 

Specialet er inddelt i seks hoveddele; indledning, teori, metode, analyse, konklusion og 

perspektivering. Nedenstående oversigt har til formål at give et kort overblik over indholdet af 

disse dele. 

Indledning: I indledningen præsenteres specialets indledende elementer. Således er baggrund, 

problemstilling, formål, problemformulering, afgrænsning og struktur beskrevet. Disse elementer 

tjener tilsammen det formål at danne den overordnede ramme for selve specialet. 

                                                           
6
 De tre sfærer præsenteres i teoriafsnittet  
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Teori: I teoriafsnittet præsenteres den teoretiske ramme, som overordnet rummer tre forskellige 

områder; anerkendelsesteori, kulturel kapital og integrationsteori. Yderligere rundes teoriafsnittet 

af med en refleksion over identitetsbegrebet, som spiller en endelig rolle i teorierne.   

Metode: I metodeafsnittet præsenteres først de videnskabsteoretiske ståsteder, og efterfølgende 

redegøres og argumenteres for valget af specialets analysemetode, undersøgelsesmetode samt 

den benyttede empiri. 

Analyse: Analysen består overordnet af tre dele; 1) en analytisk del, der har til formål at skitsere 

konteksten for anerkendelse og dennes indflydelse; 2) en analytisk del, der tager udgangspunkt i 

kulturel kapital i forhold til anerkendelse; 3) en analytisk del, der tager udgangspunkt i 

anerkendelse i forhold til den endelige integrationsfølelse. 

Konklusion: I konklusionen opsamles resultaterne fra analysen, og den endelige konklusion 

introduceres med det formål at besvare den fremsatte problemformulering.  

Perspektivering: Perspektiveringen indeholder overvejelser omkring den anvendte teori og empiri. 
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2 Specialets teoretiske del  
 

I denne del introduceres de teorier, der tilsammen danner den teoretiske ramme for 

udarbejdelsen af dette speciale. Som beskrevet, vil jeg gøre brug af teori inden for tre forskellige 

begreber; anerkendelse, kulturel kapital og integration. Endvidere rundes afsnittet af med en 

refleksion over identitetsbegrebet, som spiller en væsentlig rolle i det samlede teoriapparat.  

Teoriafsnittet bidrager til min undersøgelse på tre forskellige måder. For det første præsenterer 

det den teori, som den senere analyse bygger på. For det andet fremhæver det, hvorfor det er 

vigtigt at have skarpt fokus på begrebet, anerkendelse, i forhold til integration. Slutteligt 

demonstrerer det, at de tre ovennævnte begreber hænger tæt sammen teoretisk og på den ene 

eller anden måde påvirkes af hinanden. En senere analyse vil afsløre, hvorvidt en sådan 

sammenhæng kan overføres til den virkelige verden. 

2.1 Anerkendelsesteori 
 

Anerkendelse udgør undersøgelsens dominerende begreb, hvorfor anerkendelsesteorien både 

åbner teoriafsnittet og præger en større del af teoridelens samlede omfang end de to andre 

teoriområder. Jeg vil i de følgende afsnit give en nærmere præsentation af 

anerkendelsesbegrebet, som i min opgave primært beskrives ud fra Axel Honneths 

begrebsliggørelse. Honneth er valgt, dels fordi hans anerkendte teori inkluderer en metodologisk 

begrundelsesstrategi for et individs sociale integration i et samfund, dels fordi teorien inspirerer til 

forskellige typer af analyser, herunder empiriske.       

I det følgende vil jeg først kort redegøre for anerkendelsesbegrebets introduktion, herefter 

præsenteres Honneths teori om anerkendelse, og slutteligt vurderes teorien kort på baggrund af 

Nancy Frasers kritik af denne. 

2.1.1 Anerkendelsesbegrebets introduktion 
 

Anerkendelsesbegrebet introduceredes ved overgangen til det moderne samfund omkring år 1800 

og erstattede dermed det præmoderne samfunds æresbegreb.   
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I det præmoderne samfund blev individet født ind i samfundets allerede opstillede sociale 

hierarkier, og identitet var således forhåndsbestemt af det enkelte individs sociale position. En 

sådan social rangorden betød, at individets mulighed for at gøre sig fortjent til at opnå ære 

udelukkende afhang af dets sociale position, idet æren primært blev besiddet af samfundets 

højest placerede medlemmer. Æren var altså bundet til en fælles biografi (Willig 2005: 62).  

Overgangen til det moderne samfund og de øgede muligheder, det bragte med sig, skabte en ny 

forståelse af individets identitet, som stadig gør sig gældende i dag i det, Anthony Giddens 

betegner som det sen-moderne samfund. Ifølge bl.a. Giddens finder en aftraditionalisering sted, 

der bevirker, at værdier og positioner ikke længere er definitive, hvilket vil sige, at individet nu er 

herre over sin egen identitetsskabelse og ikke længere fødes ind i en fastlagt livsbane (Giddens 

1990). Sammenbruddet af de faste identitetsmønstre og den sociale rangorden har bevirket, at 

mulighederne for at opnå anerkendelse er tilkendt alle og ikke længere bestemt af individets 

familiære referenceramme. Ligeledes er anerkendelse, modsat æren, ikke transparent, hvorfor 

formerne for anerkendelse og metoderne for at opnå en sådan konstant varierer. Dette er årsagen 

til, at ingen længere er sikret anerkendelse, men at den er blevet en kamp, som alle individer 

deltager i (Willig 2005: 63-64 & Taylor 2008: 15-24). Og dette er, hvis man skal tro en af 

anerkendelsesbegrebets fædre, G.W.F. Hegel, en kamp, der er umagen værd at kæmpe for. For 

Hegel handler anerkendelse om en gensidig kærlighed og solidaritet imellem mennesker, og ifølge 

ham er individets kamp om anerkendelse lige så betydningsfuld som dets kamp for overlevelse, 

idet anerkendelse er en forudsætning for skabelsen af en personlig identitet (Hegel 2005: 122-

136). Af samme årsag skabte Hegel tilbage i starten af 1800-tallet et udkast til et teoretisk redskab, 

hvis formål var at demonstrere tre dannelsesstadier i individets liv, der alle havde en afgørende 

rolle i sikringen af anerkendelse og dermed skabelsen af en personlig identitet (Hegel 2005). 

Hegels tankemodel forblev dog en skitse, men har i vor tid fungeret som en vigtig inspirationskilde 

for socialfilosoffen, Axel Honneth, og danner, sammen med to andre teoretiske figurer, grundlaget 

for Honneths endelige teori og argumentation om kampen om anerkendelse, som introduceres 

nedenfor (Honneth 2003: 12). 
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2.1.2 Axel Honneths anerkendelsesteori  

2.1.2.1 Baggrund for teorien 

 

Baseret på en rekonstruktion af Hegels oprindelige tanker om og model for kampen om 

anerkendelse, præsenterer Honneth i sit litterære hovedværk, ’Kamp om anerkendelse’, en 

normativ teori om ’det gode liv’, som for ham handler om individets mulighed for selvrealisering. 

Ud over Hegels anerkendelsesteori, inddrager Honneth henholdsvis Winnicotts 

objektrelationsteori og Meads socialpsykologi7, for på den måde at opnå en antropologisk og 

empirisk vinkel på Hegels overordnede og abstrakte anerkendelsesmodel. Det antropologiske træk 

er et relevant supplement til den traditionelle model, idet Hegels oprindelige anerkendelsestanke, 

som tidligere nævnt, påpeger, at et individ ikke er i stand til at udvikle en personlig identitet uden 

anerkendelse (Honneth 2003: 11-14 & Honneth 2006: 7-23). Via Meads socialpsykologi, der 

fremhæver social interaktion og social værdsættelse, gør Honneth (2006: 127) Hegels 

overordnede forestilling om, at menneskets praktiske identitetsdannelse beror på gensidig 

anerkendelse, empirisk funderet. Ligeledes bruger han Winnicots objektrelationsteori empirisk til 

at bekræfte Hegels tidlige intuition om, at kærlighed er en vigtig forudsætning for følelsen af 

anerkendelse, og at kærlighedsforholdet er en gensidig anerkendelsesproces. Samtidig definerer 

Honneth begrebet, selvrealisering, på baggrund af Meads intersubjektive tanker, og han forstår 

således selvrealisering som den nødvendige selvudviklingsproces, hvori et individ tilegner sig 

egenskaber, der er vigtige for både sig selv og omverdenen. (Honneth 2006: 132-140).       

Efter at have fået bekræftet det intersubjektive aspekts vigtighed, sigter Honneth (2006: 10-11) 

ligeledes på at skitsere samfundets sammenhængskraft samt de dynamiske konflikter, der driver 

samfundets udvikling og sætter betingelserne for dets stabilitet i forhold til individets sociale 

integration i samfundet. Kun hvis et samfund formår at imødekomme og integrere dets individer i 

et gensidigt anerkendelsesmæssigt perspektiv, skabes der sunde samfundsborgere, som 

tilsammen danner et solidarisk samfund, hvorfor forudsætningerne herfor er afgørende. Honneth 

ønsker på den måde at gøre op med det faktum, at tidligere teorier om kritisk samtidsdiagnose, 

                                                           
7
 Da de to teorier blot danner grundlag for Honneths endelige teori, som er den, der vil blive anvendt i specialet, 

præsenteres disse ikke yderligere 
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ifølge hans kritik, kun måler sociale patologier8 i samfundet ud fra det enkelte individs tilstand 

(Honneth 2003: 40-42). Han mener derimod, at årsagen til de sociale patologier skal ses i en større 

sammenhæng, idet individet udvikles på baggrund af samfundet. Således vil det sige, at hvis et 

samfund beskadiger interaktionens forudsætninger og dermed muligheden for anerkendelse, vil 

det føre til sociale patologier, idet manglende anerkendelse krænker individets intersubjektivt 

opnåede forståelse af sig selv, hvilket ofte udgør en motivationskilde til f.eks. depression (Honneth 

2003: 38, 48). Honneth skelner imellem forskellige former for ringeagt, det vil sige nægtelse af 

anerkendelse. Disse er et element i den endelige teori, som han selv har tilføjet, da der i de 

oprindelige teorier ikke fandtes nogen særlige overvejelser herom. Ringeagt er, som belyst 

ovenfor, en vigtig del af den samlede teori, da en sådan kan have fatale konsekvenser for individet 

og i sidste ende også for samfundet (Honneth 2006: 128-129).  

”Fordi erfaringen af den sociale anerkendelse udgør en betingelse, hvorpå menneskenes 

identitetsudvikling som helhed beror, ledsages dens udeblivelse, altså foragten, 

nødvendigvis af en følelse af et truende personlighedstab” 

(Honneth 2003: 38) 

Rekonstruktionen af Hegels oprindelige anerkendelsestanker og tretrinsmodel mundede i år 1992 

ud i Honneths egen anerkendelsesteori, der har til formål at præsentere forudsætninger for ’det 

gode liv’ samt demonstrere de sociale patologier, som ringeagt kan forårsage.  

2.1.2.2 Selve teorien 

 

Anerkendelsessfærer 

Honneths teori rummer en sondring mellem tre forskellige anerkendelsessfærer; den private 

sfære, den retlige sfære og den solidariske sfære. Individets selvrealisering er afhængig af, at 

anerkendelse i alle tre sfærer erfares, idet hver form for anerkendelse akkompagneres af 

nødvendige selvforhold i skabelsen af ’det gode liv’. Kærlighed, som er kendetegnet for den 

private sfære, udløser individets fundamentale selvtillid, den retlige anerkendelse udløser 

selvrespekt, og den solidariske anerkendelse udløser selvværd. Hver anerkendelsessfære er en 

                                                           
8
 Samfundslidelse (frit defineret)  
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forudsætning for de andre to sfærer, og tilsammen udgør de grundlaget for at skabe 

velintegrerede samfundsborgere og dermed et solidarisk samfund (Honneth 2003: 14-18).   

Den private sfære – anerkendelse i den private sfære finder sted i sociale relationer, såsom familie, 

venner og andre kærlighedsforhold. Den kærlighed, individet oplever i denne sfære, er en 

forudsætning for overhovedet at træde ind i et intersubjektivt forhold. Via kærlighedsforholdet 

erfarer individet, hvordan anerkendelsesbehovet dækkes i et gensidigt afhængighedsforhold af 

emotionel støtte. Denne form for anerkendelse skaber den fundamentale selvtillid, der gør 

individet i stand til at udtrykke sig og indgå i nære fællesskaber (Honneth 2003: 15).      

Den retlige sfære – anerkendelse i den retlige sfære opleves igennem de universelle juridiske 

rettigheder, der gives til alle samfundets medlemmer, såsom politisk deltagelse, adgang til 

velfærdsydelser etc. Ved at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med sine medborgere og 

dermed føle sig anerkendt som et autonomt handlende retssubjekt, skabes følelsen, selvrespekt, 

hos individet (Honneth 2003: 15-16). Anerkendelsen skal også i denne sfære være gensidig, idet et 

individ kun bliver i stand til at betragte sig selv som en retsperson, hvis dette ligeledes anerkender 

sine egne forpligtigelser over for andre (Honneth 2006: 146-147).     

Den solidariske sfære – anerkendelse i den solidariske sfære foregår i relation til samfundet og 

andre fællesskaber, hvori individet deltager. I og med, at individet indgår i fællesskabets 

solidaritet, bidrager det således til fællesskabets eksistens, og dets præstationer, kvaliteter og 

egenskaber anses af de andre medlemmer som værdifulde og nyttige for fællesskabets 

målsætning. Denne anerkendelse skaber en social selvværdsættelse som medlem af et solidarisk 

fællesskab (Honneth 2003: 16-17 & Honneth 2006: 162-173).  

Ringeagtsformer 

Det faktum, at den personlige identitet er afhængig af anerkendelse fra alle tre sfærer, bevirker, 

som tidligere beskrevet, at manglende eller nægtende anerkendelse, ringeagt, kan medføre 

krænkelser eller ødelæggelser af individet. Honneth skelner således også mellem tre former for 

ringeagt, som korresponderer med de tre former for selvforhold fra de ovennævnte 

anerkendelsessfærer (Honneth 2006: 175-176).  
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Den private sfære, ’den psykiske død’ – Den fundamentale selvtillid til sig selv og verden, som bør 

opnås via anerkendelse i den private sfære, fratages, hvis individet udsættes for fysisk 

mishandling, idet der forvoldes varig skade på den, gennem kærligheden, etablerede tillid til, at 

man autonomt er herre over sin egen krop. En sådan form for ringeagt påvirker individets 

samkvem med andre mennesker (Honneth 2006: 176-177).    

Den retlige sfære, ’den sociale død’ – Hvis individets rettighed som juridisk borger fratages, udløser 

dette som regel et tab af selvrespekt, det vil sige evnen til at forholde sig til sig selv som værende 

en ligeberettiget interaktionspartner for andre, hvilket kan føre til mere eller mindre frivillig 

eksklusion fra det offentlige rum (Honneth 2006: 177-178). 

Den solidariske sfære, ’krænkelse’ – Hvis individet eller det fællesskab, det indgår i, udsættes for 

social eller kulturel nedværdigelse og ikke værdsættes for sine egenskaber, er dette ikke længere i 

stand til at tillægge sig selv socialværdi og sætte sin levemåde i forbindelse med noget, der har en 

positiv og nyttig betydning for det samlede fællesskab, hvorfor der ikke opnås personlig 

selvværdsættelse (Honneth 2006: 178-179).  

Som belyst ovenfor, har ringeagtsformerne en negativ betydning for menneskets mentale tilstand. 

Det psykiske tomrum, der opstår i personligheden ved fratagelse af de nødvendige selvforhold, 

udfyldes af negative følelsesreaktioner såsom skam og indignation, hvorfor ringeagtserfaringen 

ofte giver motivation til kampen om anerkendelse. En sådan kamp skal genvinde muligheden for at 

blive realiseret og kommer ofte til udtryk via social modstand eller i form af modkulturer, i hvilke 

individet finder anerkendelse for andre kvaliteter end dem, som accepteres af det etablerede 

fællesskab (Honneth 2006: 179-185). Således belyses det, at ringeagt udgør en social patologi, som 

samfundet er tvunget til at forholde sig til for at skabe et solidarisk samfund og derfor med fordel 

bør forsøge at undgå.       

2.1.2.3 Den solidariske sfære 

 

I relation til denne opgave vurderer jeg, at den solidariske sfære i Honneths anerkendelsesteori 

spiller den vigtigste rolle, idet immigranter kan betragtes som nye samfundsborgere, der skal 

sluses ind i et, i forvejen eksisterende, samfund; et fælleskab, bestående af de indfødte. Derfor vil 

jeg nedenfor kun uddybe denne sfære nærmere med fokus på kampen om anerkendelse. Trods 
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den solidariske sfæres særlige rolle i mit speciale, har jeg dog valgt at præsentere alle tre sfærer i 

forrige afsnit, idet de udvikler sig på baggrund af hinanden. Især i differentieringen af den sociale 

anerkendelse i den retlige sfære og den sociale værdsættelse i den solidariske sfære, opleves en 

udvikling. Ifølge Honneth skal den universelle retlige anerkendelse være givet via en lovgivning, 

der sikrer lige rettigheder for alle, før det er muligt at opnå selvværdsættelse i den solidariske 

sfære (Honneth 2006: 14-16). At det på den måde er en politisk opgave at skabe grobund for 

anerkendelse i den solidariske sfære, tydeliggør for mig, at det er nødvendigt, som en del af 

analysen, at få et klart billede af den politiske anerkendelseskontekst. Som det beskrives i 

metodeafsnittet, vil jeg senere i opgaven undersøge konteksten for anerkendelse i Andalusien. 

Anerkendelse i den solidariske sfære er en utydelig størrelse, idet denne er bestemt af samfundets 

(eller et andet fællesskabs) kulturelle værdier og selvforståelse, hvilket betyder, at individet skal 

kunne bidrage positivt til samfundets abstrakt definerede målsætninger for at opnå anerkendelse. 

Den tidligere beskrivelse af det sen-moderne samfunds individs indflydelse på sin egen identitet 

har bevirket, at de samfundsmæssige værdiforestillinger i dag er nødsaget til at spænde bredt, da 

de skal tage hensyn til mange forskellige former for personlig selvrealisering. Samfundets rolle er 

således på den ene side at skabe en bred ramme for anerkendelsesbetingelser, men på den anden 

side at kunne definere visse fælles værdier, da det er værdifællesskabet, der er med til at 

karakterisere et samfund. Disse to relativt modstridende opgaver resulterer i en permanent 

kulturel konflikt eller kamp, hvor individerne og de fællesskab de indgår i forsøger at fremhæve 

værdien af deres egen livsform med henblik på at opnå magten til at definere samfundets værdier 

og selvforståelse og dermed anerkendelseskrav. Denne kamp repræsenterer en potentiel fare ved 

anerkendelsesbegrebet, idet vinderne ofte bliver de individer og grupper, der har rådighed over 

det symbolske magtmiddel9, og som formår at påvirke den offentlige opmærksomhed mest 

markant, og det være sig ofte majoritetskulturen i samfundet. For at kunne opbygge et solidarisk 

samfund, er, ifølge Honneth, samfundet nødt til at overbevise dets medlemmer om (Honneth 

2006: 162-173), at 

 

                                                           
9
 ’Symbolsk magt’ er resultatet af samfundsmæssige hierarkier, der forklædes og opfattes som naturlige af alle 

samfundets medlemmer (Järvinen 2000: 354). Et eksempel på et symbolsk magtmiddel er sproget (Henriksen & Vikør)  
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   ”kun hvis jeg (individet selv) aktivt drager omsorg for 

udfoldelsen af den andens, for mig at se fremmede  

egenskaber, kan vores fælles mål realiseres” 

(Honneth 2006: 173) 

 

2.1.3 Nancy Frasers kritik af Axel Honneth 
 

Da det er Honneths teori, der udgør den primære anerkendelsesteoretiske del i dette speciale, vil 

jeg i det følgende ikke også give en fyldestgørende beskrivelse af Nancy Frasers teoretiske ståsted 

og redskab, men blot fremføre det, i relation til min opgave, mest relevante kritikpunkt, som hun 

fremsætter over for Honneths teori; 

”… he endorses a monistic framework that treats recognition as the sole category of normative 

reflection, an approach that is, in my view, deeply inadequate” 

(Willig 2005: 376) 

2.1.3.1 Teoretisk monisme 

 

Fraser problematiserer den generelle og moderne dominering af identitetstænkning, som hun 

mener fortrænger og underkender det økonomiske aspekt i skabelsen af retfærdighed og 

deltagelseslighed, som for hende er to begreber, der bør sættes højest i et samfund. Ifølge Fraser 

har Honneth i sin teori for megen fokus på anerkendelse som værende den eneste vej mod ’det 

gode liv’, hvorfor hun giver teorien skyld for at være monistisk og dermed begrænset i sin 

anvendelighed. Det er Frasers overbevisning, at de anerkendende mekanismer ikke enerådigt 

bestemmer retfærdighedsfølelsen hos et individ, men at økonomien, i form af økonomisk 

omfordeling, ligeledes spiller en væsentlig rolle. Fraser foreslår således begrebet, perspectual 

dualism, som er en todelt teori, der har til formål at forklare uretfærdighed ud fra en kombination 

af kulturel anerkendelse og økonomisk omfordeling. Især i forbindelse med immigranter 

eksemplificerer hun det dualistiske perspektivs relevans, idet immigranter ofte udsættes for 

uretfærdighed, der kan spores tilbage til både kulturen, i kraft af fremmede kulturelle værdier, og 

økonomi, f.eks. grundet deres ofte lave position på arbejdsmarkedet. Det eneste holdbare middel 

mod sådanne to uafhængige former for uretfærdighed er således, hvis vi skal tro Frasers teori, 
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både anerkendelse og økonomisk omfordeling (Fraser & Honneth 2003: 211-222 & Fraser 2008: 

18-27). Som bevist i den tidligere teoripræsentation, mener Honneth, at et individs selvrealisering 

udelukkende er betinget af gensidig anerkendelse, hvis utilstrækkelighed eller udeblivelse altid er 

knyttet til ringeagtsfornemmelser, der kan betragtes som årsagen til den samfundsmæssige 

forandring, herunder også strukturen i den økonomiske sfære. Honneth beskylder Fraser for, ved 

teoretisk at kombinere den sociale og den systemiske integration, at forankre sin teori i den 

øjeblikkelige sociale virkelighed og ikke, som han selv, at tage i betragtning det konstant 

foranderlige aspekt og de bagvedliggende og grundliggende faktorer, der påvirker samfundet og 

dets værdier (Fraser & Honneth 2003: 243-247). Det til trods, er min vurdering, at Frasers fokus på 

det økonomiske aspekt er af betydelig nødvendighed at stille op imod anerkendelsesbegrebet, 

eftersom nærværende undersøgelseskontekst netop er karakteriseret ved bl.a. den økonomiske 

krise, der vil danne grundlag for en del af kontekstanalysen. 

2.2 Kapitalbegreb 
 

Efter at have beskrevet teorien inden for specialets overordnede tema, anerkendelse, vil jeg nu 

introducere den franske sociolog, Pierre Bourdieus, kapitalbegreb, som i min undersøgelse vil 

fungere som et stærkt supplement til Honneths anerkendelsesbegreb. Kapitalbegrebet gør det 

nemlig muligt at bestemme de faktorer, der påvirker et individs handlemuligheder i samfundet, og 

tegner i samme ombæring et billede af dets position i det sociale anerkendelseshierarki. 

Bourdieu opererer med fire typer kapital; de tre primære, som er økonomisk, social og kulturel 

kapital; samt en overordnet kapitalform, som de tre grundformer kan fremtræde i, symbolsk 

kapital (Bourdieu 1986 & Bourdieu 1997). Som jeg vil belyse senere, er der en sammenhæng 

mellem kapitalerne, hvorfor de alle præsenteres i det følgende afsnit. Dog er det den kulturelle 

kapital, der er mest interessant at fremhæve i denne undersøgelseskontekst, da jeg, som bekendt, 

ønsker at undersøge dennes rolle i relation til anerkendelse og den endelige integrationsfølelse 

blandt argentinske immigranter i Andalusien. Trods mit primære fokus på kapitalerne, er det 

nødvendigt og naturligt, undervejs i præsentationen af disse, at inddrage andre begreber af 

Bourdieu, da hans arbejde er vævet sammen af et indbyrdes sammenhængende begrebsapparat, 

hvis enheder ikke er mulige at adskille.   
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2.2.1 Økonomisk, social og kulturel kapital 
 

Bourdieu mener, at individet er meget afhængigt af de ressourcer og værdier, som gives gennem 

socialiseringsprocessen10, da det er disse, der primært danner grundlaget for individets handlinger 

og muligheder gennem livet og dermed dets position i samfundet. De samlede ressourcer og 

værdier, som et individ besidder, har Bourdieu begrebsliggjort, kapital, og inddelt i tre 

grundformer.  

Økonomisk kapital drejer sig om et individs økonomiske og materielle situation. Individets 

mulighed og position i samfundet påvirkes af dets økonomiske niveau (Bourdieu 1986: 241-243). 

Social kapital henviser til den værdi, et individ har i kraft af sit sociale netværk. Således kan 

relationer til grupper eller personer med høj kapital eller lav kapital have en henholdsvis positiv 

eller negativ indflydelse på individets egne muligheder (Bourdieu 1986: 248-252).  

Kulturel kapital er en noget mere uhåndgribelig størrelse sammenlignet med de to foregående, da 

den er svær at måle og præcisere. Dog henviser den, overordnet formuleret, til dannelse og 

sproglige kompetencer. Den optræder i tre tilstande; den objektiverede, den institutionaliserede og 

den kropsliggjorte, som er den form for kulturel kapital, der arbejdes med i dette speciale. I den 

kropsliggjorte tilstand består kulturel kapital af varige dispositioner hos et individ. Sådanne 

dispositioner har Bourdieu begrebsliggjort, habitus, der dækker over et værdi- og normsæt, 

kulturelle vaner eller holdningssystemer, som det enkelte individ – eller mange i et fællesskab – 

orienterer sig efter. Habitus afgør individets evne til at forstå det, der i samfundet opfattes som 

kultur, det vil sige individets evne til at fortolke og afkode kulturens regelsæt. Hvorvidt dette lader 

sig gøre er afgørende for individets handlemuligheder og position i samfundet (Svendsen 2000: 1-6 

& Bourdieu 1986: 243-248).   

Den relative værdi af de ovenstående kapitaler afhænger af det felt, hvori de skal gøre sig 

gældende. Bourdieus feltbegreb dækker over de dynamiske sociale rum, som samfundet er delt op 

i, og inden for hvilke, der eksisterer et abstrakt determineret regelsæt. Derudover opererer han 

med et overordnet magtfelt, som oftest udgøres af Staten, og som enten har direkte eller 

indirekte indflydelse på de enkelte felter. Ligesom Honneth argumenterer for, at der finder en 
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 Den proces, hvori et individ lærer at begå sig i samfundet (frit defineret)  
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permanent kulturel kamp sted i den solidariske sfære, er denne kamp også tilstede i feltet, hvor 

der kæmpes om retten til at definere kapitalens værdi, og hvor de individer, der besidder den 

højeste kapital, har den største indflydelse. Ifølge Bourdieu er kampen dog ikke nødvendigvis 

permanent, da feltets eksistens ophører, så snart den interne kamp er kæmpet færdigt, det vil sige 

når den dominerende og den dominerede part er fundet. Bourdieu mener, ligeledes i tråd med 

Honneth, at kampen om indflydelse i feltet hovedsageligt kæmpes symbolsk og fremhæver derfor 

symbolsk vold, som værende den praktiserende magtudøvelse. Symbolsk vold er en voldsform, der 

er kendetegnet ved en ureflekteret accept af konstruktionen af et dominansforhold mellem den 

dominerende og den dominerede part. Symbolsk vold er de ikke-voldelige mekanismer, der gør sig 

gældende, når det lykkes dominerende individer at gøre deres interesser og værdier almengyldige 

i feltet (Bourdieu 1997: 104-114 & Järvinen 2005: 362-366).  

Således er Bourdieus overordnede pointe, at individer, der ikke har erhvervet sig den grad af 

kapital, som feltet kræver, har svært ved at passe ind og må derfor enten acceptere rollen som de 

dominerede, forøge deres egen kapital eller kæmpe for at forsøge at ændre kapitalens værdi. 

Derimod har de individer, der besidder de anerkendte ressourcer, større sandsynlighed for at 

kunne begå sig i feltet, og hvis de tilmed besidder en høj kapital inden for alle tre kapitalformer, 

har de stor sandsynlighed for at blive godt stillet i samfundet. I forlængelse heraf, er der ifølge 

Bourdieu (1986: 252-255) en tæt sammenhæng mellem de tre primære kapitalformer. En 

sammenhæng, jeg finder interessant, idet det tydeliggøres, at ved at besidde den ene kapitalform, 

kan et individ nemmere tilegne sig de to andre. For at opnå anerkendelse i feltet inden for alle tre 

kapitalformer, er det altså af afgørende betydning, at individet i forvejen besidder nogle af de 

nødvendige ressourcer. I relevans til nærværende undersøgelse, har en argentinsk immigrant 

således større mulighed for at opnå både social og økonomisk kapital, hvis han/hun i forvejen er i 

besiddelse af den kulturelle kapital.  

2.2.2 Symbolsk kapital 
 

Hvis de tre primære kapitaler, enten sammen eller individuelt, bliver legitime i et bestemt felt 

blandt en bestemt gruppe mennesker, transformeres kapitalerne til Bourdieus fjerde kapitalform, 

den symbolske kapital, der kan betragtes som en slags overordnet kapitalform. En hvilken som 

helst egenskab kan resultere i en symbolsk kapital, det kræver blot, at andre individer tillægger 
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egenskaben værdi og anerkender den. Det er vigtigt at pointere, at den egenskab, der fungerer 

som symbolsk kapital i ét felt, ikke nødvendigvis fungerer som symbolsk kapital i et andet felt 

(Bourdieu 1997: 114-123). Denne kapital baseres altså på kollektiv anerkendelse. Parallellen skal 

her igen drages til Honneths solidariske sfære, i hvilken det livsnødvendige selvforhold, 

selvværdsættelse, udelukkende opnås via den gensidige anerkendelse, som finder sted, når 

individet bidrager positivt til fællesskabets selvrealisering.   

2.3 Integrationsteori 
 

I 1964 påpegede sociologen, David Lockwood, vigtigheden i at supplere den eksisterende 

systemiske integration, der omhandler de praktiske, politiske og juridiske foranstaltninger, med 

den sociale integration, idet integrationen ikke alene handler om, hvorvidt et individ inkluderes i 

samfundets institutionelle dele, men også om dets sociale og interagerende liv med samfundets 

øvrige aktører (Bunnage 1998: 47). Lockwoods teori bekræftes af Honneth, der understreger, at 

den sociale integration i samfundet er en vigtig forudsætning for individet i skabelsen af en 

personlig identitet. Hverken Lockwoods eller Honneths tanker om integration er refereret specifikt 

til immigranter, men til individers integration generelt i samfundet og dets institutioner. For at 

inddrage et immigrantperspektiv, vil jeg i det følgende præsentere de to mest gængse teorier om 

socialintegration af kulturelle minoriteter, herunder immigranter, multikulturalisme og 

assimilationsteorien, og disses opfattelser af en frugtbar integration11. For ligesom det er tilfældet 

med Honneths tanker om ’det gode liv’, er integrationsbegrebet en normativ størrelse, hvis mål og 

betingelser, der er mange delte meninger omkring. De to integrationsteorier skal i min 

undersøgelse holdes op imod de argentinske immigranters egne tanker om integrationsbegrebet 

og er valgt, fordi de beskæftiger sig med socialintegrationen inden for de nationale rammer, i 

dette tilfælde de andalusiske. Jeg lader primært min præsentation af de to teorier inspireres af de 

integrationsmodeller, som Thomas Faist, professor i transnationale- og udviklingsstudier, arbejder 

ud fra i sine undersøgelser af global migration, idet de også har en forklaringskraft i forhold til 

                                                           
11

 Nogle eksperter, f.eks. samfundsforsker, Charlotte Hamburger (1989), skelner mellem assimilation og integration. 
Med valget af de to integrationsteorier, assimilation og multikulturalisme, afgør jeg dog, at integration er den 
overordnede betegnelse, som kan finde sted på disse to forskellige måder. Jeg er bevidst om, at disse repræsenterer 
to yderpoler på en akse, hvorpå indimellem integrationen også kan finde sted  
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identitetsaspektet. Efter at have beskrevet de to gængse teorier, vil jeg på baggrund af Faists egen 

kritik heraf kort reflektere over teorierne ved at supplere med begrebet, simultanitet.     

2.3.1 Assimilation og multikulturalisme 
 

Assimilation henviser til den proces, hvorved en kultur gradvist optages i en anden kultur, således 

at kulturforskellene elimineres (Gyldendal). Det vil sige, at der sker en kulturel tilpasning af en 

minoritetsgruppe til en majoritetskultur, hvorefter minoritetsgruppen vil blive en del af 

majoritetssamfundet. Det overordnede mål med assimilationstankerne er at skabe et samfund, 

der bygger på en homogen kulturopfattelse og behandler alle individer ens. Hvis dette ikke lykkes, 

vil det, beskrevet med Honneths term, føre til sociale patologier, f.eks. i form af øget racisme, 

isolation etc. (Hamburger 1989: 37).    

Den assimilationsmodel, som Faist arbejder ud fra, illustrerer, hvordan immigranter ved hjælp af 

tre stadier integreres i et nyt samfund12. Det første stadie kaldes kulturel assimilation og er den 

proces, hvor immigranten tilpasser sig de kulturelle værdier i majoritetssamfundet. Det andet 

stadie er strukturel assimilation, som betyder, at immigranten deltager i samfundets institutioner 

og danner relationer til majoritetsbefolkningen. Det tredje og sidste stadie benævnes borger 

assimilation og refererer til immigrantens identifikation, hvilket vil sige, at immigranten på dette 

stadie føler sig som en del af majoritetsbefolkningen, og at majoritetsbefolkningen accepterer 

immigranten som en del af samfundet. De to første stadier opfattes som de vigtigste, idet disse 

automatisk vil føre til det sidste stadie (Faist 2003: 212). Assimilationsteorien antager 

udelukkende, at den eneste vej til en optimal integration af immigranter er via de tre ovennævnte 

stadier, der alle er defineret af majoritetssamfundet, som er det, der uden tvivl besidder den 

dominerende rolle i kampen om at kridte samfundets retningslinjer op. En sådan tankegang er 

blevet kritiseret af de multikulturalistiske fortalere.   

Multikulturalismen blev udviklet som reaktion på assimilationsteorien og er præget af den 

opfattelse, at forskellige kulturer kan leve side om side i et samfund på trods af deres 
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 Ifølge teorien finder en fuldført assimilation først sted efter tredje generation i det nye samfund, men jeg finder det, 
med henvisning til Bourdieus teori, ansvarligt at inddrage modellen i min undersøgelse, idet de argentinske 
immigranter allerede ved ankomsten besidder spanske kulturelle værdier (stadie 1) og således også har nemmere ved 
at begå sig socialt (stadie 2), hvilket fører dem hurtigere til stadie 3 
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forskelligheder (Den Danske Ordbog). Således assimileres immigranten ikke, men bevarer sine 

oprindelige kulturelle værdier. Faist arbejder ud fra en multikulturalistisk model, der bygger på fire 

faser. I den første fase forsøger immigranten at tilpasse sig den ny kultur. I den anden fase, ofte 

grundet en modstand fra majoritetssamfundet, fokuserer immigranten på traditioner og værdier 

fra sin oprindelige kultur. I tredje fase opleves dissimilationen, hvilket vil sige, at immigranten ikke 

assimilerer sig majoritetskulturen. I den sidste fase opstår pluralismen, og de forskellige kulturer 

mødes og accepteres (Faist 2003: 217). Immigranten fastholder i denne model en identitet, der 

stemmer overens med minoritetsgruppen, men er trods det stadig en del af det samlede samfund.  

Anerkendelsesbegrebet bliver ofte knyttet til den multikulturalistiske opfattelse, for som Honneth 

også påpeger, er anerkendelse af forskellighed den eneste vej mod et solidarisk samfund. Jeg 

mener dog, at det er relevant også at kigge på assimilation i denne kontekst, af følgende årsag. I 

sin teori om kampen i den solidariske sfære, belyser Honneth, ud over at skabe en bred ramme for 

anerkendelsesbetingelser, samfundets vigtige rolle i skabelsen af nogle fælles værdier, som alle 

medlemmer bør besidde. Kun ved at have et fælles værdisæt, kan et samfund være et samfund. 

For Honneth er nøgleordet gensidighed, og i min optik placerer han sig derfor ikke nødvendigvis 

udelukkende blandt multikulturalisterne.  

2.3.2 Simultanitet 
 

Ifølge Faist kan de to teorier anvendes i en analyse af integrationen af immigranter i et nyt 

samfund, hvorfor de er relevante i denne undersøgelse. Dog påpeger han, at de begge deler det 

samme kritikpunkt, nemlig at de har en statisk opfattelse af kultur. Assimilationsteorien 

beskæftiger sig med en homogen national kernekultur, mens multikulturalismen har en statisk 

forståelse af immigrantkulturen, forstået på den måde, at eventuelle påvirkninger i 

integrationsprocessen ikke spiller nogen vigtig rolle. Faist mener derfor, at det er nødvendigt at 

overveje et alternativ til de to teorier, som har en anderledes opfattelse og ikke udelukkende 

fokuserer på enten oprindelsessamfundet eller det nye samfund. Han har i sit arbejde med 

integrationsteorier derfor yderligere lagt vægt på det transnationalistiske aspekt (Faist 2003: 224), 

hvilket bl.a. vil sige, at der er fokus på både oprindelsessamfundet og det nye samfund. Da det 

som sådan ikke er det transnationale perspektiv, der her skal undersøges, og da 

transnationalismen hovedsageligt beskæftiger sig med transmigranter, det vil sige immigranter, 
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der stadig har en aktiv tilknytning til oprindelseslandet, og disses aktiviteter på tværs af landene, 

vil jeg ikke give en uddybende beskrivelse af denne teori, men blot gøre opmærksom på et af 

transnationalismens centrale begreber, som på nogle punkter kan fungere supplerende til de to 

gængse integrationsteorier, simultanitet. Simultanitet forklarer, hvordan immigranter kan 

integreres i et nyt samfund, men stadigvæk opretholde et fysisk og mentalt bånd til 

oprindelseslandet. Da begrebet, som skrevet, normalt er knyttet til en anden kontekst, skal jeg dog 

være varsom i min tilgang til dette. (Levitt & Schiller 2004: 1-2).         

2.4 Refleksion over identitetsbegrebet 
 

Efter at have beskrevet opgavens teoriapparat, ud fra hvilket det er blevet tydeligt, at begrebet, 

identitet, udgør en væsentlig brik, finder jeg det relevant ganske kort at fastslå min forståelse af 

identitetsbegrebet i foreliggende undersøgelse. På baggrund af anerkendelsesteoriens tanker om 

identitetsdannelse, bekræftet af integrationsteoriernes forskellige syn på og holdning til 

identitetsspørgsmålet, forstås identitet som et foranderligt fænomen, der kan kreeres, udvikles og 

vedligeholdes. Selvom Giddens hævder, at individet selv er herre over sin egen identitet, mener 

jeg, igen på baggrund af anerkendelsesteoriens tanker, at identitet influeres gennem social 

interaktion mellem mennesker. Et sådant ikke-eksistentialistisk syn på identitet deles af bl.a. 

Stuart Hall (1991), hvis grundlæggende holdning er, at identitet bør ses som en konstant proces, 

der skabes via relationer til andre individer, og som påvirkes af de omstændigheder og den 

kontekst, relationerne finder sted i. Endvidere mener Hall, at det kun er muligt at definere en 

identitet, hvis denne differentierer sig fra ’den anden’. Denne ’anden’ er den konstruktion, som 

skabes i dannelsen af en identitet, og som identiteten definerer sig i modsætning til (Hall 1992: 

288).  
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3 Specialets metodiske fundament    

  
Det metodiske fundament fungerer som udgangspunkt for undersøgelsen og beskriver hvilke 

metodiske overvejelser, jeg har gjort mig i relation til besvarelsen af problemformuleringen. Først 

præsenteres de videnskabsteoretiske ståsteder, derefter henholdsvis den konkrete 

analysemetode og undersøgelsesmetode, herunder det kvalitative semistrukturerede interview 

samt min dataindsamling og databehandling, og til slut introduceres undersøgelsens empiriske 

materiale.  

3.1 Videnskabsteori 
 

Videnskabsteorien rummer mange forskellige syn på og retninger for, hvordan videnskab kan og 

bør forsøges opnået.  De overordnede videnskabsteoretiske tilgange, der er anvendt i dette 

speciale, er strukturalistisk konstruktivisme, socialkonstruktivisme og hermeneutikken.  

Den første del af min problemformulering har til formål at forstå et relationelt fænomen, hvilket 

primært bliver muligt ved hjælp af Bourdieus teori om kulturel kapital. Bourdieus tilgang til sit 

sociologiske arbejde er strukturalistisk konstruktivistisk, hvilket ifølge ham selv betyder, at han 

betragter den sociale verden som et system af strukturer, hvoraf nogle af disse er blevet objektive, 

uafhængigt af individets bevidsthed. De objektive strukturer er dog alle dannet via sociale 

relationer, men er, grundet en internalisering, blevet naturlige selvfølgeligheder, der tages for 

givet af individet (Bourdieu 1994: 52). At arbejde ud fra Bourdieus teori, betyder, at jeg i min 

undersøgelse af det relationelle fænomen har en forståelse af kulturbegrebet som værende 

uforanderligt, idet kultur repræsenterer en objektiv struktur i den sociale verden. Som beskrevet i 

teoriafsnittet, er kultur ifølge Bourdieu et vidt dækkende begreb, hvorfor jeg med kulturbegrebet 

kun refererer til den kropsliggjorte kulturelle kapital.  

I problemformuleringens anden del er fokus ikke længere rettet mod at skildre en relation, men 

derimod et individs egen følelse, hvorfor jeg i mit forsøg på at opnå svar på denne del af 

problemformuleringen vælger at skifte videnskabsteoretisk tilgang. Med henvisning til min 

refleksion over de anvendte teoriers bestemmelse af identitetsbegrebet, tillægger jeg mig i mit 
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arbejde med dette begreb en socialkonstruktivistisk vinkel. Socialkonstruktivismen hævder, at et 

fænomen som identitet er foranderligt og konstrueres via historiske og sociale processer, hvorfor 

det ikke kan bevares upåvirket. Ligeledes forfægter socialkonstruktivismen, at hele virkeligheden 

omkring os påvirkes og formes af vores egen erkendelse af den og endvidere, at denne erkendelse 

er influeret af bl.a. vores kultur, hvilket betyder, at vores viden om verden ikke kan betragtes som 

en objektiv sandhed (Rasborg 2004: 349 & Jørgensen og Phillips 1999: 13-14). I min undersøgelse 

bidrager denne tilgang således til at forstå informanternes verdensbillede igennem deres 

identitetsforhold og gør mig samtidig opmærksom på, at både mit og de anvendte teoriers 

verdensbillede ikke nødvendigvis stemmer overens med informanternes opfattelse af verden, 

hvilket er en vigtig viden i min udarbejdelse af analysen. 

Foruden de to ovenstående videnskabsteoretiske vinkler, som er knyttet til hver sin del af 

problemformuleringen, rummer det samlede speciale også en hermeneutisk tilgang. 

Hermeneutikken repræsenterer en tilgang til opnåelsen af viden, der forsøger at forstå fremfor at 

forklare. Forståelsen er kontekstuel, hvilket vil sige, at man forstår helheden ud fra dennes dele, 

men delene ud fra den helhed, de indgår i. Dette fænomen benævnes den hermeneutiske cirkel 

(Juul & Pedersen 2012: 65-149 & Højbjerg 2004: 311-314). I forsøget på at opnå den viden, der kan 

give mig et svar på min problemformulering, bruger jeg således overordnet helheden til at fortolke 

delen. Med andre ord vil det sige, at den hermeneutiske tilgang tillader mig at fortolke delen; min 

primære empiri, i form af informanters udsagn, ud fra helheden; konteksten, min rolle som 

fortolker og teorien.  

3.2 Analysemetode 
 

  

 

 

 

 

 

Figur 1: Analysevej 
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Ovenstående figur har til formål at illustrere den konkrete analysemetode, som jeg arbejder ud fra 

i besvarelsen af min problemformulering. For at kunne bestemme den andalusiske anerkendelse 

af de argentinske immigranter og dennes påvirkning på deres endelige integrationsfølelse, finder 

jeg det nødvendigt først at bevæge mig hen ad en analysevej, der også inddrager to yderligere 

aspekter, anerkendelseskonteksten og den kulturelle kapital, idet de begge spiller en direkte rolle i 

forhold til anerkendelse og dermed indirekte den endelig integrationsfølelse. Af samme årsag 

består analysen af tre dele.    

De to første analysedele bidrager til undersøgelsen af det andalusiske samfunds anerkendelse af 

de argentinske immigranter og udgør således en form for introducerende ramme for den tredje 

analysedel; analysen af anerkendelsesgradens påvirkning på den endelige integrationsfølelse. Den 

første analysedel skildrer anerkendelseskonteksten og tager primært afsæt i én makrofaktor, den 

økonomiske krise, samt én mikrofaktor, Junta de Andalucías13 kampagnetiltag, ’Andalucía Somos 

Todos’, som præsenteres senere. Den anden analysedel har til formål at vurdere de argentinske 

immigranters grad af kulturel kapital og dennes indflydelse på niveauet af anerkendelse fra det 

andalusiske samfund. Inden der ledes over i den sidste analysedel, følger en kort overgang, hvis 

formål er at illustrere de integrationsrefleksioner, der er opstået på baggrund af udarbejdelsen af 

de to første analysedele, og som er relevante for den tredje analysedel. Denne tredje analysedel 

skal gøre det klart, hvilken påvirkning det undersøgte anerkendelsesniveau har på den endelige 

integrationsfølelse blandt de argentinske immigranter, og yderligere rummer denne del min 

endelige argumentation for den mentale integrations relevans i en undersøgelse af argentinske 

immigranters integration i Andalusien.   

3.3 Undersøgelsesmetode 
 

Med hjælp fra teorien inden for anerkendelse, kulturel kapital og integration, er det min hensigt at 

udarbejde specialets analyse primært på baggrund af en række kvalitative forskningsinterviews. 

Den kvalitative tilgang er i denne undersøgelse åbenbar af to årsager. For det første, som tidligere 

nævnt, findes der ikke i forvejen særligt nedskrevet materiale om latinamerikanske immigranters 

egne forestillinger om og syn på integrationen i Spanien. For det andet er min problemformulering 
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 Andalusiens autonome regering 
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genstandsfeltsspecifik, hvorfor det primært er specifik empiri, der er nødvendig. Endvidere finder 

jeg denne metode optimal, idet den tillader mig at udarbejde mine egne interviewspørgsmål ud 

fra de anvendte teorier. Således har jeg tillagt mig en deduktiv tilgang (Andersen 2008), hvilket vil 

sige, at jeg, ved at tage udgangspunkt i teorierne, bliver i stand til også at vurdere disse på 

baggrund af mine interviews.     

I nedenstående afsnit følger først en præsentation af den kvalitative forskningsmetode med det 

semistrukturerede interview i fokus og derefter en præsentation af min dataindsamling og 

databehandling.  

3.3.1 Det kvalitative semistrukturerede interview  
 

Min indsamling og fortolkning af det primære empiriske materiale er inspireret af professor i 

pædagogisk psykologi, Steinar Kvales, tanker om den kvalitative metode. Ifølge ham er det 

kvalitative semistrukturerede interview en intersubjektiv interaktion og kan karakteriseres som en 

professionel samtale, der har til formål  

”at indhente beskrivelser af interviewpersonernes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener.” 

(Kvale & Brinkmann 2009: 45)  

Fordelen ved netop denne metode er således, at den kan give mig en førstehåndsbeskrivelse af 

immigranternes oplevelser og erfaringer samt afklare deres perspektiv på deres egen livsverden. 

På denne måde bliver det muligt for mig som forsker at få en indsigt i umiddelbart usynlige og 

uhåndgribelige fænomener.   

Det kvalitative interview er undertiden blevet kritiseret for ikke at være metodologisk 

gennemsigtigt, idet forskeren sjældent benytter sig af nogen generelle metoder og derudover selv 

fortolker den indsamlede data. Denne kritik afvises dog af Kvale, der både anerkender, at 

menneskers subjektivitet spiller en væsentlig rolle i diverse forskningsområder og samtidig 

fremsætter én metode til at opnå valid kvalitativ forskning; et ’godt interviewhåndværk’ (Kvale og 

Brinkmann 2009: 74-78). For at blive i stand til at udføre et ’godt håndværk’, opstiller han bl.a. syv 

stadier, inden for hvilke han fremsætter nogle retningslinjer, som man med fordel som forsker kan 
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benytte sig af i sin kvalitative forskning. Disse har således, ud fra ønsket om at skabe en 

struktureret og mere transparent proces, fungeret som mit pejlemærke under hele 

undersøgelsesforløbet (bilag 3). Jeg vil i det følgende afsnit uddybe mit tredje og fjerde stadie, som 

er henholdsvis tankerne bag og udførelsen af selve interviewene samt en beskrivelse af 

behandlingen af de foretagede interviews14.   

Ifølge hermeneutikken forstås verden på baggrund af forforståelse, hvilket betyder, at min i 

forvejen tillagte teoretiske og praktiske viden om undersøgelsesemnerne spiller en vigtig rolle i 

fortolkningen af de udførte interviews. For at sikre en så gennemarbejdet fortolkning som muligt, 

behandler jeg derfor interviewene i alle Kvales tre fortolkningskontekster (Kvale & Brinkmann 

2009: 236-239); selvforståelse, som sker i kraft af behandlingen af interviewene, hvor 

informanternes udsagn neutralt sammenfattes og nedskrives; kritisk commonsense-forståelse, 

hvor jeg som forsker forholder mig kritisk til informanternes udsagn og skaber mig en mening om 

disse samt inddrager ekspertsyn på de undersøgte emner; teoretisk forståelse, hvor jeg sætter 

informanternes udsagn i relation til min valgte teori.    

Der vil i analysen forekomme citater og refereres direkte til informanternes udsagn, for på den 

måde, i Kvales ånd, at lade informanterne fremstå som vigtige subjektive brikker i undersøgelsen. I 

denne forbindelse bør det påpeges dog, at jeg er bevidst om, at den høje grad af empiriens 

subjektivitet selvfølgelig også bevirker, at jeg kun vil være i stand til at generalisere mine resultater 

på baggrund af et begrænset antal informanters udsagn, og at disse ikke nødvendigvis 

repræsenterer en generel holdning inden for det studerede felt, men blot kan tydeliggøre en 

tendens. Dog, ved at anvende anden empiri og videnskabelige teorier, mener jeg at kunne sikre, at 

undersøgelsens endelige resultat begrundes pålideligt og videnskabeligt.  

3.3.2 Dataindsamling og databehandling 
 

Min undersøgelse beror på i alt otte semistrukturerede interviews med argentinske immigranter i 

henholdsvis Málaga og Granada, Andalusien. Jeg henvendte mig i specialets forberedelsesfase til 

en argentinsk organisation i Granada, ’Asociación Argentinos en el Exterior – Andalucía’, og fik en 

positiv tilbagemelding fra formanden, som meget gerne ville hjælpe mig med at finde informanter, 
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 Kvale kalder det fjerde stadie ‘transskribering’, men som det beskrives nærmere i følgende afsnit, har jeg valgt at 
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der stemte overens med mine ønsker og kriterier. Jeg ønskede at interviewe mandlige såvel som 

kvindelige argentinere, som var født og opvokset i Argentina og nu bosat i Andalusien. Derudover 

var min præference blot, at de så vidt muligt skulle være i 20’erne eller 30’erne, idet immigranter i 

denne aldersgruppe enten har udgjort eller udgør den primære målgruppe for kampagnen, 

’Andalucía Somos Todos’. Ud over kontakterne via den argentinske organisation, kom jeg under 

mit ophold i regionen tilfældigt i snak med en argentiner i Málaga, som også var villig til at bidrage 

med sine erfaringer og oplevelser. Interviewene, som alle foregik på spansk og på tomandshånd, 

fandt sted i december 2012 i enten Málaga eller Granada og i de omgivelser, der var mest 

passende for informanterne.  

Semistrukturerede interviews bør udføres i overensstemmelse med en interviewguide, der 

rummer bestemte emner og derudover er åben over for relevante spørgsmål og inputs (Kvale & 

Brinkmann 2009: 45), hvorfor jeg forud for interviewene havde forberedt konkrete spørgsmål 

inden for emnerne; anerkendelse, kulturel kapital, kontekst og integration. Ved at operere med 

konkrete spørgsmål og samtidig være åben over for andre inputs, håbede jeg at kunne indsamle et 

brugbart og relevant fortolkningsmateriale, der dækkede over adskillige refleksioner og 

overvejelser fra informanterne.  Endvidere sørgede jeg for at indlede og afrunde samtalerne med 

henholdsvis en briefing og debriefing (Kvale 1997), da jeg ville sikre mig, dels at informanterne var 

blevet velinformeret om interviewets omdrejningspunkt og dets praktiske foranstaltninger, dels at 

de ikke havde spørgsmål til deres medvirken i det endelige materiale (bilag 4). 

Interviewene blev optaget på diktafon og derefter behandlet på skrift, for at jeg på den måde 

kunne danne mig et visuelt overblik over dem. For at undgå lange, tidskrævende transskriberinger 

og for at skære al unødvendig og irrelevant information væk, valgte jeg at skrive sammenfatninger 

af alle interviewenes vigtigste pointer inden for hvert af de berørte emner fra interviewguiden. 

Sammenfatningerne er neutrale og indeholder udelukkende informanternes udsagn, hvilket vil 

sige, at intet af det, der står i sammenfatningerne, skal betragtes som mine analytiske 

observationer. Sammenfatningerne er skrevet på dansk, men for ikke at risikere at miste dele af 

betydningen, har jeg valgt at lade citaterne stå på spansk. Alle sammenfatningerne er vedlagt 

specialet (bilag 5), så læseren kan få et hurtigt overblik over de i analysen medtagede beskrivelsers 

og citaters overordnede kontekst. Parentesen efter citaterne i analysen henviser til den konkrete 
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lydfil på den vedlagte cd-rom, på hvilken interviewene findes i deres fulde længde15. Ved 

henvisning til informanternes udsagn i analysen uden at eksemplificere ved hjælp af citat, angiver 

det efterfølgende tal i parentes den pågældende sammenfatning. 

Ud over de semistrukturerede interviews med de argentinske immigranter, har jeg via e-mail 

interviewet en ekspert på integrationsområdet i Andalusien, Sebastian Rinken, som er teknisk 

direktør for OPAM. Formålet med at indhente yderligere data fra en fagmand er, at han skal 

bidrage til fortolkningen af immigranternes beretninger. Spørgsmålene til ekspertinterviewet er 

lavet på baggrund af udfaldet af interviewene med immigranterne, for bl.a. at kunne afgøre, 

hvorvidt det er berettiget at tale om generelle tendenser eller blot enkeltstående tilfælde. Det 

computerstøttede interview med Rinken er ligeledes vedlagt specialet (bilag 6).   

3.4 Empiri 
 

Den primære empiri udgøres som nævnt af interviewene med de argentinske immigranter, som 

alle præsenteres under sammenfatningerne i bilag fem. Formålet med personpræsentationerne er 

at gøre læseren bekendt med alle informanterne, for derved nemmere at kunne ’begå’ sig i 

analysen samt at kunne danne sig et billede af den enkelte informants overordnede situation. 

Således præsenteres nedenfor blot kort den mest afgørende sekundære empiri, der, kombineret 

med de kvalitative interviews, danner empirien til den samlede analyse. Efterfølgende gives en 

beskrivelse af kampagnen, ’Andalucía Somos Todos’, som, sammen med den økonomiske krise, 

udgør den andalusiske anerkendelseskontekst.      

 

Regionale og nationale undersøgelser bidrager overvejende til specialets sekundære empiri. I min 

analyse vil indgå undersøgelser og udgivelser fra OPAM samt institutionens skriftlige referat fra 

dets afholdte immigrations- og integrationsseminar i november 2012. Som supplement hertil, 

inddrager jeg meningsmålinger, foretaget af den nationale institution, CIS16. Derudover gør jeg 

brug af tidligere omtalte professor, Cornelius’, undersøgelse af immigration i Spanien. Det er 

vigtigt at pointere, at dele af den sekundære empiri har et bredt fokus og ikke udelukkende 

                                                           
15

 Idet flere af interviewene er optaget under støjende omgivelser, kræver lydfilerne høretelefoner  
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omhandler argentinske immigranter i Andalusien, hvorfor jeg er opmærksom på ikke at 

konkludere udelukkende på baggrund af denne del af empirien, men derimod sætte den i relation 

til min primære empiri.   

3.4.1 Præsentation af ’Andalucía Somos Todos’ 
 

’Andalucía Somos Todos’ er en kampagne, søsat af Junta de Andalucía, der strækker sig fra 2007 til 

2013 og hvis primære formål er at nå ud til de unge andalusiere med det budskab at anerkende 

hinanden for den, man er. Kampagnen er lavet med troen på, at kun via anerkendelse blandt 

samfundets medlemmer, er det muligt at opnå et harmonisk samfund, hvorfor det er nødvendigt 

at oplyse borgerne om dette. Kampagnen er primært digital. Foruden at optræde på de sociale 

medier, Facebook og Twitter, samt på Youtube, har kampagnen sin egen hjemmeside17, hvis 

billedlige og skrevne indhold bl.a. bidrager til viden og fakta om immigranter i Andalusien, afliver 

falske myter og påstande om immigranter og inviterer brugerne til at kommunikere og debattere 

indbyrdes med hinanden. For at give kampagnen et ansigt udadtil er der blevet lavet fire små 

videoklip, hvori to spanske skuespillere humoristisk illustrerer, via hverdagsseancer i mødet 

mellem immigranter og indfødte, de positive aspekter, der kan være ved immigration og 

integration (Junta de Andalucía 2007-2013). Alt i alt knytter sig til kampagnen målet om at nå ud til 

alle andalusiere, såvel indfødte som immigranter, med budskabet om at anerkende hinanden. 

 

Kampagnen er ikke specifikt henvendt direkte til de indfødtes relation til hverken latinamerikanere 

eller argentinere. Men med anerkendelse som værende undersøgelsens nøglebegreb, er 

kampagnen i min optik en fornuftig indikation af Andalusiens tilgang til anerkendelsesspørgsmålet 

og således et eksempel på anerkendelsesrammerne.         
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4 Specialets analysedele  
 

Efter at have beskrevet rammerne for specialet samt dettes teoretiske og metodiske fundament, 

ledes der nu over i specialets analyse. 

4.1 Første analysedel: Kontekst og anerkendelse 
 

I overensstemmelse med min forståelse af, at identitetsdannelse skal ses som en vedvarende 

proces, der får næring fra de relationer og den kontekst, den finder sted igennem, fastslår 

Honneth, at det er samfundets opgave at skabe de passende rammer for anerkendelse. På 

baggrund heraf, vil jeg undersøge nærmere den anerkendelseskontekst, i hvilken de argentinske 

immigranters integration finder sted. Bourdieu opererer med teorien om, at det er forskellige 

felter, der tilsammen udgør samfundet og dermed også konteksten, således vil jeg beskæftige mig 

med integrationsfeltet18 i Andalusien. Som forklaret i afgrænsningen, er der mange relevante 

faktorer og aspekter, der gør sig gældende i et integrationsfelt, men for at illustrere det så 

dækkende som muligt på den begrænsede rådighedsplads, har jeg udvalgt én makrofaktor, den 

økonomiske krise, og én mikrofaktor, kampagnen, ’Andalucía Somos Todos’, som i denne 

undersøgelse tilsammen skal danne og illustrere det andalusiske integrationsfelt. Denne 

analysedel har således til formål at vurdere disse to faktorer i forhold til anerkendelse, det vil sige 

hvilken effekt de har på anerkendelsen af de argentinske immigranter i Andalusien.  

4.1.1 Den økonomiske krise 
 

Ved en generel søgning på immigranter i relation til den økonomiske krise i Spanien på diverse 

nationale databaser, er der ingen tvivl om, at immigranter spiller en stor rolle i diskursen om både 

krisens årsager og dens konsekvenser. Generelt tegner der sig et billede af, at især immigranter 

lider under krisen, idet de både er ofre for en økonomisk restriktivitet samt en restriktivitet i 

anerkendelsen og accepten fra den indfødte befolkning.    
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 Trods opdelingen af en majoritets- og minoritetsgruppe i et integrationsfelt, bruger jeg determineringen ’felt’, idet 
det er præget af en konstant forandring, hvorfor jeg ikke mener, der kan være tale om en afsluttet konflikt, da en 
sådan kræver en accept af tingenes tilstand fra både den dominerende og dominerede part 
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Ifølge integrationsekspert, Rinken, er en ændring i holdningen til immigranter hos den indfødte 

befolkning under krisen uundgåelig (Rinken 2010: 46). De indfødte oplevede i 1990’erne og starten 

af 00’erne, at immigranterne under denne vækstperiode bidrog positivt til landets økonomiske 

situation ved at udfylde den manglende, nødvendige arbejdskraft. I dag er situationen en anden, 

og som det fremgår af tallene (bilag 1), står mange immigranter i dag uden arbejde, hvorfor de i 

højere grad modtager hjælp fra Staten og således ikke længere udgør en indtægt, men en udgift 

for samfundet. En undersøgelse viser i den forbindelse, at størstedelen af den indfødte befolkning 

i dag mener, at immigranter, sammenlignet med udsatte indfødte grupper, under krisen modtager 

’temmeligt megen’ eller ’megen’ støtte fra Staten (OPAM 2012c19: 18). Ændringen i den indfødte 

befolknings attitude over for immigranter har også været bemærket af informanterne, og Pablo 

fortæller således; ”cuando se necesitó estuvo bien y ahora cuando no se necesita le damos la 

patada…” (Pablo, 13:44), hvilket han opfatter som en grim holdning blandt de indfødte. At en 

holdningsændring er tilfældet skyldes, hvis vi tyer til Honneths teori, at den solidariske sfære i 

øjeblikket er præget af en uoverensstemmelse mellem, hvad majoritetsbefolkningen på den ene 

side forventer af immigranterne for at kunne blive anerkendt som en del af det samlede 

fællesskab, og hvad immigranterne på den anden side er i stand til at kunne bidrage med for at 

kunne blive en del af samfundet, hvilket med andre ord vil sige manglende mulighed for gensidig 

anerkendelse. For så længe immigranterne ikke kan bidrage nyttigt til fællesskabets behov, som i 

øjeblikket bl.a. er hjælp til økonomisk fremgang, vil der naturligt opleves manglende anerkendelse 

af immigranterne i samfundet. Den manglende anerkendelse kommer ifølge Dolores f.eks. til 

udtryk i de indfødtes beskyldninger mod immigranter, og sågar specifikt argentinere, for at have 

fremprovokeret den nuværende økonomiske situation. Hun har en fornemmelse af, at nogle 

indfødte giver argentinere skylden for krisen ved enten at være kommet til landet med en doven 

indstilling, der negativt påvirkede den igangværende fremgang, eller for at tage jobbene fra de 

indfødte og dermed efterlade dem i arbejdsløshed (120). Ibeth påpeger, i forlængelse af dette, at 

de indfødte i denne krisetid naturligt har brug for at skyde skylden på nogle, og det bliver i første 

omgang immigranterne (5).   
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Som Rinken fastslår, er en holdningsændring forudsigelig i et samfund, hvor immigration tidligere 

har været symbol på en nødvendighed og en fordel, men selvom skepsissen blandt de indfødte 

stiger, viser undersøgelser dog, at dette blot sker i et begrænset omfang, og at nogle regioner 

oplever en større ændring end andre. Ud fra samme undersøgelse konkluderes det, at det især i 

Andalusien udelukkende er en lille del af den indfødte befolkning, der udtrykker en negativ 

holdning over for immigranters påvirkning på økonomien (OPAM 2012c: 18), hvilket i bund og 

grund stemmer overens med informanternes generelle indtryk af deres egen position i samfundet 

efter krisens indtog. For trods en klar bevidsthed om og et udtryk for, at krisen har forårsaget en 

negativ holdningsændring, har ingen af de otte argentinske immigranter oplevet eller mærket en 

sådan forandring direkte på egen krop og er heller ikke i stand til at eksemplificere en negativ 

oplevelse i forbindelse til krisen (bilag 5). Tværtimod har nogle af informanterne bemærket en 

modsat tendens under krisen; en forstærkende anerkendelse fra det andalusiske samfund. ”Los 

españoles ahora ven a los argentinos de otra manera, como que comprenden más … se sienten un 

poco identificados”, forklarer Dolores (Dolo 2, 06:10), som, ligesom Ibeth, mener, at de indfødte 

forstår immigranterne bedre nu, hvor en stor del af dem f.eks. selv er tvunget til at emigrere for at 

finde arbejde og nemmere kan identificere sig med immigranterne og disses ledighedssituation 

(5). En sådan betragtning kan forklares, med baggrund i Honneths teori, ud fra antagelsen om, at 

Andalusien i øjeblikket befinder sig i en sådan situation, præget af både høj immigration og høj 

arbejdsløshed, at de indfødte ledige identificerer sig med immigranterne, fordi de bliver bevidste 

om, at de selv heller ikke, ufrivilligt, er i stand til at bidrage til fællesskabets behov og eksistens. 

Hvis dette er tilfældet, kan det beskrives således, at der opstår et ledighedskollektiv, som deles af 

mere end 30 %, det vil sige en forholdsvist stor andel, af den samlede andalusiske befolkning, 

indfødte såvel som immigranter, hvorfor immigranterne ikke mærker nogen særlig forringelse af 

accepten eller anerkendelsen af deres position som immigranter.  

Der erfares altså to tendenser, en negativ og en positiv, i ændringen af samfundets holdning til 

immigration på baggrund af den økonomiske krise. På trods af subjektiviteten, vil jeg fremhæve en 

af informanterne, Giselles, egen teori om immigranternes negative påvirkning på den økonomiske 

krise. Ifølge hende er negativiteten skabt primært af medierne og deres vinkel på krisens årsager 

og konsekvenser, hvilket vil sige, at der intet hold er i de beskyldende påstande mod 

immigranterne (3), og selvom jeg ikke er i stand til at bekræfte en sådan teori, finder jeg den 
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interessant. For trods den store debat i medierne og blandt eksperterne samt informanternes 

egen bevidsthed om en negativ holdningsændring, vidner de manglende konkrete oplevelser hos 

de argentinske immigranter samt den oplevede positive anerkendelsestendens om, at den 

økonomiske krise ikke har haft nogen stor personlig betydning for deres følelse af at være 

anerkendt i Andalusien.  

Som nævnt i indledningen, er et individs praktiske, sociale og mentale tilstand tæt forbundet, 

hvorfor det er relevant også at undersøge den direkte økonomiske restriktivitets påvirkning 

nærmere.  

”La gente se sorprende mucho de que hayamos venido de un país supuestamente desarrollado a 

uno subdesarrollado, pero es mentira, España está fatal ... Somos inmigrantes económicos, no 

podría vivir en España, es deprimente, estresante” 

(Wiener 2012) 

Dette citat fra en tilfældig latinamerikansk immigrant er blot én ud af mange negative udtalelser, 

som jeg er stødt på i min undersøgelsesproces, hvilket viser en frustration blandt immigranter over 

ikke at kunne realisere drømmen om en bedre økonomisk tilværelse i et nyt samfund. Som nævnt 

tidligere, har flere end 280.000 latinamerikanske immigranter forladt landet inden for de seneste 

år, og hjemsendelsestiltag præger i disse tider i stor stil den politiske dagsorden både i Spanien og 

i oprindelseslandene (ElPaís 2012). Således oplever mange immigranter, at deres integration 

påvirkes af en økonomisk hindring, idet denne betyder, at de må opgive at blive en del af det nye 

samfund. Ifølge Fraser ville den optimale løsning på sådanne scenarier være at komplementere 

samfundets anerkendelse med økonomiske midler og ikke, som Honneth mener, udelukkende ved 

hjælp af anerkendelse, idet en eksisterende anerkendelse jo ikke kan betragtes som værende 

meget værd, hvis immigranterne er nødsaget til at rejse hjem på grund af manglende økonomiske 

midler. Jeg er klar over, at der ligger mange forskellige årsager til grund for immigranters 

økonomiske ringe kår under krisen, men jeg finder det her væsentligt at kigge nærmere på en 

årsag, som to af informanterne, Martín og Facundo, begge fremhæver. De fortæller, at den 

økonomiske krise har forårsaget ændringer på arbejdsmarkedet, som gør, at de indfødte 

foretrækker andre indfødte, hvorfor disse har førsteret til de ledige jobs (2, 7). Denne betragtning 

kan være med til at forklare den høje arbejdsløshedsprocent blandt immigranterne og dermed det 
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høje antal af tilbagerejsende immigranter. I et sådant tilfælde skyldes det at opgive integrationen i 

det nye samfund, at immigranternes egenskaber, sammenlignet med de indfødtes, ikke 

anerkendes som brugbare af arbejdsmarkedet eller arbejdsgiver. Jeg mener, at ovenstående, i 

dette konkrete tilfælde om ikke andet, argumenterer imod Frasers påstand om en nødvendig 

kobling mellem den sociale og systemiske integration, og jeg finder det derfor forsvarligt at 

antage, at Honneths tro på anerkendelsesaspektets overordnede dominans og vigtighed er 

berettiget. Dette leder mig igen hen til de argentinske immigranters beretninger. For på trods af, 

at flere af informanterne er blevet påvirket rent praktisk og økonomisk af krisen, f.eks. i form af 

ledighed, tilkendegiver de alle, at det for dem er det sociale aspekt, der er vigtigst i integrationen, 

og at det økonomiske aspekt således kun er sekundært. Derudover tilkendegiver kun nogle få af 

dem, at de økonomiske begrænsninger har fået dem til at overveje at forlade landet, men dette er 

dog kun forblevet ved en overfladisk tanke (bilag 5). Særligt Lujáns situation er interessant at 

fremhæve. Krisen har påvirket Luján i den forstand, at hun har haft svært ved at finde et arbejde, 

men samtidig lægger hun selv vægt på, at den derfor også har tilladt hende at studere videre og på 

den måde både møde nye mennesker samt forbedre sine faglige kompetencer og dermed sine 

fremtidige jobmuligheder (6). I stedet for at lade stå til og lade krisen spænde ben for 

integrationen, øger Luján både sin sociale og kulturelle kapital via studierne, hvilket skaber bedre 

fremtidige muligheder for at opnå en højere position og således en større grad af generel 

anerkendelse i samfundet. Det er vigtigt at pointere i denne forbindelse, at det for alle 

immigranter ikke er et valg eller en mulighed at blive i det nye samfund og fortsætte integrationen 

under krisen, men Luján er et eksempel på, at hvis det lader sig gøre, kan det være muligt at lade 

krisens konsekvenser føre til noget positivt.  

Lujáns eksempel, informanternes fremhævelse af den sociale værdi samt deres ønske om at blive 

boende i Andalusien understreger deres behov for og følelse af anerkendelse, og dette forstærkes 

yderligere af, at de fleste af informanterne, i større eller mindre grad, er påvirket af en økonomisk 

restriktivitet.  

4.1.2 ’Andalucía Somos Todos’ 
 

Som beskrevet i præsentationen af Bourdieus teori, påvirkes integrationsfeltet af det overordnede 

magtfelt, Staten, idet det er denne instans, der vedtager samfundets konkrete ønsker og 
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retningslinjer og i den forbindelse søsætter initiativer, der skal imødekomme disse. Således er det 

den autonome regering, Junta de Andalucía, der, via sine initiativer på integrationsområdet, 

bidrager til determineringen af det andalusiske integrationsfelt. Ud fra OPAMs vurdering er 

sådanne politiske handlinger dog stærkt påvirket af den generelle holdning blandt samfundets 

befolkning (OPAM 2011: 81). Dette er en interessant vurdering at have for øje, idet de politiske 

tiltag dermed også er med til at afspejle de indfødtes synspunkter og således hele samfundets 

generelle holdning til integrationsfeltets ’størrelse’.     

   

“La inmigración es un hecho, los inmigrantes vienen; de lo que se trata es de establecer políticas y 

estrategias que, de forma coordinada entre las distintas administraciones, garanticen.., así como 

una efectiva dinámica de integración entre población inmigrante y población de acogida” 

  (Junta de Andalucía 2007: 9) 

 

Sådan lyder et udsnit fra Junta de Andalucías tidligere ’Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía’, hvilket illustrerer, at regionen fra politisk side har placeret integrationsspørgsmålet 

højt på dagsordenen. Den overordnede plan består af flere punkter, som tilsammen dækker både 

immigranters universelle juridiske rettigheder samt deres sociale og kulturelle rettigheder (Junta 

de Andalucía 2007). Ifølge Honneths tanker formår regionen derfor med sin overordnede 

basisplan at skabe de rette og nødvendige anerkendelsesbetingelser i både den retlige og 

solidariske sfære, hvilket er afgørende for opretholdelsen af et solidarisk samfund. 

’Andalucia Somos Todos’, som er et kampagnetiltag, der ikke direkte er et led i Junta de Andalucías 

integrationsplan, men nok snarere et udspring af dens fokus på de sociale og kulturelle 

rettigheder, er også et bevis på, at politikkerne i regionen er bevidste om, at gensidig 

anerkendelse blandt borgerne er en forudsætning for at kunne regere et samlet Andalusien. 

Selvom rammerne for anerkendelse i Andalusien umiddelbart er gode, fastslog Antidio Martínez 

de Lizarrondo Artola, ansvarlig for OPINA21, ved OPAMs seminar, to relevante erfaringer, som er 

essentielle at nævne i denne forbindelse, og selvom de refererer til integrationsplaner på et 

nationalt plan, mener han at kunne generalisere blandt Spaniens regioner. For det første oplever 

Artola, at der generelt er en uoverensstemmelse mellem tanke og handling, hvilket vil sige, at 
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integrationsplanerne ofte udtrykker politiske ønsker og tanker, men ikke opstiller nogen konkrete 

planer til opnåelsen af disse. For det andet påpeger han, at den økonomiske krise og dennes 

restriktivitet i regionernes budgetter påvirker de endelige integrationsplaner og disses 

implementering (OPAM 2012c: 15-16). Med andre ord udtrykkes her en skepsis over de, på 

papiret, fornuftige integrationsplaner. I og med, at ’Andalucía Somos Todos’ er en 

holdningsbearbejdende kampagne, der opfordrer borgerne til frivilligt at ændre adfærd og syn, 

kan denne, ud fra Artolas holdning, risikere at være præget af for megen tanke og for lidt 

handlekraft. Dette bakkes op af den ene informant, Pablo, der problematiserer det faktum, at 

sådanne kampagner ikke tvinger nogen immigranter til at integrere sig (8). Dog er den, på den 

anden side, en indikator for, at den overordnede integrationsplan sætter gang i øvrige og 

relaterede aktive tiltag. Således skal kampagnen formentligt betragtes som et redskab, der blot 

skal supplere den eksisterende lovgivning på området.  

Artolas to ovenstående pointer samt det faktum, at kampagnen kun spiller en supplerende rolle i 

integrationsfeltet, kan være medvirkende til, at ingen af informanterne er bekendte med 

kampagnen og dens formål. Dolores, Giselle og Horacio genkender kampagnenavnet, men er ikke 

yderligere klar over, hvad navnet dækker over (1, 3, 4). Den gængse holdning blandt 

informanterne til et sådant tiltag er, at det selvsagt generelt er godt, at der laves initiativer, der 

har til formål at bekæmpe racisme og diskrimination samt fremme anerkendelse og integration, 

men at denne kampagne ikke kommer til sin ret, dels fordi den er for bred, dels fordi Andalusien 

ikke er den passende lokalitet (bilag 5). Martín og Dolores mener begge, at tiltag som dette med 

fordel bør specificeres til bestemte grupper eller områder inden for Andalusiens grænser for at 

opnå den ønskede effekt (1, 7). Dette bunder i, at Andalusien, hvilket bakkes op af flere 

informanter, ikke generelt er et racistisk eller diskriminerende samfund, hvilket betyder, at der i 

forvejen eksisterer en høj grad af tolerance og åbenhed, hvorfor kampagnen ifølge dem ikke vil 

medføre betydelige ændringer i holdningen til immigration og integration (bilag 5). I forlængelse af 

dette mener Rinken, at kampagnens stærkeste bidrag er at forstærke i forvejen solidariske 

holdninger til immigration fremfor at forsøge at ændre de negative og skeptiske holdninger herved 

(bilag 6). Hvorvidt et sådant mål er opnået er selvfølgeligt svært at vurdere, da det ikke resulterer i 

nogen synlige og mærkbare ændringer. Hvorledes kampagnen har haft en sporbar virkning må 

derfor vurderes ud fra kendskabet til denne. Svarene fra informanterne giver et billede af 
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manglende kendskab til kampagnen blandt, i hvert fald argentinske, immigranter, men dette 

billede bakkes op af det følgende tal, som indikerer graden af kendskab til kampagnen blandt hele 

målgruppen på kampagnens primære aktive forum, internettet; ud af en målgruppe, der først og 

fremmest inkluderer Andalusiens unge borgere og sekundært hele Andalusien, følger ca. 1.100 

personer kampagnen på det sociale medie, Facebook22. Taget den bredde målgruppe i 

betragtning, mener jeg, at ovenstående er et lavt tal, der giver en indikation af et generelt lavt 

kendskab til ’Andalucía Somos Todos’. Men som det er kommet til udtryk tidligere, er en sådan 

indikation ikke nødvendigvis et tegn på ringe anerkendelsesrammer, men kan tværtimod være et 

tegn på det modsatte. Kampagnens budskab afspejler, som tidligere beskrevet, til en vis grad den 

gennemsnitlige andalusiers holdning til integration og immigration, hvilket vil sige, som 

informanterne også påpeger, at anerkendelsesrammerne i forvejen er gode, hvorfor en sådan 

kampagne ikke opfylder noget stort behov og, beskrevet ret firkantet, kan betegnes som 

dobbeltkonfekt i et samfund som Andalusien. At kampagnen ikke opfylder modtagerens behov og 

dermed interesse kan være forklaringen på det lave kendskab. Derudover lever Junta de Andalucía 

i forvejen, med sin overordnede integrationsplan, op til Honneths krav til et samfund om at skabe 

de rette betingelser for anerkendelse i både den retlige og solidariske sfære. Jeg er efter denne 

konstatering nødt til at dvæle ved det faktum, at OPAM vurderer, at disse betingelser, i form af 

initiativer, er påvirket af befolkningens holdning. Hvad der så præger befolkningens holdning, og 

hvorfor informanterne har et positivt indtryk af anerkendelsen i samfundet, vil blive tydeligere i 

næste afsnit.      

Også i dette konteksttilfælde forstærkes de argentinske immigranters følelse af anerkendelse, idet 

de giver udtryk for ikke at have behov for særlige tiltag, der har til formål at styrke samfundets 

anerkendelse. 

4.2 Anden analysedel: Kulturel kapital og anerkendelse 
 

Integrationsfeltet er, som forrige afsnit viser, et foranderligt felt, hvori kontekstuelle faktorer 

sætter sit præg, hvilket betyder, at der ikke kan laves en bedømmelse af feltets generelle 

anerkendelseskapacitet. For selvom anerkendelsesrammerne for de argentinske immigranter 
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lader til at være gode, er det også blevet tydeligt, ved at inddrage andre undersøgelser, at dette 

ikke nødvendigvis er gældende for immigranter med anden national baggrund. En af årsagerne 

hertil bør vi kunne finde i Bourdieus teori, som kæder individets kapital i forhold til feltets 

forventninger sammen med dets position og anerkendelsesmulighed i samfundet. Jeg vil derfor i 

denne analysedel vurdere de argentinske immigranters kulturelle kapitals påvirkning på 

anerkendelsen af de selvsamme immigranter i Andalusien. For at blive i stand til at lave en sådan 

vurdering, skildres nedenfor først integrationsfeltets forventninger til immigranterne, og 

efterfølgende ledes over i en analyse af de argentinske immigranters kapital og dennes betydning 

for anerkendelse.   

4.2.1 Feltets forventninger 
 

I en undersøgelse, foretaget af Belén Agrela, forsker ved universitetet i Granada, koncentreres 

fokus bl.a. på den del af samfundsdiskursen, der mener, at immigration repræsenterer et kulturelt 

problem i det spanske samfund, fordi majoritetskulturen er i fare for at blive påvirket af fremmede 

minoritetskulturer, der ofte består af et underudviklet og primitivt habitus (Agrela 2002). Hvorvidt 

dette dog er en dominerende opfattelse i Spanien og i Andalusien viser følgende tal, at jeg bør 

være varsom med at vurdere. En rapport fra 2011 om de indfødtes generelle holdning til 

immigration viser, at 46 % af den andalusiske befolkning faktisk mener, at immigranters 

oprindelige og anderledes kultur beriger samfundet, hvilket, i overensstemmelse med første 

analysedels resultater, indikerer en åbenhed over for andre kulturer blandt ca. halvdelen af de 

indfødte. Ifølge samme rapport udtrykker ca. halvdelen af befolkningen dog også, at immigranter 

kun bør bevare de oprindelige kulturelle værdier, som ikke besværliggør bevarelsen af 

majoritetskulturen (OPAM 2011: 89) Dette udtrykker et krav til immigranterne om i en eller anden 

forstand at negligere deres oprindelige kulturelle værdier og tilpasse sig majoritetskulturen. Et 

sådant krav bunder i en dynamisk kulturopfattelse, der ser kulturer som foranderlige størrelser. 

Ifølge Bourdieu er kravet derfor problematisk at leve op til, idet den kropsliggjorte kulturelle 

kapital, som dækker over habitus, ikke er mulig at omforme, men består af internaliserede og 

varige dispositioner. Derfor er det ud fra hans teori af afgørende betydning, at immigranterne 

besidder den grad af kulturel kapital, der forventes fra majoritetsbefolkningen for at kunne begå 

sig succesfuldt i integrationsfeltet og på den måde skabe grundlag for anerkendelse. Feltets 
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forventninger er belyst i en meningsmåling fra CIS, og trods en relativt stor procentdel af den 

indfødte befolkning, som hilser fremmede kulturer velkommen, viser målingen, at 

integrationsfeltets overordnede retningslinjer i praksis er kridtet op således, at immigranternes 

kultur er af nævneværdig betydning. Den højeste procentdel af de adspurgte indfødte peger 

nemlig på ’kultur’, som værende den vigtigste påvirkningsfaktor i behandlingen af og opførslen 

over for immigranterne (CIS 2010: 13), hvilket jeg finder forsvarligt at transformere til den vigtigste 

påvirkningsfaktor i anerkendelsen, eller manglen på samme, af immigranterne. Med reference til 

Honneth vil det altså sige, at besiddelsen af den kulturelle kapital spiller en væsentlig rolle i 

immigranternes selvrealisering, idet denne kun er mulig ved hjælp af anerkendelse. Dette bakkes 

op af den ene informant, Lujáns, overbevisning om, at følelsen af anerkendelse er ”esencial para la 

subsistencia” (Luján 03:12). 

 

Som tidligere oplyst, grundet en fælles baggrund, deler de latinamerikanske immigranter nogle 

kulturelle værdier med de indfødte i det spanske samfund, som gør, at de besidder en høj grad af 

den kulturelle kapital, som det er blevet klart ovenfor, at integrationsfeltet forventer. Og netop 

det faktum, at de lever op til feltets forventninger, formoder jeg, er en stor del af forklaringen på 

Cornelius’ undersøgelsesresultater, der viser ”a clear hierarchy of acceptance or preference 

regarding the integration of various nationalities into spanish society, with Latin Americans at the 

top…” (Cornelius 2004: 420). Endvidere regionspecificeres dette på hjemmesiden for kampagnen, 

’Andalucía Somos Todos’, hvorpå det oplyses, at latinamerikanere også er det kollektiv af 

immigranter, til hvilke andalusiere har den største tiltro23. Latinamerika dækker over mange 

selvstændige nationer, og selvom der ofte i diverse undersøgelser og rapporter refereres til 

latinamerikanere, som én stor fælles nationalitet, har jeg i min undersøgelsesproces fået øjnene 

op for, at både latinamerikanerne selv og de indfødte betragter de enkelte latinamerikanske 

nationaliteter meget forskelligt, hvilket blot bekræfter mig i mit afgrænsningsvalg om at lade kun 

argentinere udgøre mit analytiske redskab. 
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4.2.2 Argentinske immigranters kapital 

 

Som jeg kort nævnte i indledningen, huser Argentina et stort antal borgere med især spansk 

nationalitet. Dette skyldes for det første, at Argentina tidligere var en spansk koloni, der frem til 

sin uafhængighed i år 1816 oplevede en stor tilflytning af spanske kolonister, der installerede sig i 

landet og dets institutioner, og for det andet oplevede landet yderligere op igennem det 19. og 

starten af det 20. århundrede store spanske immigrationsbølger. Argentina er i dag det 

latinamerikanske land, der har modtaget, og stadig modtager, flest spanske immigranter (UM & 

Clarín.com 2011). Det tætte migrationsbånd har ifølge Rinken skabt en særlig fordel for netop de 

argentinske immigranter, der kommer til Andalusien og skal begå sig i det andalusiske 

integrationsfelt, og han fortæller således i interviewet;   

 

“Los argentinos ocupan una posición especial entre los inmigrantes "extracomunitarios" en 

general, y los de procedencia latinoamericana, en particular, por razones históricas (antepasados 

españoles o italianos) que también tienen su correlato administrativo (alta proporción con 

nacionalidad española o italiana)” 

(Bilag 6) 

 

Rinkens observation bakkes op af informanterne, der alle er enige om, at det, i sammenligning 

med immigranter fra andre nationaliteter, også latinamerikanske, er nemmere at være argentinsk 

immigrant i Andalusien, idet spaniere og argentinere minder meget om hinanden og har mange 

kulturelle vaner og værdier tilfælles (bilag 5). Dolores fortæller, at fordi mange argentinere har 

spanske rødder, f.eks. en spanskemigreret bedsteforælder eller forælder, ”uno se ha 

acostumbrado como que España es tu segundo patria” (Dolo 1: 13:10). Således er de vokset op i 

mere eller mindre spanskprægede hjem i Argentina. Dette betyder, at mange argentinere fysisk 

ofte ligner spaniere og endvidere besidder en habitus, der er præget af originale spanske værdier 

og normer, hvilket beriger dem med en høj kulturel kapital i det andalusiske integrationsfelt, idet 

kapitalen på mange områder stemmer overens med majoritetsbefolkningens. Alle informanterne 

føler sig generelt accepterede og anerkendte af det andalusiske samfund og fremhæver selv de 

kulturelle ligheder som en del af årsagen hertil (bilag 5). Ydermere fortæller f.eks. Facundo, at han 

føler sig ’ekstra’ anerkendt, fordi han kommer fra et land, som mange andalusiere har en relation 
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til, og hvori de har spansk familie og spanske venner. Under mit interview med Facundo griner han 

ved tanken om, at han til tider bliver spurgt af en indfødt, hvorvidt han kender en bestemt person i 

Argentina, hvilket han finder komisk, da Argentina jo er et stort land (2). Dette er et eksempel på, 

at, grundet de sociale relationer mellem spaniere i Argentina og Andalusien, oplever Facundo ikke 

kun at blive anerkendt for sin høje kulturelle kapital, men også for den sociale kapital, han 

besidder, i form af et bånd, om end kun imaginært, til de indfødtes relationer i Argentina. 

Endvidere fortæller Luján og Martín, at de fælles kulturelle værdier nemmere fører til dialog og 

gør dem i stand til at interagere jokende og grinende med de indfødte (6, 7). Den høje kulturelle 

kapital skaber således automatisk en mulighed for at opnå en høj social kapital for de argentinske 

immigranter, fordi de er i stand til at kommunikere med de indfødte og dermed danne sig et 

netværk blandt majoritetsbefolkningen, det vil sige et netværk af højkapitale mennesker.   

 

De tætte migrationsbånd Argentina og Spanien imellem har givet de argentinske immigranter en 

høj kulturel kapital samt muligheden for nemmere at forøge deres sociale kapital. Endvidere 

vurderer jeg, at de argentinske immigranters kulturelle kapital er transformeret til en symbolsk 

kapital, hvilket vil sige, at den af majoritetsbefolkningen tillægges en kollektiv værdi og er 

genstand for anerkendelse. At dette er tilfældet, kommer, ud over via informanternes egne 

udsagn, til udtryk i en undersøgelse, foretaget af CIS. Denne viser, at de indfødte har en lav grad af 

associering mellem immigranter og argentinere, idet kun 0,6 % tænker på argentinere, når der 

refereres til immigranter. Derudover svarer den største procentdel24, at argentinere er den gruppe 

af immigranter, med hvem de har mest sympati (CIS 2010: 6, 21). I overensstemmelse med disse 

synspunkter fortæller Ibeth, at ”a veces te integran y te integran tanto que luego se olvidan de que 

esa persona en realidad no es de aquí” (Ibeth: 06:25). Derudover fortæller Luján, at hun har 

oplevet, at andalusiere i hendes nærvær har talt i en racistisk tone om immigranter og dermed 

ikke har betragtet hende som en immigrant (6). Dette tyder i mine øjne på, at 

majoritetsbefolkningen umiddelbart betragter de argentinske immigranter som en del af 

samfundet. At de argentinske immigranter føler sig anerkendte, og at samfundet anerkender dem, 

vidner om også en social integration af immigranterne, som ifølge Honneth netop kun realiseres 

via gensidig anerkendelse. I denne kontekst, som er skitseret ved den solidariske sfære, opleves 
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gensidigheden i den symbolske kapital; de argentinske immigranter besidder en så høj grad af 

kulturel kapital, at deres værdier er i stand til at bidrage til fællesskabets ønsker og værdisæt, 

hvilket kvitteres med anerkendelse fra den andalusiske befolkning. Det magtfelt, som både 

Bourdieu og Honneths teorier opererer med, er således ikke til stede, da der ikke er nogen 

overvejende uoverensstemmelse mellem de argentinske immigranters udbud og de indfødtes 

efterspørgsel. I tråd hermed svarer samtlige informanter, at de hverken har oplevet nogen særlige 

forventninger fra de indfødte eller selv har gjort nogen ekstra indsats for at opnå den andalusiske 

anerkendelse (bilag 5). Dette vidner om et felt, der er kendetegnet ved et ligeværdigt forhold 

snarere end et dominansforhold mellem de indfødte og de argentinske immigranter. Netop Pablos 

holdning og iagttagelse forstærker Honneths tanker om gensidighed. Pablo har ikke gjort noget 

særligt for at blive anerkendt, da han er af den stærke overbevisning, at anerkendelse er en 

gensidig respekt, hvorfor han hverken ønsker at ændre sig eller at ændre andre. Kun med en 

sådan mentalitet, siger han, opnås inklusion, hvilken er altafgørende, idet det modsatte, en følelse 

af eksklusion, resulterer i, at man også selv ekskluderer sin omverden (8). Den andalusiske respekt 

og anerkendelse kommer til udtryk i de argentinske immigranters hverdag, og som to klare 

eksempler herpå kan nævnes, at Facundo i sin arbejdssituation oplever, at der ikke er hierarki, 

men at alle erhverv, positioner og racer værdsættes, og endvidere fortæller Dolores, at hun i 

Málaga kun har indfødte venner og bekendtskaber, som alle behandler hende som en ’lige’ (1, 2). 

Derudover bekræfter Rinken, at så længe immigranterne formår at deltage i samfundet og 

interagere med de indfødte i dagligdagen, så er de fleste andalusiere villige til at betragte dem 

som en del af samfundet (bilag 6).  

 

Ud over den anerkendelse, som de argentinske immigranter oplever i hverdagen i regionen, 

kommer samfundets anerkendelse også til udtryk via de højere nationale instanser, i form af 

politiske tiltag, der lemper immigrations- og integrationsreglerne for de latinamerikanske 

immigranter. Da mit fokus ikke er at skildre systemintegrationen, vil jeg blot fremhæve ét 

eksempel, der tydeliggør ovenstående. Den spanske lovgivning gør det nemmere for 

latinamerikanere at opnå spansk statsborgerskab end for andre immigrantkollektiver, idet den 

tillader latinamerikanere at søge statsborgerskab efter at have opholdt sig i landet i kun to år. Til 

sammenligning kan nævnes, at afrikanere f.eks. først kan søge statsborgerskab, når de har fået 
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permanent opholdstilladelse, hvilken kan opnås efter fem års lovligt ophold i landet. Dette er 

formentligt en del af forklaringen på, at ca. 35 % af alle latinamerikanere i Spanien har spansk 

statsborgerskab, mens dette kun gør sig gældende for 15 % af alle bosiddende afrikanere i landet 

(OPAM 2012b: 6, 9). Ifølge en artikel fra International Migration Review skal der endnu engang 

vises tilbage til de koloniale forbindelser og de tætte migrationsbånd, som er årsagen til den 

fordelagtige politiske behandling, som latinamerikanerne oplever (Pérez & Fuentes 2012: 631-

636). Da det tidligere er belyst, at netop de tætte migrationsbånd har dannet mange kulturelle 

ligheder spaniere og argentinere imellem, mener jeg, at den kulturelle kapital også kan siges at 

spille en rolle i de politiske fordele, hvorfor de kan betragtes som et eksempel på samfundets 

anerkendelse. Dette forstærker blot billedet af, at de latinamerikanske immigranters kulturelle 

værdier betragtes som brugbare for samfundet, hvorfor de gensidigt anerkendes via politiske 

fordele. Endvidere bliver det endnu engang bevist, at integrationsfeltet påvirkes af Staten, og at de 

immigrations- og integrationstiltag, som er blevet lavet, stemmer overens med de krav, der stilles 

til immigranternes kulturelle kapital blandt befolkningen, hvilket ligeledes bekræfter den generelle 

anerkendende holdning til de argentinske immigranter og samtidig viser, at den retlige og 

solidariske sfære er tæt forbundet.  

 

På baggrund af det ovenfor skrevne, kan det vurderes, at den symbolske kapital resulterer i en 

anerkendelse fra den indfødte befolkning i form af en positiv holdning til og adfærd over for 

immigranterne i den solidariske sfære samt en politisk anerkendelse i form af nemmere adgang til 

juridiske rettigheder i den retlige sfære.         

 

Til trods for det positive anerkendelsesbillede, der har tegnet sig, mener jeg, at det er nødvendigt 

også kort at berøre en anden observation, som Rinken gør sig i forbindelse med de argentinske 

immigranters position i Andalusien;     

   

“Por otra parte, sin embargo, existen tópicos sobre los argentinos que se resumen en ese chiste  

sobre la diferencia entre lo que vale su capital humano realmente, versus lo que ellos dicen que 

vale” 

(Bilag 6) 
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I min tid i Andalusien har jeg selvsagt ikke kunnet undgå at få tilfældige indfødtes syn på 

argentinere, og, skønt dette ikke er blevet dokumenteret, er jeg stødt på flere, der selv fremhæver 

jokens pointe i Rinkens citat ovenfor. To af informanterne, Giselle og Dolores, fortæller ligeledes, 

at der eksisterer en andalusisk opfattelse af en stereotyp argentiner som værende arrogant (1, 3). 

Hvorvidt dette er sandt, har jeg ikke yderligere belæg for at vurdere, men jeg vil ganske kort 

forsøge at give et teoretisk bud på, hvad en sådan holdning kunne bunde i, og hvordan den kan 

have en effekt på anerkendelsen. Som tidligere nævnt, mener flere af informanterne, at 

argentinere har nemmere ved at opnå accept fra andalusierne end andre latinamerikanere har. 

F.eks. fortæller Dolores, at Argentina er et mere velanset land, hvad angår bl.a. kultur og 

uddannelse, og Luján fortæller, at argentinere har bedre sociale egenskaber end andre 

latinamerikanere (1, 6). Som oplevet ovenfor, får immigranterne, i form af anerkendelse, æren for 

disse kvaliteter. At nogle indfødte er af den holdning, at argentinere tror, de er mere værd, end de 

er, kan dog vidne om, at argentinere, ifølge dem, ikke burde belønnes ekstra for egenskaber, som 

stammer fra spaniernes egen indflydelse og egne værdier og således ikke bidrager med særlige 

kompetencer ud over de i forvejen eksisterende. En sådan indstilling kan være medforklarende til 

et negativt ladet syn på argentinere. At der også findes indfødte med en negativ indstilling, er flere 

af informanterne klar over, og nogle af dem har også oplevet diskriminerende og racistiske 

situationer. Men det til trods, understreger de alle, at det hører til sjældenhederne, og at sådanne 

personer altid vil eksistere ligegyldigt hvor i verden, man befinder sig (bilag 5). Af samme grund, og 

fordi alle informanterne udtrykker, at de føler sig anerkendte, ønsker jeg ikke at uddybe de få 

negative oplevelser, men i stedet dvæle ved en, i mine øjne, interessant udtalelse, som har 

relevans i denne undersøgelse. Martín understreger i mit interview med ham, at ”siempre es el 

extranjero” (Martín 03.50) og forklarer endvidere, at det er normalt, at immigranten betragtes 

som immigrant, og at dette altid vil være tilfældet. Denne holdning bakkes op af Pablo, som 

mener, at argentinere i andalusiernes øjne opfattes som immigranter, men at dette ikke betyder, 

at de ikke bliver accepteret (7, 8). Oplevelserne på området er dog delte blandt informanterne, og 

Giselle mener, at grundet deres immigrantstatus, hverken udstøder samfundet argentinerne, men 

lader dem heller aldrig blive en del af kernesamfundet (3). Eftersom jeg har fundet ud af, at det 

andalusiske samfunds anerkendelse netop kommer til udtryk ved at lade argentinere blive en del 
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af samfundet, spekulerer jeg på om den immigrantfølelse, som nogle af informanterne har, er 

udsprunget af anerkendelsesfølelsen. Med andre ord, om de ikke føler sig så anerkendte, som de 

egentligt hævder, fordi dele af befolkningen ikke værdsætter deres kulturelle kapitals bidrag til 

samfundet, eller om det er en naturlig følelse, som ikke kan undgås. Jeg vil forsøge i sidste 

analysedel at vende tilbage til og blive klogere på denne sammenhæng. Indtil nu mener jeg, at det 

med rette kan vurderes, at den kulturelle kapital skaber et dominerende positivt 

anerkendelsesbillede.  

4.3 Delkonklusion 
 

På baggrund af de to første analysedele, er jeg nu i stand til at konkludere på 

problemformuleringens første del; i hvilken grad de argentinske immigranter anerkendes i det 

andalusiske samfund. Den første analysedel gjorde det klart, at konteksten grundlæggende skaber 

nogle gode rammer og et godt udgangspunkt for at opnå anerkendelse som argentinsk immigrant i 

Andalusien. Endvidere viser den anden analysedel, at den høje grad af kulturel kapital, som de 

argentinske immigranter besidder, omdannes til en symbolsk kapital, der bevirker, at 

immigranterne oplever en anerkendelse i både den solidariske og retlige sfære. Således er den 

endelige konklusion, at de argentinske immigranter oplever en høj grad af anerkendelse, der 

tillader dem at blive en del af det andalusiske samfund, hvilket jeg vil uddybe nærmere i 

nedenstående afsnit.   

4.4 Anerkendelse omdannes til integration 
 

Efter at have udarbejdet ovenstående analyse, vil jeg kort reflektere over min hidtidige 

undersøgelses relevans for den tredje og sidste analysedel. Ved at koble Honneths og Bourdieus 

teorier, er jeg nu blevet klogere på den overordnede integration af de argentinske immigranter, 

hvilket vil klæde mig bedre på til den sidste analysedel. Den høje grad af gensidig anerkendelse i 

den solidariske sfære viser, at de argentinske immigranter er socialt integreret i Andalusien, idet 

den sociale integration opnås via gensidig anerkendelse, og at der således ikke opleves nogen 

konflikt mellem aktørerne i magtfeltet. Endvidere viser mine undersøgelser, at det tyder på, at 

graden af anerkendelse i den solidariske sfære påvirker de politiske integrationsretningslinjer i den 
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retlige sfære og viceversa, hvorfor jeg mener, ud fra de eksempler, jeg har trukket frem i analysen, 

og uden dog at have undersøgt dette område til bunds, at kunne vurdere, at de argentinske 

immigranter også til dels er systemintegreret25. Med andre ord har jeg, ved at undersøge 

anerkendelsesniveauet, også fundet ud af, at de argentinske immigranter, overordnet set, er 

integreret i Andalusien, såfremt integrationen bestemmes ud fra Lockwoods to overordnede 

integrationsbegreber. Idet gensidighed har vist sig at være nøgleordet i opnåelsen af 

anerkendelse, er det, i min optik, problematisk at adskille begreberne, integration og 

anerkendelse, idet det ene forudsætter det andet. I dette konkrete tilfælde er de argentinske 

immigranters kulturelle kapital, som med rette, ud fra feltets forventninger, kan ses som kulturel 

integration, genstand for anerkendelse, og ligeså er anerkendelsen genstand for den samlede 

sociale og systemiske integration. Man kan derfor ikke med sikkerhed determinere om 

anerkendelse eller integration kommer først, hvorfor jeg mener, det også er af vigtighed at 

nuancere disse begrebers sammenhæng ved at inddrage den følelse, som immigranterne er i 

besiddelse af. Således er det, ud fra min overbevisning, hensigtsmæssigt at komplementere de to 

integrationsbegreber med det, jeg har kaldt, den mentale integration. Den følgende og sidste 

analysedel skal derfor forsøge at illustrere hvilken integrationsfølelse, anerkendelse, og dermed 

også integrationen, fører til hos de argentinske immigranter. Som beskrevet tidligere, dækker 

integrationsfølelse over en kombination af immigranternes identitetsforhold og deres egen 

opfattelse af at være integreret i det nye samfund.   

4.5 Tredje analysedel: Anerkendelse og integrationsfølelse 
 

Honneth mener, at gensidig anerkendelse er forudsætningen for at danne sig sin ønskede 

identitet. Endvidere hævder Giddens, at det senmoderne samfund stiller en stor pallette af 

forskellige former for personlige identiteter til rådighed, hvilket tillader individet selv at være 

herre over sin egen identitet. I relation til immigranter specifikt, skal Giddens tanke dog suppleres 

af yderligere to relevante tanker. For det første fremhæver Hall vigtigheden af ’den anden’ i 

identitetskonstruktionen, hvilket begrænser den uendelige pallette af identitetsmuligheder, idet 

                                                           
25

 Da systemintegrationen ikke er mit primære fokus, er jeg klar over, at der er adskillige faktorer, der bør undersøges 
nærmere for at kunne konkludere sådan. Men ud fra mine undersøgelser, mener jeg at kunne se en tendens, som er 
interessant at fremhæve i denne sammenhæng 
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identiteten formes ud fra differentieringen til ’den anden’. For det andet, ifølge de to omtalte 

socialintegrationsteorier, assimilationsteorien og multikulturalisme, spiller identitetsfølelsen en 

afgørende rolle i integrationsopnåelsen af minoriteter, hvorfor immigranters identitet bør gå i 

spænd med feltets forventninger snarere end eller side om side med individets ønsker. 

Ovenstående vidner om, at til trods for, at de argentinske immigranter, grundet et højt 

anerkendelsesniveau, har gode muligheder for at skabe den ønskede identitet, er denne både 

påvirket af ydre faktorer og samtidig bestemmende for, hvorvidt integrationen bliver frugtbar eller 

ej. Af samme årsag har denne analysedel til formål at skildre anerkendelsesniveauets indflydelse 

på immigranternes endelige integrationsfølelse. Derfor vil jeg i det følgende først undersøge 

nærmere de argentinske immigranters identitetsforhold og derefter deres opfattelse af at være 

integreret i det andalusiske samfund samt vurdere, hvorvidt dette stemmer overens med 

socialintegrationsteoriernes opfattelse.  

4.5.1 Identitetsforhold 
 

Som konkluderet tidligere, bidrager de argentinske immigranters kulturelle kapital positivt til det 

andalusiske samfunds værdier, hvorfor immigranterne anerkendes ved at blive accepteret som en 

del af samfundet. Eftersom de indfødte og immigranterne indgår i ét solidarisk fællesskab, må det 

formodes, at der ikke opleves nogen grænser til det, Hall determinerer ’den anden’, hvilket i 

teorien giver immigranterne mulighed for at identificere sig med de indfødte. Det vil altså sige, at 

anerkendelse, for de argentinske immigranter, udgør en mulighed for at tilpasse deres identitet, så 

den stemmer overens med majoritetens. Nærværende afsnit skal illustrere om dette er en 

mulighed, der bliver realiseret blandt immigranterne.     

"... Más de un millón de los 2.800.000 inmigrantes que residen en España son iberoamericanos, 

cerca de 400.000 ecuatorianos, más de 200.000 colombianos. Se acercan a los 100.000 el número 

de peruanos o de argentinos y son más de 50.000 los dominicanos". Todo esto "configura una 

España hoy más que nunca iberoamericana". "Nos sentimos orgullosos." 

(ElPaís 2006) 

Ordene er den tidligere spanske præsident, J.L.R. Zapateros, og selvom citatet er år gammelt, 

præsidentposten overdraget og konteksten en anden, mener jeg, at det i denne sammenhæng 
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alligevel udtrykker en interessant afsløring, som også afspejles i mine interviews med 

informanterne. For citatet viser, at selvom latinamerikanske immigranter, herunder argentinere, 

bliver anerkendt som værende en del af det spanske samfund, er den latinamerikanske ånd stadig 

til stede, og dens tilstedeværelse bliver tilmed også tillagt anerkendelse. Således falder citatet 

meget godt i spænd med de fleste af informanternes udsagn, som overordnet beretter, at, trods 

en accept og en anerkendelse fra det andalusiske samfund, føler de sig generelt stadig argentinske 

(bilag 5). I hvilken grad den argentinske identitet gør sig gældende varierer fra informant til 

informant, men fælles for dem alle er, at den argentinske identitet ikke er blevet erstattet af en 

enerådig spansk eller andalusisk identitet. ”Soy argentina de nacimiento y española de adopción” 

(Luján, 16:26), fortæller Luján, som på én og samme tid føler sig andalusisk og argentinsk. Det er 

vigtigt for hende at fastholde en stærk argentinsk identitet, eftersom Argentina, som hun 

fortæller; ”es mi tierra donde nací” (Luján, 16:04). Hun forklarer, at hun mærker en fornærmelse, 

når hun hører indfødte tale dårligt om det, hun kalder, ’sit land’, hvilket bekræfter et stadigt 

stærkt bånd til de argentinske rødder (6). Pablo er enig med Luján og fastslår; ”soy argentino 

viviendo en España pero voy a seguir siendo argentino siempre” (Pablo, 08:22), idet han betragter 

det som en løgn at ændre sin oprindelige identitet (8). I forlængelse heraf forklarer Dolores, at hun 

aldrig ville have søgt om spansk statsborgerskab, hvis dette ville have elimineret hendes 

argentinske statsborgerskab26, da hun ikke ønsker at flygte fra, men derimod bevare, sin 

argentinske base (1). Martín og Giselle deler den argentinske identitetsfølelse, men fastslår begge, 

at det ikke bunder i en stærk følelse af patriotisme eller nationalisme, men derimod et uundgåeligt 

faktum, fordi Argentina er det land, hvori de har tilbragt en overvejende del af deres liv og stadig 

har et stort netværk (3, 7). Dette bekræftes af Rinken, hvis syn på og erfaringer med identiteter er, 

at de er nogle processuelle, men dog iboende, størrelser, som er styret hovedsageligt af fortiden 

(bilag 6), hvorfor, formoder jeg, det er normalt at holde fast i den kendte identitet. Selvom de 

fleste af informanterne, i tråd med Rinkens observationer, fastholder en argentinsk identitet, 

definerer nogle af dem dog deres tilhørsforhold til oprindelseslandet i en noget mindre grad. 

Horacio fortæller f.eks.; “Me asumo como una mezcla cultural... y eso lo verifico porque voy con 

alguna frecuencia a Argentina y en Argentina me sienten un poco distinto y aquí un poco también 

– estoy en la mitad” (04:26). Endvidere beskriver Ibeth således; ”he descubierto después de haber 
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 Det er muligt for latinamerikanere i Spanien at få dobbelt statsborgerskab (Ministerio de Justicia)   
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viajado mucho por otros paises que pierdes la identidad” (Ibeth, 14:00) og uddyber, at hun på den 

ene side bliver følsom og sentimental, når hun tænker på Argentina, snakker med argentinere, 

hører tangomusik etc., men at det på den anden side også ville fremkalde en underlig følelse i 

hende at vende tilbage til Argentina (5). Som jeg ser det, tegner Horacio og Ibeths følelser et 

billede af enten at være i besiddelse af flere identiteter på én gang eller ikke at være i besiddelse 

af nogen identitet, som er sådan, Ibeth selv fremlægger det. Men følger vi Honneths teori, er 

sidste bud ikke en mulighed, idet den oplevede gensidige anerkendelse vil garantere et individs 

selvrealisering, hvorfor en manglende identitetsfølelse ikke ville kunne medføre den udtrykte 

følelse af anerkendelse. Eftersom anerkendelsesfølelsen er til stede, finder jeg det således 

berettiget at antage, at Horacio og Ibeth oplever en følelse af både at være en del af den 

argentinske og den andalusiske identitet. Dette gør sig også tydeligt gældende for Giselle, som selv 

fortæller, at hun, efter at have tilbragt en betydelig del af sine leveår i Andalusien, føler sig halv 

argentiner og halv andalusier (3). Hermed tydeliggør informanternes tanker, i overensstemmelse 

med Faists dynamiske opfattelse, at et dobbelt mentalt tilhørsforhold er både muligt og også 

aktuelt. 

Selvom der er forskel i informanternes tilkendegivelse af deres identitetsforhold, er de alle, i en 

eller anden forstand, påvirket af den oprindelige argentinske identitet. Den bevarede tilknytning til 

oprindelseslandet blandt informanterne er, viser følgende tal, en tendens, der ses blandt 

latinamerikanske immigranter generelt i Spanien, som, næstefter USA, er det land i verden, 

hvorfra der foregår den største interaktion med det latinamerikanske kontinent. I 2007 

kommunikerede således 64 % af Spaniens latinamerikanske immigrantbefolkning som minimum 

én gang i ugen med slægtninge i oprindelseslandet (Tedesco 2008: 31). Med reference til 

ovenstående citat af Zapatero, bakkes immigranternes stadigt eksisterende bånd til 

oprindelseslandet op af det spanske samfund, hvilket slås fast i de tidligere omtalte undersøgelser, 

der illustrerer de indfødtes positive og foretrukne syn på latinamerikanere, og især argentinere. I 

mine øjne, afslører dette et udtryk for, at de indfødte ikke føler, at de argentinske immigranter og 

disses oprindelige identitet udgør en trussel for majoritetsidentiteten. Og netop den åbne attitude 

over for de argentinske immigranter, finder jeg det interessant at dvæle ved. Som tidligere nævnt, 

har den åbne attitude bevirket en social integration af immigranterne, hvilket, ifølge teorien, 

tillader disse at føle sig som en del af majoritetsbefolkningen, men det til trods, identificerer kun 
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nogle af informanterne sig som andalusiere, hvorimod de alle determinerer deres nuværende 

identitet ud fra deres argentinske rødder. Årsagen hertil kan formentligt forklares delvist ud fra 

det allerede berørte faktum, at selvom identitet er en dynamisk proces, er den i høj grad formet 

ud fra individets baggrund og fortid, hvorfor det kan være svært at eliminere sin oprindelige 

identitet og tillægge sig en ny. Jeg er dog af den overbevisning, at en sådan observation skal 

suppleres af endnu en årsag, nemlig samfundets anerkendelse. For samtidig med, at 

anerkendelsen skaber en mulighed for de argentinske immigranter for at tillægge sig 

majoritetsidentiteten, tyder det på, at den ligeledes tillader immigranterne at fastholde deres 

oprindelige identitet. ”Yo como Argentina, me siento bien aquí, yo quiero seguir siendo Argentina” 

(Dolo 3: 03.50), argumenterer Dolores, da hun forklarer, hvorfor hun ønsker at bevare sin 

argentinske identitet. Dolores lægger vægt på, at hun befinder sig godt tilpas i sin nuværende 

situation i samfundet, hvilket indikerer, at den anerkendelse, som de argentinske immigranter 

oplever, bevirker, at de ikke finder det nødvendigt at opgive deres oprindelige argentinske 

identitet, idet dette ikke er et krav fra majoritetsbefolkningen i feltet. Ud fra ovenstående, er min 

vurdering således, at den høje grad af anerkendelse gør det muligt for immigranterne, i tråd med 

feltets ønsker og forventninger, både at definere sig som majoritetsbefolkningen, men også som 

’den anden’ ved at bevare en argentinsk identitet. Som informanternes udsagn viser, og som bl.a. 

muligheden for dobbelt statsborgerskab medbekræfter, befinder mange argentinske immigranter 

sig med en fod i hver lejr, dog i dette tilfælde med overvægt i den argentinske, idet et flertal af 

informanterne definerer sig primært som argentinere og udtrykker et ønske om at bevare den 

argentinske identitet.  

Trods vurderingen ovenfor, vil jeg kort vise tilbage til den tidligere berørte immigrantfølelse blandt 

nogle af informanterne, da denne også udgør en del af det samlede identitetsforhold. For med 

muligheden for at agere ’den anden’ opstår en, om ikke andet mental, kontrast og grænse til 

majoritetsbefolkningen, hvilket jeg formoder kan være medvirkende til, at nogle af informanterne, 

ud over at identificere sig som argentinere, også i Andalusien identificerer sig som immigranter. 

Således indebærer en følelse af at være argentiner naturligt også en følelse af at være immigrant 

og anderledes, idet en identitet bygges ud fra differentieringen til ’den anden’.    
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Det faktum, at den oplevede anerkendelse, som, ud fra Lockwoods overordnede 

integrationsdefinition, også har medført en social og systemisk integration, ikke har skabt et 

enerådigt andalusisk eller spansk identitetsforhold blandt de argentinske immigranter, for hvem 

den oprindelige argentinske identitet stadig spiller en mærkbar, og i mange tilfælde afgørende, 

rolle, mener jeg, forstærker min tanke om, at en separat undersøgelse af den mentale integration 

er af nødvendighed i en vurdering af den samlede integration. Således kan det ikke betragtes som 

en selvskreven formodning, at den sociale og systemiske integration nødvendigvis bevirker, at 

immigranterne føler sig som en del af majoritetssamfundet trods de teoretiske identitetstanker, 

som finder chancerne herfor gode.  

4.5.2 Integrationsopfattelse 
 

De ovenstående analyser har afsløret, at integration er et komplekst begreb at beskæftige sig 

med. På den ene side viser mine resultater, at de argentinske immigranter er integrerede i det 

andalusiske samfund, fordi de i kraft af den gensidige anerkendelse bliver en del af samfundet og 

får mulighed for at adoptere majoritetsidentiteten. Dette til trods, viser forrige afsnit, på den 

anden side, at immigranterne holder fast i deres argentinske rødder og ikke vælger at identificere 

sig som en del af majoritetsbefolkningen. Hvorvidt anerkendelsen så i virkeligheden betyder en 

integration af de argentinske immigranter i det andalusiske samfund, har dette afsnit til formål at 

skildre ved at undersøge nærmere informanternes egen opfattelse af at være integreret. Min 

vurdering af immigranternes integration har hidtil været baseret ud fra Lockwoods overordnede 

integrationsbegreber, men for at kunne fasttømre mit begreb, mental integration, i et specifikt 

immigrantperspektiv, vil jeg vurdere denne undersøgelse i relation til henholdsvis 

assimilationsteoriens og multikulturalismens integrationsopfattelser.  

Ifølge den ene informant, Pablo, er integration ”una condición, es una realidad” (Pablo, 04:46). 

Men med integration som værende et af det globale samfunds varmeste emner, mener jeg, at 

Pablos udtalelse må betragtes som en noget simplificeret tilgang til integrationsbegrebet, idet 

betingelserne for og opfattelsen af en opnået og succesfuld integration af minoriteter afhænger af 

øjnene, der ser. Assimilationsfortalerne ville, på baggrund af den høje kapital, umiddelbart vurdere 

de argentinske immigranter integreret, idet den kulturelle assimilation og den strukturelle 

assimilation, som immigranterne besidder i form af henholdsvis den kulturelle og til dels den 
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sociale kapital, automatisk fører til borger assimilation, det vil sige en identificering med 

majoritetsbefolkningen, hvilket er hovedkriteriet i integrationsopnåelsen. Ifølge 

assimilationsteorien er det nødvendigt, at immigranterne fralægger sig deres oprindelige identitet, 

da en sådan forhindrer den endelige integration. Flere af informanterne er, i tråd hermed, 

bevidste om, at et stærkt tilhørsforhold til Argentina kan besværliggøre eller hæmme 

integrationen. Særligt Horacio har erfaret, at de argentinske immigranter, der ikke betragter 

Andalusien som deres hjem, men blot tænker på og ønsker at vende tilbage til Argentina, ikke 

formår at indgå de nødvendige relationer (4). Dette betyder, at de ”se transforman en una 

situación psicologicamente muy degradante” og befinder sig i ”un periodo transitorio” (Horacio, 

07:13, 06:44). Endvidere peger Ibeth og Facundo på, at behovet for at fastholde en stærk 

argentinsk identitet ofte bevirker, at immigranterne hovedsageligt omgiver sig med andre 

argentinere og således danner ghettoer, der isolerer sig fra majoritetssamfundet fremfor at 

inkorporere sig i det (2, 5). Ingen af informanterne besidder dog, ifølge min mening, en så stærk 

og, ud fra ovenstående, usund argentinsk identitet, idet det er blevet bevist, at de, ud over at 

definere sig ud fra argentinske forhold, også tager de andalusiske forhold i betragtning. 

Assimilationsteorien gradbøjer dog ikke termen, identitet, så til trods for den kulturelle og 

strukturelle assimilation, som ellers burde føre til borger assimilation, kan informanterne ikke 

betragtes som integreret, fordi de ikke determinerer deres identitet som værende udelukkende 

andalusisk og dermed ikke befinder sig på assimilationsmodellens sidste og afgørende stadie. De 

indfødte, der vurderer immigranters integration ud fra en sådan model, vil således ikke betragte 

immigranterne som en del af majoritetssamfundet, men opfatte dem som minoriteter, hvilket 

teoretisk også understøtter nogle af informanternes immigrantfølelse. I modsætning til 

assimilationstankerne, vil en sådan følelse af at tilhøre minoriteten, ifølge multikulturalismen, dog 

ikke påvirke integrationen, idet alle kulturer og identiteter skal anerkendes og være i stand til at 

leve side om side i et samfund, hvorfor integrationen afhænger af, hvorvidt befolkningen er i stand 

til at anerkende forskellighederne. Det interessante er dog, at i denne konkrete 

undersøgelsessammenhæng, er diversiteten i kulturerne ikke mærkbart til stede, og alligevel 

eksisterer der en fastholdelse af den oprindelige identitet blandt immigranterne, selvom en sådan 

identitetsfastholdelse ifølge teorien normalt skyldes en kulturel afvigelse fra majoritetskulturen. 

Således er det i dette tilfælde ikke det kulturelle aspekt, men kun identitetsforholdet, der adskiller 



 
59 

 

sig fra majoritetssamfundet, hvilket ifølge Rinken, og stadig i overensstemmelse med et 

multikulturalistisk syn, ikke burde forhindre integrationen (bilag 6). Luján er enig heri og mener, at 

det er muligt at integrere sig på trods af en bevaret følelse af at være argentiner, fordi, ifølge 

hende, handler det blot om at have sluttet fred med det faktum, at man befinder sig i et andet 

land og ikke bliver nostalgisk over at have forladt sit hjemland, for som hun siger; ”tu casa es 

donde estás viviendo” (Luján: 16:53) (6). Endvidere er flere af informanterne af den overbevisning, 

at det ikke kræver en tilpasning på alle stadier for at blive en del af et nyt samfund. I den 

forbindelse påpeger Martín, at ”uno se tiene que integrarse en una manera que tiene que tener 

una cultura suficiente para tener una comunicación normal” (06:18), og ydermere fremhæver 

Facundo, at det vigtigste for immigranterne i integrationsprocessen er ”intentar que se integren y 

que no pierdan sus raices, pero que tambien comprendan como son las costumbres de aqui” 

(Facundo: 23:00). I forlængelse heraf fortæller Pablo, at det for ham ikke er nødvendigt at ændre 

sin oprindelige identitet for at integrere sig i det andalusiske samfund, da integrationen ikke 

afhænger af identitetsfølelsen (8). Informanternes udtalelser vidner således om en holdning til 

integrationsbegrebet, der ikke støtter sig til én af de to gængse integrationsteorier, idet en 

tilpasning på den ene side er nødvendig, men på den anden side ikke må overskygge oprindelsen. 

Det er min påstand, at en sådan balancegang falder netop argentinere naturligt og forholdsvist 

nemt, idet de er godt stillet i kraft af deres høje kulturelle kapital og derfor, hvis de har et reelt 

ønske herom, forholdsvist hurtigt formår at føle sig integreret i samfundet.  

Ovenstående viser altså, at de argentinske immigranter hverken er integreret i overensstemmelse 

med assimilationsmodellen eller den multikulturalistiske model, men at de det til trods, føler sig 

integreret på det plan, de selv har behov for. Som jeg har forsøgt at skildre ved hjælp af figuren på 

side 6027, der illustrerer henholdsvis teoriernes og immigranternes opfattelse af en optimal 

integration, mener jeg ikke, at de to gængse integrationsteorier i dette tilfælde er tilstrækkelige, 

da de, i min optik, mangler nuancer, hvilket skyldes særligt to forbundne årsager. For det første 

tager teorierne ikke i betragtning de minoriteter, der befinder sig i krydsfeltet, det vil sige som 

f.eks. deler de kulturelle værdier, men stadig, i en og anden grad, ikke mentalt føler sig som en del 

af samfundet. For det andet bygger de to gænge teorier udelukkende på, hvordan samfundet 
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 Figur 2: ’Integrationsopfattelse’  
Forklaring: ’Assim.’ (assimilation) & ’Multi.’ (multikulturalisme)  
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betragter immigranternes integration, men som det er bevist, stemmer immigranternes egen 

opfattelse af at være integreret ikke overens med teoriernes, i mine øjne, sort-hvide billede af 

integrationen, hvorfor den mentale integration endnu engang kan berettiges til at være et vigtigt 

undersøgelsesobjekt i en vurdering af integrationen.  

 

 

 

Mit første kritikpunkt er generelt bakket op af det andalusiske integrationsfelt, som anerkender en 

mellemting af de to gængse teorier, eftersom feltet både tillader de argentinske immigranter at 

bevare en argentinsk identitetsfølelse, hvilket blev bevist i forrige afsnit, men samtidig, ifølge 

andre undersøgelser, viser den spanske tendens, at de indfødte heller ikke ønsker et overvejende 

multikulturelt samfund (Cornelius 2004: 390-391). Det skal dog her påpeges, som også beskrevet 

tidligere i opgaven, at feltet også generelt rummer assimilationstilhængere og multikulturalistiske 

tilhængere, hvorfor ovenstående opbakning skal betragtes som en generalisering. Foruden feltet, 

bakkes teoriernes manglende middelvej også op af det tidligere præsenterede 

simultanitetsbegreb, hvis funktion er at supplere de to teorier ved at fremhæve immigranternes 

mulighed for at besidde et dobbelt tilhørsforhold og samtidig være integreret i det nye samfund. 
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Jeg bliver således, ud fra dette begreb, i stand til teoretisk at kunne understøtte de argentinske 

immigranters egen opfattelse af at være integreret. Men som skrevet, er begrebet en del af 

transnationalismen, hvorfor jeg dog ikke mener, at det nødvendigvis kan betragtes som en 

fuldkommen lapning af hullet i de gængse teorier i denne kontekst, som udspiller sig inden for det 

nye samfund, Andalusiens, grænser og ikke på tværs af grænser. Ydermere tager 

simultanitetsbegrebet ikke hensyn til graden af tilhørsforhold, hvilket ifølge informanterne dog er 

afgørende for den endelige integration, da f.eks. behovet for at bevare en stærk oprindelig 

argentinsk identitet vil kunne stå i vejen for at føle sig tilpas i det nye samfund og således hæmme 

følelsen af at være integreret. Så selvom simultanitetsbegrebet repræsenterer den ønskede gyldne 

teoretiske middelvej, viser den sig altså ikke at være helt dækkende i min undersøgelse, hvilket 

fører mig videre til en uddybning af mit andet kritikpunkt af de to gængse teorier.  

Ingen af teorierne er nemlig opmærksomme på, hvad der, efter min overbevisning, er den gyldne 

og mest sigende middelvej; immigranternes mentale integration. For som det er påvist tidligere, 

og som det følgende vil blive yderligere belyst, er integrationen i høj grad en subjektiv og 

udefinerbar størrelse, som bunder i en følelse. I mine interviews med informanterne, 

præsenterede jeg dem for den tidligere nævnte kvindelige colombianske immigrants udsagn28, der 

vidner om en splittelse mellem den fysiske og mentale tilstand, og reaktionen herpå var mig 

overraskende entydig og udtrykker en klar tendens blandt de argentinske immigranters opfattelse 

af integrationen. Nogle af informanterne tolker udsagnet i lighed med det berørte 

identitetsforhold til oprindelseslandet, som de mener, er en uundgåelig faktor, idet man ikke kan 

give slip på sine rødder, og, forstået på denne måde, kan de til tider godt identificere sig med 

kvinden (1, 7). Den interessante information er dog, at størstedelen af informanterne tolker 

udsagnet dybere og tager afstand fra kvindens følelse, da netop en sådan følelse er skadelig og 

hæmmende for følelsen af at være et helstøbt individ, hvilket ifølge de argentinske immigranter 

lader til at være nøglen til integrationen. I det følgende vil jeg fremhæve nogle af informanternes 

argumenter herfor. Horacio tegner billedligt en modreaktion på den colombianske kvindes følelse 

ved at kommentere hendes citat således; ”yo no soy yo y mi cuerpo, si no que mi cuerpo soy yo … 

el yo es el cuerpo” (Horacio, 14:40). Dette er en filosofi, som også Ibeth har taget til sig efter at 

have bosat sig uden for Argentina, hvilket har lært hende, at det er vigtigt at være samlet som en 
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 ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
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hel person, koste hvad det koste vil. Da hun først ankom til Spanien, var hun ked og følte en stor 

separation til sine oprindelige rødder, men i dag er hun klar over, at den fysiske og 

følelsesmæssige tilstand er nødt til at gå hånd i hånd, idet kun denne kobling kan skabe en følelse 

af integration i det nye samfund (5). Ifølge Pablo befinder den colombianske kvinde sig i en tilstand 

af lidelse, da kun glæde og lykke kan opnås, hvis man føler sig som et helt menneske. Han 

fortæller, at han har kendt argentinere i Andalusien, som var i samme lidelsestilstand og aldrig 

følte sig integreret i samfundet, fordi de ikke kunne vænne sig til de nye omgivelser og derfor 

ekskluderede sig fra resten af samfundet. Dette bekræftes af Ibeth, der tilføjer, at det vigtigste 

kriterium i integrationen er at føle sig integreret (5, 8). Luján fremhæver en titel på en argentinsk 

bog; ”seamos felices mientras estamos aquí” (Luján, 18:50), som hun altid bærer med sig i 

baghovedet, og hvis vigtighed hun eksemplificerer ved en sammenligning med kampkunsten, Thai 

Chis, principper, ifølge hvilke, en ligevægt mellem krop, sjæl og sind er afgørende for at kunne 

være i balance med sig selv. Luján mener ikke, at det er muligt at integrere sig, hvis ligevægten 

ikke er til stede, da man ikke er mentalt åben over for integrationen og således aldrig vil føle sig 

lykkelig i de nye omgivelser (6). Som beretningerne alle viser, handler det for de argentinske 

immigranter om at føle sig som et helt og lykkeligt menneske for at kunne betegne sig integreret.  

Honneth foreskriver, i overensstemmelse hermed, at selvrealiseringen er lig med ’det gode liv’, og 

at anerkendelse er vigtig i opnåelsen af dette. Således mener jeg, at den høje grad af 

anerkendelse, som de argentinske immigranter oplever, bekræfter og understøtter disses 

opfattelse af at være integreret. Derudover har den høje grad af anerkendelse, som tidligere 

konkluderet, bevirket, at de argentinske immigranter kan realisere sig selv i det andalusiske 

samfund, selvom der fastholdes en argentinsk identitet, idet feltet accepterer en sådan 

fastholdelse. Skrevet på en anden måde, er anerkendelsen bidragende til, at de argentinske 

immigranter opfatter sig som værende integreret, fordi anerkendelsen tillader dem at realisere sig 

selv på en ønskelig måde, hvilket gør det muligt for dem at føle sig som et helt menneske.  

Dette bekræfter mig i min vurdering af, at integrationen med fordel også bør opfattes ud fra 

immigranternes følelser og ikke udelukkende ud fra en teoretisk, målbar facitliste, når det, om ikke 

andet, kommer til en undersøgelse af de argentinske immigranter i Andalusien. Jeg vil dog gerne 

understrege, at eftersom Honneths teori bekræftes af informanternes oplevelser, hvilket vil sige, 
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at anerkendelse spiller en afgørende rolle i selvrealiseringen og dermed nøglen til integrationen, 

er feltet og dettes anerkendelseskriterier en afgørende faktor i den mentale integration, hvorfor 

en sådan bør vurderes på baggrund af eller sidestillet med den sociale integration. Dog vurderer 

jeg ikke de to gængse socialintegrationsteorier optimale hertil, da de, som skrevet, udelukkende 

vurderer immigranterne i størrelsesforholdet ’enten-eller’, det vil sige tilpasning til eller 

differentiering fra majoritetssamfundet, og derudover ikke inkluderer immigranternes perspektiv, 

hvilket jeg mener, er af afgørende betydning, da det har vist sig, at integrationen bygger på en 

indre omstændighed; en følelse.      

5 Konklusion 
 

Med udgangspunkt i de resultater, som analysen har frembragt, vil dette afsnit besvare specialets 

samlede problemformulering.  

Den økonomiske krise former ifølge samfundsdebatten og teorien nogle ringe 

anerkendelsesrammer for immigranter, idet immigranternes manglende bidrag til en økonomisk 

vækst medfører en restriktivitet i de indfødtes ellers så positive holdning til immigration. Dog viser 

undersøgelser, at det i Andalusien blot er en lille del af den indfødte befolkning, der betragter 

immigranter som en økonomisk samfundsbelastning, og selvom de argentinske immigranter er 

bevidste om den økonomiske krises forringelse af synet på immigranter, kan ingen af dem dog 

heller berette om konkrete oplevelser, forårsaget af en negativ holdningsadfærd. Derimod 

fremhæves en oplevet positiv holdningsændring i samfundet efter krisens indtog, idet de indfødte 

nu nemmere kan identificere sig med immigranterne og sætte sig i deres sted. På baggrund heraf 

vurderer jeg, at den økonomiske krise ikke har nogen stor betydning for de argentinske 

immigranters følelse af at være anerkendt. Min vurdering forstærkes af det faktum, at selvom 

flere af de argentinske immigranter oplever en økonomisk restriktivitet, betragter de ikke 

økonomiske midler som værende vigtigst i integrationsprocessen. 

Den politiske integrationsplan og kampagnen, ’Andalucía Somos Todos’, skaber ifølge teorien de 

rette rammer for anerkendelse. Trods den autonome regerings indsats, er de argentinske 

immigranter dog ikke bekendte med kampagnen og mener heller ikke, at den er af megen 

nødvendighed, da Andalusien i forvejen er et forholdsvist tolerant og åbent samfund. Dette 



 
64 

 

bekræftes af OPAMs undersøgelse, der hævder, at de overordnede politiske tiltag er en afspejling 

af den indfødte befolknings holdning til immigration og integration, hvilket i så fald, ud fra de 

fremmende politiske tiltag, vidner om et samfund med en åben attitude over for immigranter.  

På baggrund af analysen af anerkendelseskonteksten konkluderer jeg således, at det andalusiske 

samfund formår at skabe gode betingelser for opnåelsen af anerkendelse for de argentinske 

immigranter. 

Endvidere besidder de argentinske immigranter, grundet Argentinas og Spaniens tætte 

migrationsbånd, en stor portion kulturel kapital, som grundliggende fører til en høj grad af 

anerkendelse af de argentinske immigranter i det andalusiske samfund, fordi kapitalen stemmer 

overens med integrationsfeltets forventninger. Den kulturelle kapital fører for det første til en høj 

grad af social kapital, som tillader de argentinske immigranter at skabe direkte relationer til de 

indfødte, og for det andet omdannes den til en symbolsk kapital, det vil sige en kollektiv 

anerkendelse af, at immigranterne bidrager til det samlede samfund. Dog er der undtagelser til 

regelen, men idet de argentinske immigranter giver udtryk for, at den manglende anerkendelse 

kun erfares ganske sjældent, er den endelige konklusion, at anerkendelsesfølelsen dominerer.  

Det andalusiske samfunds anerkendelse kommer til udtryk i både den retlige og solidariske sfære, 

hvorfor jeg ud fra den overordnede integrationsteori kan konkludere, at de argentinske 

immigranter er både socialt- og systemintegreret i samfundet.  

Trods en følelse af anerkendelse og muligheden for at blive en del af det andalusiske 

majoritetssamfund, fastholder de argentinske immigranter i en og anden grad et bånd til deres 

argentinske rødder. Nogle identificerer sig udelukkende som argentinere, nogle som både 

argentinere og andalusiere, og nogle som immigranter, men fælles er, at der bevares et 

tilhørsforhold til oprindelseslandet. Hvorvidt immigranterne så i virkeligheden kan opfattes som 

værende integreret, er de to gængse minoritetsintegrationsteorier uenige om og, kan jeg 

konkludere, utilstrækkelige til at vurdere i dette tilfælde, af to årsager. For det første tager de ikke 

i betragtning immigranter, der befinder sig i krydsfeltet, det vil sige som både tilpasser og 

differentierer sig, og, for det andet betragter de ikke integrationen ud fra immigranternes eget 

perspektiv.  
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De argentinske immigranters erfaringer er, at integrationen er opnået, hvis individet føler sig som 

et helt og lykkeligt menneske. Således konkluderes det, at anerkendelsen fremmer en sådan 

følelse og dermed automatisk forstærker en integrationsfølelse blandt de argentinske 

immigranter. Dette vurderes ud fra følgende to argumenter. For det første danner anerkendelse i 

sig selv grundlag for selvrealisering, og for det andet, i dette konkrete tilfælde, giver anerkendelse 

de argentinske immigranter mulighed for at realisere sig selv på en ønskelig måde og således føle 

sig som et fuldendt individ, idet feltet tillader dem at bevare en argentinsk identitet.  

Ved at udarbejde dette speciale, kan jeg endvidere endeligt konkludere, at den mentale 

integration er et relevant begreb at undersøge, idet den endelige integration bygger på et indre 

fænomen.        

6 Perspektivering 
 

Som forklaret, tager mit speciale udspring i et citat, der, ud fra min vurdering, udtrykker en 

immigrants manglende følelse af at være både socialt og mentalt integreret i et spansk samfund. 

Dette betyder, at jeg har foretaget mine valg af teori, metode og empiri på baggrund af at ville 

kunne bekræfte eller afkræfte, hvorvidt en sådan følelse er udbredt.  

Idet mine informanter ikke kan identificere sig med citatet, er jeg ikke i stand til at bruge Honneths 

anerkendelsesteori til at bestemme et problem, en social patologi, i samfundet, men derimod 

anvender jeg en positiv tilgang til teorien, fordi jeg bruger den til at bekræfte mine informanters 

anerkendelsesoplevelser samt anerkendelsens positive konsekvens. Dette betyder, at jeg kun i 

begrænset omfang kan benytte mig af Honneths samlede teoretiske redskab, idet den del af 

teorien, der redegør for ringeagten, ikke er aktuel at bruge i min undersøgelse. Dog vælger jeg i 

teoriafsnittet at fastholde præsentationen af tankerne om ringeagt, da de fremhæver vigtigheden 

af anerkendelse i relation til den sociale integration og i samme ombæring forstærker min 

undersøgelses relevans. Selvom teorien har fungeret som en god støtte til dette speciale, er min 

vurdering efter endt udarbejdelse, at Honneths samlede teori egner sig bedre til en kritisk analyse 

af et samfundsfænomen, der breder sig over et større og mere varieret empirisk materiale.    
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Undersøgelsens udfald er ikke i overensstemmelse med min forståelse af den følelse, som citatet 

udtrykker. Informanterne er alle overvejende positive og tilfredse med deres position og situation 

i Andalusien, hvilket har efterladt mig med kvalitative data, der bygger på otte, mere eller mindre, 

identiske interviews. Således betyder det på den ene side, at den udtrykte enighed gør, at 

undersøgelsens resultat hensigtsmæssigt nemmere kan generaliseres. På den anden side betyder 

det dog, at jeg ikke har kunnet bruge informanternes udsagn så eksplicit i min opgave, som jeg 

havde håbet, da det var et snævert materiale, jeg havde at inddrage. Selvom jeg mener, at 

enigheden blandt de otte informanter viser en tydelig tendens, kunne undersøgelsen med fordel 

have bygget på flere interviews, hvilket muligvis ville have givet et mere nuanceret billede af og 

flere konkrete oplevelser fra de argentinske immigranters situation i Andalusien.  
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Bilag 1: Den økonomiske situation  
 

Arbejdsløshedsrate (Andalusien og Spanien) 

(i procent) Kilde: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 

 

 

 

Arbejdsløshedsrate (Spanien) 
Kilde: http://economia.elpais.com/economia/2013/01/24/actualidad/1359013302_659501.html  

 

 

Arbejdsløshedsrate for henholdsvis spaniere og immigranter (Spanien, 2011) 

(i procent) Kilde: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0311.pdf 
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Udvikling i BNP pr. indbygger (Andalusien) 

(i procent) Kilde: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=1 

 

 

 

Vækst i BNP (Spanien og gennemsnittet for EU-landene) 

(i procent) Kilde: http://www.ine.es/prensa/pib_tabla_cntr.htm / http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  
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Bilag 2: Mail fra IOM 

 
 

Modtaget den 10. september 2012 

 

Dear Stine, 

Thank you for your inquiry which had been forwarded to the library. Identity in relation to 

immigrants is one of the subjects in which research has increased in recent years, also from a 

medical, i.e. mental health perspective. 

I attach a bibliography of titles from our library which should be helpful for you. You might also 

consider looking at literature about transnationalism which has a strong focus on identity aspects. 

 

Best regards, 

Kerstin Lau, Librarian 

International Organization for Migration (IOM) 

17 route des Morillons 

CH-1211 Geneva 19 

email: klau@iom.int 

Phone: +41 22 717 9422 
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Bilag 3: Interviewundersøgelsens syv stadier 

 
1. Tematisering: Formulering af undersøgelsens formål og beskrivelse af emnet. Jeg har på 

dette stadie arbejdet med problemformulering, problemstilling, formål samt centrale 

begreber. 

2. Design: Planlægning af interviewene. Jeg har udarbejdet en interviewguide, der indeholder 

briefing, debriefing og de vigtigste samtaleemner og spørgsmål for interviewet. 

3. Interview: Gennemførelse af interviews. Interviewene varierer i tid og sted, afhængig af 

informanterne. De er alle optaget på diktafon. Dette stadie er uddybet i metodeafsnittet. 

4. Transskription: Trods navnet på dette stadie, har jeg valgt ikke at transskribere mine 

interviews, men i stedet lave sammenfatninger af de relevante pointer inden for hvert 

emne. Dette stadie er ligeledes uddybet i metodeafsnittet. 

5. Analyse: Udvikling af analysestrategi og udarbejdelse af analyse. Interviewene er fortolket 

og fungerer som primær empiri i den samlede analyse. Den overordnede analysestrategi 

findes også i metodeafsnittet. Interviewene er analyseret i alle Kvales tre 

fortolkningskontekster; selvforståelse, kritisk common-sense samt teoretisk forståelse.   

6. Verifikation: Vurdering af generaliserbarhed og validitet. Jeg er klar over, at der ud fra mine 

interviews ikke kan foretages en bred generalisering, men blot tydeliggøres en tendens, 

idet empirien udgøres af nogle enkelte interviews.    

7. Rapportering: Formidling af undersøgelsens resultater i en form, der opfylder 

videnskabelige kriterier og resulterer i et læsevenligt produkt. Dette er selve det 

foreliggende speciale.  

Etiske overvejelser:      

For at beskytte informanternes identitet, har jeg kun refereret til dem ved brug af deres 

fornavne/kaldenavne, trods egentligt samtykke til at benytte deres fulde navne.   

Kilde: Kvale & Brinkmann 2009 
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Bilag 4: Interviewguide 

 
Briefing (Kvale 1997)  

- Kort præsentation af det overordnede tema og mine tanker omkring undersøgelsen, således, at 

informanten er klar over, at jeg er interesseret i at høre om hans/hendes holdninger til og 

oplevelser med begreberne i en integrations-/immigrationssammenhæng 

- Tilladelse til, at jeg må optage samtalen 

- Information om, at deltagelsen er frivillig, hvilket vil sige, at informanten kan trække sig ud af 

samtalen eller trække oplysninger og udtalelser tilbage efter endt samtale 

- Information om, at jeg gerne vil ændre hans/hendes navn i opgaven 

La introducción 

- Nombre 

- Edad 

- Trabajo, estudios 

- Por qué la inmigración a España 

- La Asociación Argentinos en el Exterior 

El reconocimiento y el capital cultural 

Qué significa el reconocimiento para ti? 

- Falta de reconocimiento (las consecuencias) 

- Ejemplos concretos 

- Perspectiva de integración  

Cómo es ser argentino/a en Andalucía? 

Qué te parece el reconocimiento de la sociedad andaluza?  

- Como persona 

- Los valores culturales parecidos 

- Más facil ser argentino/a que de otra nacionalidad extranjera 

- Inmigrante o no 

- Esfuerzo 
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Los valores culturales parecidos te ayudan en la nueva sociedad? 

- La vida cordial (trabajo, amigos, etc.) 

La integración 

Qué significa para ti mantener una identidad argentina fuerte? 

- Español/a o argentino/a 

Puedes darme un comentario sobre esta cita de una inmigrante latinoamericana; ’mi cuerpo 

estaba aqui (España), pero mi alma y espíritu estaban allá (país origen)’?  

- Integración en un aspecto social 

El contexto 

Conoces la campaña, ‘Andalucía Somos Todos’? 

- Importancia, efecto 

- Necessidad  

Cómo te ha influido la crisis económica? 

- Quedar o regresar 

- Reconocimiento  

- Posibilidades económicas  

Briefing undervejs 

- Hvis kampagnen, ’Andalucía Somos Todos’, ikke ringer nogen klokke ved informanten, gives en 

kort forklaring af kampagnen og dennes formål  

Debriefing (Kvale 1997) 

- Spørgsmål om, hvorvidt informanten har mere at tilføje eller har yderligere spørgsmål til 

undersøgelsen 

- Uformel samtale og en stor tak 
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Bilag 5: Sammenfatninger af interviews  

 
Sammenfatning 1 

Dolores (kvinde) er 36 år og uddannet grafisk designer. Hun er født og opvokset i Buenos Aires, 

Argentina, men immigrerede i år 2000 til Málaga, Andalusien, dels på grund af kærlighed til en 

andalusisk mand, dels for at undgå at skulle søge arbejde i et kriseramt land. Hun bor nu sammen 

med en ny andalusisk kæreste. Efter krisens indtog i Spanien, mistede de begge for tre år siden 

deres job og er nu, ud over nogle få freelanceprojekter, arbejdsløse.   

   

Anerkendelse Iflg. Dolores betyder anerkendelse i ordets forstand, at omgivelserne 
accepterer den person, hun i virkeligheden er - også på trods af 
forskellighederne. Omverdenen skal anerkende, at man som person 
(immigrant) ikke kan glemme de værdier og den verden, man kommer fra.  
[Disse personer] ”… comprendan que tú te vas a amoldear  lo más posible a una 
sociedad “X” pero que hay cosas que no te las puedes olvidar, porque has 
crecido...” (Dolo 1: 00:53) 
 
Hun føler sig anerkendt og accepteret af det andalusiske samfund. Hun har 
dog, i nogle få situationer, oplevet manglende anerkendelse blandt den 
andalusiske befolkning, når de har hørt hendes argentinske accent. F.eks. 
kunne hun ikke få lov at leje en lejlighed, da den spanske ejer havde dårlige 
erfaringer med argentinere, som iflg. ham var tyveknægte.  
Dolores understreger, at det kun er nogle få uvidende andalusiere, der opfører 
sig på en negativ måde over for hende. 
 
”… en general, conmigo han sido fantásticos siempre el malagueño, que es 
donde yo estoy” (Dolo 1: 08:36) 
Dolores har kun andalusiske venner i Málaga.  
 
Hun har muligvis en, ikke så fremtræden dog, følelse af, at de indfødte 
foretrækker relationer til andre indfødte fremfor til hende, men hun siger 
samtidig, at det formentligt er normalt. 
 
Dolores gør ikke nogen ekstra indsats for at blive anerkendt. De indfødte i 
Málaga er, mener hun, nemme at omgås og åbne, sjove og sympatiske 
mennesker. 
 

Kulturel kapital Stine: “Las personas pueden ver que eres argentina?”   
Dolores: “Sólo cuando hablo” (Dolo 1: 3.14) 
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Ifølge Dolores er det meget nemmere at være argentinsk immigrant i 
Andalusien end f.eks. afrikansk eller kinesisk immigrant.  
 
”… uno se ha acomstumbrado como que España es tu segunda patria” (Dolo 1: 
13:10) 
Mange argentinere har spanske forældre/bedsteforældre [fra da spaniere 
immigrerede til Argentina], så fysisk ligner de ofte spaniere. 
Sproget er ens. 
Tidsopfattelsen er ens. 
Humoren er ens. 
De tænker på samme måde og har de samme værdier. 
Iflg. Dolores værdsætter andalusiere generelt argentinere fremfor f.eks. 
ecuadorianere, bolivianere etc., idet Argentina er et mere velanset land, hvad 
angår kultur, uddannelse, arbejde.  
 
Det er hendes opfattelse, at andalusiere er af samme overbevisning, som 
hende. Dog er der også en ’fælles’ andalusisk holdning til, at en stereotyp 
argentiner er arrogant.  
 

Integration Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá”  
Dolores: Det er rigtigt. Det er ikke en følelse, der eksisterer hos hende 
konstant, men den dukker op. Hun mener, den er uundgåelig, så længe man 
stadig har rødder og familie i hjemlandet.  
 
Hun føler sig som argentiner og har ikke lyst til, at hendes identitetsfølelse skal 
ændres til at være spanier.  
Da hun skulle søge om spansk statsborgerskab, frygtede hun, at hun så skulle 
opgive sin argentinske nationalitet, men det var heldigvis muligt både at være 
argentiner og spanier.  
For at føle, at hun hører til, har hun tilpasset sig på nogle punkter, men på 
bunden er hun argentiner og ønsker også, at andalusierne skal se hende sådan. 
“Y si me quiero parecer a los españoles? Supongo que en algunas cosas sí, no? 
Que es una parte del proceso de adaptación, es como mimetizarte y empiezas a 
algunas cosas copiarlas, no sé si para ser aceptado, si bueno, para “pertenecer” 
no?, pero siempre con mi base Argentina.” (Dolo 3: 04:23) 
  
 

Kontekst Kampagne 
Hun mindes at have hørt navnet på kampagnen, men kender den ikke. 
Hendes holdning er, at man skal gøre alt, hvad man kan for at bekæmpe 
racisme. Hun mener dog ikke, at det andalusiske samfund er et racistisk 
samfund, hvorfor en sådan kampagne ikke er af højeste nødvendighed. Man 
kunne i stedet have specificeret tiltaget og kampagnen.  
 
Økonomi 
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Efter krisens indtog mærker Dolores en mere negativ holdning til argentinere, 
f.eks. at de er dovne. Derudover mener hun, at nogle indfødte beskylder 
argentinere for at have været med til at starte den økonomiske krise, fordi de 
kommer og er dovne og dumme og ødelægger succesen og samtidig kommer 
for at tage jobsene.   
”… la culpa de la crisis la tuvieron los argentinos” (Dolo 2: 03:13) 
 
”Los españoles ahora ven a los argentinos de otra manera” (Dolo 2: 05:05) 
Dolores fortæller også, at de indfødte forstår argentinere på en anden måde 
nu, fordi de nemmere kan identificere sig med dem [at leve i fattige kår]. Men 
da penge, iflg. hende, ’ødelægger’ folk, finder der et sammenstød sted mellem 
argentinere og indfødte i kampen om f.eks. at få jobs. 
 
Hun kender flere argentinere, som er vendt tilbage til Argentina efter krisens 
indtog. En af dem gav denne begrundelse: ”Para ser pobre aquí soy pobre en 
Argentina, porque tengo mi familia.” (Dolo 2: 5:45)  
Hun har selv overvejet at flytte tilbage, men kun pga. af sin familie. Hun siger, 
at landet er ustabilt og ligeledes kan ’falde sammen’. I Málaga føler hun sig fri 
og sikker ift. i Buenos Aires, hvor der kan være farligt og usikkert.  
 
Social anerkendelse og materielle ting [politiske økonomiske tiltag] er begge 
vigtige i en integrationsproces. Dolores er dog meget følsom og vægter social 
anerkendelse højt. Hun vil f.eks. hellere have et ringe betalt job og være 
lykkelig med sine venner end den omvendte situation. Hvis man skal integreres 
kan man ikke undvære støtten og anerkendelsen fra omverdenen.    
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Sammenfatning 2 

Facundo (mand) er 34 år gammel og arbejder som vvs-installatør. Han er født og opvokset i 

Buenos Aires, men, grundet krisen i Argentina, immigrerede han sammen med sin kone til 

Granada, Andalusien, i år 2002. I dag bor han sammen med sin kone og deres lille søn i en landsby 

nær Granada. Han er medlem af organisationen, Asociación Argentinos en el Exterior – Andalucía.   

 

Anerkendelse Andalusien er et åbent samfund og er på mange måder meget ’latina’, hvorfor 
Facundo har fundet det nemt at blive en del af samfundet.  
 
Anerkendelse er vigtigt, og i Andalusien oplever Facundo, at man bliver 
anerkendt for den man er og for det, man laver. Sådan er det ikke i Buenos 
Aires, hvor Facundo har været vant til, at højtuddannede personer får en større 
anerkendelse, og f.eks. værdsættes skraldemænd ikke på samme måde som 
læger og advokater. Sådan er det ikke i Andalusien.   
 
Han har aldrig oplevet at blive afvist eller følt sig diskrimineret, tværtimod. Han 
bliver anerkendt for at komme fra Argentina, som han kalder el ’país más 
europeazado’ i Latinamerika. Han sammenligner med Ecuador og Peru, hvor 
befolkningen har flere rødder fra det indfødte [amerikanske] folk.  
Han får kun positive bemærkninger fra andalusiere. Han oplever ofte, at en 
andalusier kender en person i Argentina og vil høre, hvorvidt Facundo kender 
denne person [som om Argentina er et meget lille land, hvor alle kender alle]. 
 
Den argentinske dialekt har aldrig været noget problem. Tværtimod falder den 
godt i hak med den andalusiske dialekt [utydelig udtale, udladelse af 
bogstaver]. 
 
Således har Facundo ikke gjort nogen særlig indsats for at blive en del af 
samfundet og for at opnå anerkendelse. 
 

Kulturel kapital [Boksen ovenover beskriver dette] 
 
De fælles kulturelle værdier har været/er ’primordiales’ i 
integrationsprocessen. 
  

Integration Han føler sig ikke som en immigrant.  
 
Det er vigtigt at holde fast i nogle vaner, men tilpasse det nødvendige. 
 
Facundo mener ikke, det er muligt at integrere sig, hvis man har et stort behov 
for at fastholde sin argentinske identitet. At integrere sig, kræver at man 
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socialisere sig med de indfødte og ikke danner argentinske ghettoer. Han 
sammenligner med kinesiske immigranter, som ofte kun omgås andre kinesere.  
Han har mange indfødte venner.  
 
Stine: “Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Facundo: Med den teknologi, der er til rådighed i dag, er det muligt at være 
sammen med sin familie, selvom kroppen ikke fysisk er til stede. Han snakker 
mere med sin mor nu, end da han boede i Argentina. 
 
El principal: ”Intentar que se integren y que no pierdan sus raices, pero que 
tambien comprendan cómo son las comstumbres de aquí. ” (23:00)  
 

Kontekst Kampagne 
Facundo kender ikke kampagnen.  
Det er vigtigt at have fokus på tolerance og det at respektere hinanden. Hvis 
man kommer udefra skal man respektere de vaner, der møder en i et nyt 
samfund.  
Andalusien er et multikulturelt samfund, hvilket også er en stor hjælp, når det 
kommer til tolerance og åbenhed.    
 
Økonomi 
Det største problem ved den økonomiske krise er, at folk er svækkede.  
For Facundo personligt har krisen ikke haft de store betydninger. 
Og så længe han er i arbejde, og de har det godt, hvilket er tilfældet nu, så har 
han ingen planer om at rejse tilbage til Argentina.  
 
Når tingene går skidt i samfundet, foretrækker befolkningen de indfødte, men 
han har ikke personligt mærket en ændring i attituden fra samfundet eller sin 
arbejdsplads. Han er gode venner med sin chef og kollegaerne, og de betragter 
ham ikke som immigrant. 
Hans kone var arbejdsløs tidligere, men har nu arbejde igen. Han føler, at de 
indfødte finder det mærkeligt, at en immigrant har arbejde, når de ikke selv 
har.  
 
Det vigtigste for Facundo har været at integrere sig socialt, så kommer det 
økonomiske aspekt efterfølgende. 
 

 

Andet: Facundo blev medlem af la Asociación Argentinos en el Exterior, fordi der i starten var 

mange nye og ukendte faktorer, og derfor fandt han det rart at mødes med andre argentinere.  
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Sammenfatning 3 

 

Giselle (kvinde) er 24 år og bor sammen med sin mand (Martín) og hans bror (Pablo) i et hus i 

Granada. Hun valgte i 2007 at flytte med sin mand til Spanien. Hun både arbejder og studerer.  

 

Anerkendelse Giselle har tidligere været i Barcelona og Baskerlandet, hvor graden af accept 
er mindre. Hun føler sig accepteret i Andalusien.  
 
Iflg. Giselle er det vigtigt, at vi alle anerkender hinanden for de personer vi er, 
og ikke hvorvidt vi har samme nationalitet eller ej. Det er diktatorisk at nægte 
folk adgang til sit land.  
 
Hun nævner en episode, hvor hun har følt sig diskrimineret pga. sin 
nationalitet: En tidligere chef, der ikke synes hun var vigtig, fordi hun var 
immigrant.  
Det er sjældent, hun møder negative mennesker, og beskriver dem som 
værende lukkede personer, der taler før de tænker.  
 
Giselle har været sig selv, og har ikke ydet en ekstra indsats for at blive 
accepteret. Hvis hun har lavet nogle ændringer, har det kun været fordi, det 
var nemmere på den måde – nemmere for forståelsen.  
Hun har heller aldrig oplevet, at de indfødte har forventet noget specielt af 
hende.  
 
Hun tror, de indfødte ser argentinere som immigranter. De betragter dem ikke 
som en del af samfundet, men de udstøder dem heller ikke – de accepterer 
dem. Det er virkeligheden, mener hun.  
Der er også nogle kulturelle forskelle på argentinere og andalusiere, så derfor 
bliver de ikke en del af kernesamfundet.   
 
Eftersom den spanske befolkning har valgt Partido Popular, må man formode, 
at partiet repræsenterer den brede befolkning, men hun ved det ikke. 
 

Kulturel kapital Iflg. Giselle har de kulturelle værdier været til stor hjælp i mange tilfælde. 
 

Integration Giselle oplever, at det ikke er altid, de indfødte ved/bemærker, at hun er 
argentiner.  
 
Giselle betragter sig selv som halv spanier halv argentiner. Hun kom til landet, 
da hun var 18 år, og har således fået en del påvirkninger fra både det 
argentinske og spanske samfund. Størstedelen af de venskaber, hun har i dag, 
er i Spanien, men hun siger også, at ”Argentina – está mi corazón” (09:06) 
 
Det er ikke vigtigt for Giselle at bevare en stærk argentinsk identitet – hun er 
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ikke patriotisk.  
 
Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Giselle: Sådan en følelse har hun ikke. “Quiero vivir como una persona integral 
y eso conlleva que mi espíritu y mi alma tienen que estar conmigo también ...” 
(09:35) Hun er i Andalusien af lyst, og hvis hun en dag vil tilbage, rejser hun 
tilbage.  
 
Giselle føler sig integreret.  
Hun tror, at de indfødte mener, argentinere er arrogante, hun mener dog ikke 
selv, at hun er sådan, og at man kan skære argentinere over én kam. Fordi hun 
ikke er arrogant, behandler de hende godt.  
 

Kontekst Kampagne 
Giselle kender ikke kampagnen, men genkender måske navnet.  
Det er altid godt, at man laver tiltag imod racisme, som åbner øjnene hos de 
lukkede mennesker.  
 
Økonomi 
Giselle har ikke oplevet nogen påvirkninger fra den økonomiske krise. Hun har 
ikke ladet den påvirke sit liv.  
Hun mener, den økonomiske krise er en psykologisk manipulation, som skal 
gøre folk paniske og depressive.  
Medierne har en del af skylden for, at befolkningen får nogle andre holdninger 
og et andet syn på immigranter. Hun har dog ikke personligt mærket nogen 
negative ændringer.  
 
Det sociale aspekt er det vigtigste i integrationsprocessen. 
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Sammenfatning 4 

Horacio (mand) er 67 år gammel og derfor uden for den aldersgruppe, jeg oprindeligt havde 

ønsket at basere min analyse på. På opfordring fra Luján og Ibeth valgte jeg dog at interviewe 

Horacio, idet han, inden for det argentinske samfund i Granada, opfattes som en form for guru 

(iflg. Luján og Ibeth). Han var blandt de første argentinere, der, grundet det militære kup i 

Argentina i 1976, immigrerede til Europa. Efter at have boet et år i Madrid og to år i Sverige, 

flyttede Horacio til Granada. Han ejer i dag en argentinsk bar i Granada, som er mødested for 

mange af byens argentinere. Derudover er han manden (én af dem i hvert fald), der bragte 

tangoen til Spanien, og han fungerer i dag som direktør for den internationale tangofestival i 

Granada, som iflg. ham selv er en internationalt anerkendt begivenhed.  

  

Anerkendelse Horacio fortæller, at de indfødtes syn på argentinere kan deles op i tre etaper: 
1. Da Horacio kom til Granada oplevede han en accept og forkælelse, fordi 

han for de indfødte var et nyt pust, som de fandt interessant og 
ønskede at være sammen med.  

2. Senere fulgte en negativ æra; ’Sudaca’ [negativt ladet betegnelse for 
sydamerikanere], hvor de indfødte havde et mere negativt syn på 
argentinere. 

3. I dag har de indfødte et positivt syn på argentinere; generelt er 
latinamerikanere bedre end andre kollektiver.  

 
Han mener ikke, at de indfødte forventer noget særligt af argentinere, for at 
blive integreret i samfundet. Men det er vigtigt, at man også integrerer sig 
kulturelt og ikke kun med fokus på det økonomiske. F.eks. at vide noget om 
fodbold, læse avisen, etc. – det er det, der gør, at man føler sig en smule mere 
integreret og kan deltage i samtalerne. 
Der er personer, som ikke mener, de har behov for at integrere sig, fordi de har 
det fint og godt kan klare sig selv.  
 
 

Kulturel kapital Horacio har haft nemt ved at identificere sig med andalusiere – hovedsageligt 
pga. sproget. Da han boede i Sverige, var dette en stor hindring. 
 
En argentiner har nemt ved at integrere sig, og når man får sine ’papirer’ er 
man som en spanier - dog mere isoleret, fordi man ikke har sin familie her  
 

Integration ”Me olvido que soy argentino, no los trato [a los argentinos] de otra manera 
especial”  (03:56) Han nævner dette i forlængelse af, at han ikke har haft behov 
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for direkte at blive en del af et argentinsk samfund i Granada.  
 
Horacio føler sig både argentinsk og spansk. “Me asumo como una mezcla 
cultural... y eso lo verifico porque voy con alguna frecuencia a Argentina y en 
Argentina me sienten un poco distinto y aquí un poco también – estoy en la 
mitad culturalmente  (04:26) 
 
Hans datter har engang fortalt ham, at det at være argentiner er en fysisk 
karakter (de er lysere end spaniere), han føler sig således ikke uden for socialt, 
fordi han er argentiner ”si alguien me ve como extranjero me llamaría atención 
(05:36) 
 
Horacio fortæller, at han oplever to fundamentale holdninger hos immigranter; 
at bevare sine vaner eller at tilpasse dem i en ekstrem grad.  
Ønsket om at bevare den oprindelige identitet, mener han besværliggør 
integrationen. Han har kendt argentinere, som har været i Spanien med tanken 
om at vende tilbage til Argentina, hvilket skaber en trist følelse ”estaban en un 
período transitorio” (06:44) – ”se transforman en una situación 
psicologicamente muy degradante”  
Man indgår ikke dybe venskaber eller andre nære relationer, fordi man 
alligevel regner med at skulle væk.  
Horacio har haft muligheden for at leve, som han selv ønsker. Han har hverken 
haft noget behov for at holde fast eller noget behov for bevidst at tilpasse sig 
”lo más sano es vivir alejadamente y la influencia al medio que se ejerzan de 
una manera que quede lo que quede de uno, no?” (08.17)   
 
Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Horacio: Han vil gerne kommentere mit citat med et andet citat; “Yo no soy yo 
y mi cuerpo, si no que mi cuerpo soy yo” (14:40) “el yo es el cuerpo” (15:05) – 
han mener ikke, at det overhovedet er muligt ikke at være samlet i én person.  
 
Man kan godt integrere sig, hvis man ikke føler sig spansk, men det er kun det 
basale. 
  

Kontekst Kampagne 
Horacio har hørt om kampagnen.  
Han mener, at sådan en kampagne er et fint tiltag; hvis tanken bag er god, og 
hvis den kan ændre bare en smule, er det godt. Han tror dog ikke, den ændrer 
det store, og mener heller ikke, at racisme er et stort problem. 
 
Økonomi 
Den ’virksomhed’, der lider mest under den økonomiske krise er Staten, og 
Horacio arbejder for Staten, så er dermed også påvirket af krisen. 
 
Krisen er slem for alle, spaniere såvel som immigranter.  
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Lande har en tendens til at have mere fleksible immigrationsregler, når de selv 
har behov for ekstra arbejdskraft. Horacio mener, sådanne regler skal være 
klarere, så befolkningen kan gennemskue dem. ”Lo fundamental es que haya 
una regulación clara” (18:47) 
 
Han lever i nutiden “tengo un presente para labrarse un presente” (23:08), og 
vil ikke tænke for meget over, hvad der skal ske i fremtiden. Han henviser til 
unge mennesker, som siger, de lever i nuet, men i virkeligheden tænker mest 
på fremtiden. 
 
Han har også forretninger i Argentina, som han har indtægter fra, så han 
behøver ikke rejse tilbage for at blive en del af den argentinske økonomi. 
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Sammenfatning 5 

Ibeth (kvinde) er 36 år og har de seneste fire år boet i Granada. Hun immigrerede i 2005 til Madrid 

fra Córdoba, Argentina, i håb om at kunne få et godt job, der ville kunne bidrage til hendes families 

husleje i Argentina. Hun bor nu sammen med sin spanske mand, hvis indkomst de udelukkende 

lever af. Ibeth kan ikke finde et job, hvorfor hun har valgt at bruge tiden på at studere videre.  

   

Anerkendelse Ibeth har ikke mange indfødte venner. Det bunder dog ikke i, at hun fravælger 
dem, men det er mere et tilfælde. 
 
Hun har generelt oplevet, at de indfødte har taget godt i mod hende og 
anerkender hende for den, hun er. Dog har hun, efter flere år, valgt at cutte 
kontakten til sin spanske svigerfamilie, idet hun ikke er blevet accepteret af 
dem. Grundet hendes argentinske nationalitet, har svigerfamilien ikke taget 
godt imod hende.  
 
I begyndelsen følte hun, at der var en distance fra de indfødte til hende som 
immigrant. Hun sammenligner dog med Tyskland, hvor hun mener, at 
befolkningen er mere lukkede og har nogle faste meninger om immigranter. 
Derudover sammenligner hun også med de Canariske Øer, hvor befolkningen 
er mere åben over for immigranter. 
 
Det er ikke hendes indtryk, at de indfødte forventer en ekstra indsats fra 
hendes side for at blive en del af samfundet. I begyndelsen gjorde hun dog en 
ekstra indsats. Især tænkte hun meget over sproget, da de indfødte ikke 
forstod hendes accent, eller måske ikke ville forstå.  
 
Ibeth føler sig til tider som en immigrant og til tider som en del af det 
andalusiske samfund ”A veces me siento parte, y a veces me siento inmigrante” 
(06:05) 
 
”A veces te integran y te integran tanto que luego se olvidan de que esta 
persona en realidad no es de aquí” (06:25)  
Ibeth fortæller, at de indfødte sommetider glemmer, at hun er immigrant. De 
lukker hende ind og glemmer hendes rolle som immigrant, fordi hun på mange 
måder ligner dem. 
 

Kulturel kapital Ibeth fortæller, at argentinere og spaniere på mange måder ligner hinanden. 
Dog er der også punkter, hvor de er forskellige. Hun fremhæver, at en typisk 
andalusisk familie er matriarkalsk, hvorimod hun i Argentina er vant til en 
patriarkalsk familie. 
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Hun er sikker på, at de fælles kulturelle værdier, som eksisterer, har hjulpet 
hende meget i integrationsprocessen. Hun sammenligner med afrikanere, som 
grundet et andet sprog, en anden hudfarve og en anden baggrund har sværere 
ved at integrere sig og bidrage til samfundet.  
 

Integration ”Mira yo he descubierto después de haber viajado mucho por otros paises que 
pierdes la identidad” (14:00) 
Hun kan godt blive følsom, når hun tænker på Argentina, hører tangomusik 
eller snakker med argentinere, men hun mener at, ”tu casa es tu casa” (14:52). 
For hende vil det også frembringe en mærkelig følelse at være tilbage i 
Argentina.  
Hun har intet behov for at bevare en stærk argentinsk identitet.  
Hun mener, det er muligt at integrere sig, selvom man ønsker at bevare en 
stærk argentinsk identitet, men så kræver det, at man omgiver sig med 
argentinere, og så bliver man lukket og prioriterer på den måde ikke tiden til at 
pleje andre relationer. 
 
Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Ibeth: Hun er ikke enig. I starten var hun meget ked og følte en stor separation. 
Hun mener at for at integrere sig, skal følelserne og kroppen være samlet på ét 
sted – koste hvad det koste vil. Hun er ikke af den overbevisning, at man skal 
høre til/være tilknyttet ét sted, hun har en mere ’espíritu aventurero’, som har 
været hende en stor hjælp i integrationsprocessen.   
Hun har lært, at det er vigtigt for hende, at hun som en hel person er samlet et 
sted. 
 
Latinamerikanere er af natur gode til at integrere sig og snakke med 
mennesker, mener hun. 
 

Kontekst Kampagne 
Ibeth kender ikke kampagnen, men hun formoder at den vil have en effekt. 
Dog påpeger hun, at racistisk opførsel er et større problem blandt den ældre 
generation. Hun oplever ikke, at unge har en lige så negativ og lukket 
mentalitet over for immigranter.  
 
Økonomi 
Praktisk er der sket en ændring i hendes fremtidsplaner efter krisens indtog. 
 
Ibeth har også bemærket en ændring i det andalusiske samfunds mentalitet.  
De indfødte forstår immigranterne bedre, fordi de også selv er nødsaget til at 
emigrere for at finde job.   
De indfødte har behov for at give nogen skylden for krisen, og det bliver 
immigranterne.  
 
Hun ved ikke, hvorvidt hun har lyst til at rejse tilbage til Argentina. Hun er gift, 
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og hendes mand kan ikke forlade sit arbejde. Hvis hun ikke var gift, tror hun, at 
hun ville rejse tilbage.  
 
Det vigtigste er at føle sig integreret. Der kommer immigranter til landet, som 
kun kommer for at arbejde og ikke socialisere sig, som har det skidt.  
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Sammenfatning 6 

Luján (kvinde) er 36 år gammel og tog i 2006 beslutningen om at emigrere fra Buenos Aires til 

Granada. Hun havde en god stilling i et stort firma, men på grund af krisen, frygtede hun 

fremtidsudsigterne og følte sig økonomisk usikker på fremtiden. Hun bor i dag med sin spanske 

mand, og grundet manglende job, har hun valgt at supplere sine tidligere studier, og hun er derfor 

igen studerende. 

Tilføjelse: Ibeth overværede dette interview og giver nogle få steder sit besyv med under 

samtalen. 

 

Anerkendelse For Lújan er følelsen af anerkendelse meget vigtig ”es esencial creo para la 
subsistencia” (03:12), både inden for og uden for sit hjemlands grænser. Hun 
har fra starten følt en accept fra det andalusiske samfund, hvilket har været 
altafgørende for hende. 
 
Hun har aldrig følt nogen manglende anerkendelse i Andalusien.   
 
Hun tror, at argentinere får en særlig form fra anerkendelse fra det andalusiske 
samfund – også ift. andre latinamerikanske lande, grundet et stærkt knyttet 
bånd mellem Spanien og Argentina [mange spaniere kender personer i 
Argentina]. Derfor har hun haft nemmere ved at blive en del af samfundet. 
”el hecho de ser argentina me permitió entrar más facilmente dentro de la 
sociedad y dentro de la comunidad que si hubiese sido p.ej. boliviana ... o 
peruana o de otra parte de América” (04:48) 
 
Argentinere har flere ’habilidades sociales’ end personer fra andre 
latinamerikanske lande (f.eks. Peru og Ecuador), fordi disse lukker sig inde i 
fællesskaber. Der eksisterer en større grad af diskrimination af disse, fordi de 
ikke forsøger at integrere sig. Iflg. Luján [og Ibeth] er Argentinere født med en 
evne til at være åbne over for andre og fremmede kulturer, ligesom de er vant 
til at omgås mange forskellige nationaliteter fra deres hjemland.   
 
Inden Luján tog til Spanien, var der i Argentina en opfattelse af, at Spanien var 
paradis, og at det var nemt at få et arbejde og tjene penge, men det oplevede 
hun ikke som værende tilfældet. Hun havde det svært i starten, men mest på 
grund af praktiske omstændigheder.  
 
Hun føler sig ikke som en immigrant og mener heller ikke, at andalusiere ser 
hende som en immigrant. Hun har oplevet, at andalusiere taler om 
immigranter (også i en racistisk tone) i hendes nærvær og glemmer således, at 
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hun også er immigrant. 
 

Kulturel kapital De har mange kulturelle værdier og vaner tilfælles, hvilket skaber en vej til 
dialog og samtale med de indfødte. 
 
De kulturelle værdier har hjulpet hende meget i integrationsprocessen og har 
samtidig fået hende til at føle sig mere latinamerikansk, end da hun faktisk 
boede i Argentina. Da hun boede i Argentina, var hun meget bevidst om 
forholdet mellem Argentina og de andre latinamerikanske lande (f.eks. at der 
eksisterer en mental ’krig’ mellem Argentina og Chile), men nu opfatter hun sig 
selv som latinamerikaner og ikke kun som argentiner – og er stolt af det.     
 

Integration Hun føler sig som en del af det andalusiske samfund og som andalusier. Hun 
sammenligner med Catalonien eller Baskerlandet, hvor samme følelse ikke 
havde været mulig på samme måde. Hun føler sig derfor også mere andalusisk 
end spansk. 
 
Hun betragter sig selv som argentiner/latinamerikaner og ikke spanier. 
For hende betyder det meget at fastholde en stærk argentinsk identitet – ”esa 
es mi tierra donde nací” (16:04)  
Hun må gerne tale dårligt om sit land og kritisere det, men andre må ikke. 
”Soy argentina de nacimiento y española de adopción” (16:26) 
 
Luján mener, det er muligt at integrere sig på trods af en stærk følelse af stadig 
at være argentiner ”tu casa es donde estás viviendo” (16:53). Så længe man 
ikke bliver nostalgisk og ikke er ked af at have forladt sit land, er det muligt – 
man må ikke være i konflikt med sig selv.  
 
Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Luján: Hun tænker over, hvad hun har forladt, men hun har fundet ro med det. 
Det er vigtigt for hende, at hun selv og hendes mand ved, hvor hun kommer 
fra.  
Hun nævner titlen på en bog, som hun altid har i baghovedet: ”Seamos felices 
mientras estamos aquí.” (18:50) 
Ligesom i Thai Chi, er det vigtigt, at der er ligevægt mellem krop, sjæl og psyke, 
hvis denne ligevægt ikke er til stede, er det ikke muligt at integrere sig – man er 
ikke åben over for integrationen, og så kan man ikke være lykkelig.   
 

Kontekst Kampagne 
Luján kender ikke kampagnen.  
Kampagner fra statens side har ikke nogen virkning. De stærke kampagner 
kommer fra diverse NGO’er. 
 
Økonomi 
Den økonomiske krise har påvirket Luján på den måde, at hun har svært ved at 
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finde et arbejde. Hun har dog ikke mærket nogen ændringer på det sociale 
plan. Krisen har tilladt hende at studere videre, hvilket er en god måde at møde 
nye mennesker på.  
 
Det sociale aspekt er vigtigst i integrationsprocessen, men hvis man ingen 
penge har, har man det heller ikke godt. 
 

 

Andet: Flere argentinere vælger at bosætte sig i Andalusiens små byer (’pueblos’), da det er 

nemmere at integrere sig i mindre samfund end f.eks. i Madrid. 
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Sammenfatning 7 

Martín (mand) er 31 år og bor i dag i et hus i Granada med sin kone (Giselle) og bror (Pablo). Han 

lever af at spille musik på gaden og på diverse barer og spillesteder. Han kom til Granada i 2007 

efter at have afsluttet sine musikstudier i Buenos Aires. Han trængte på det tidspunkt til at opleve 

nye eventyrer og valgte således at rejse til Spanien.        

 

Anerkendelse Martín føler sig anerkendt af det andalusiske samfund. Der er altid en indfødt, 
der har en eller anden form for relation til Argentina. Han får ofte at vide, at 
argentinere er anderledes end andre immigranter. 
Der er et specielt migrationsbånd mellem de to lande – der er også mange 
spaniere i Argentina, hvorfor det ikke har været nødvendigt at gøre nogen 
ekstra indsats for at blive accepteret. 
 
Nogle indfødte mener, at argentinere kun kommer til Spanien for at modtage 
sygehjælp (mest under krisen). 
 
Han møder sjældent racistiske bemærkninger. I så fald bunder det ikke i det 
faktum, at han er argentiner, men mere, at han er anderledes/handler 
anderledes i specielle situationer. 
 
Han fornemmer, at andalusiere opfatter ham som immigrant, men mener, at 
det er normalt. Hvis han, i Argentina, var en del af en gruppe, hvor den ene var 
immigrant, ville han også se denne som ’extranjero’ ”siempre es el extranjero” 
(03:50) – det gør ham derfor ikke noget. Han mener ikke, det påvirker 
integrationen 
Han betragter også sig selv som immigrant. 
 
Han har følt sig dårligt behandlet ved ’seguridad social’, men han påpeger, at 
det blot er få personer, der har en negativ holdning.  
 

Kulturel kapital Det er nemt at være argentinsk immigrant i Andalusien, fordi de to samfund 
ligner hinanden.   
 
Han har oplevet de kulturelle værdier som en stor hjælp. Det er nemt at 
kommunikere, grine og joke om hans ’mærkelige’ og anderledes accent. 
  

Integration Han føler sig argentinsk, hvilket han mener, er normalt, når det er det land, han 
har boet i det meste af sit liv, og det land, hvor han har sin familie. Det har ikke 
noget med en stærk følelse af patriotisme eller nationalisme at gøre, det er 
bare normalt.  
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Man kan godt integrere sig, selvom ens identitet er argentinsk.  
Martín mener ikke, det er nødvendigt at integrere sig 100 % i et nyt samfund 
”uno se tiene que integrarse en una manera que tiene que tener una cultura 
suficiente para tener una comunicación normal”  (06:18) 
 
Stine: ”Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá” 
Martín: Sådan kan det føles en smule. Hans familie og fortid er i Argentina, 
men det var hans eget valg at emigrere, og hvis han en dag vil tilbage, så flytter 
han tilbage.  
 
Han føler sig ikke 100 % integreret i Granada, f.eks. fordi de religiøse 
fester/højtider ikke bliver en del af ham – det siger ham ikke noget. 
 

Kontekst Kampagne 
Martín kender ikke kampagnen.  
Ideen bag kampagnen virker logisk. Han påpeger dog, at diskrimination i 
Andalusien ikke er noget stort problem ift. andre steder i Spanien. Man bør 
specificere sådanne tiltag, så de ikke henvender sig til så stor en gruppe.  
 
Økonomi 
Den økonomiske krise har skabt ændringer på arbejdsmarkedet. Indfødte har 
’førsteret’ til de ledige jobs.  
 
Han overvejer ikke at rejse tilbage til Argentina.  
 
Sociale tiltag er vigtigere end økonomiske tiltag. Der er i forvejen økonomisk 
hjælp, som befolkningen godt er klar over. 
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Sammenfatning 8 

Pablo (mand) er 35 år og bor med sin bror (Martín) og brorens kæreste (Giselle) i Granada. Han 

lever, ligesom sin bror, af at spille musik. Han besluttede sig i 2007 for at emigrere fra Argentina til 

Europa for at prøve noget nyt, og grundet sproget, faldt valget på Spanien.    

 

Anerkendelse Anerkendelse betyder for Pablo, at man behandler hinanden lige. Det er vigtigt 
at føle sig inkluderet - hvis man føler sig ekskluderet ender man med også selv 
at ekskludere andre. 
 
Der er altid racister, men det er ikke noget problem i Andalusien. Han 
sammenligner med Catalonien, hvor det kræves af en, at man f.eks. lærer 
catalansk.  
Generelt har han det godt i Andalusien.    
 
Han har ikke gjort nogen ekstra indsats for at blive anerkendt, men han 
nævner, at gensidig respekt er en vigtig faktor – han ønsker ikke at ændre 
nogen og ønsker heller ikke at ændre sig. 
 
Pablo føler sig integreret i Andalusien, men betragter sig selv som immigrant. 
Han mener også, at de spaniere, som tidligere immigrerede til Argentina stadig 
betragtes som immigranter i landet. 
 
Hans opfattelse er, at de indfødte betragter ham som en immigrant og først 
derefter som argentiner og aldrig som en spanier. 
 

Kulturel kapital Det er generelt nemmere at blive accepteret som Argentinsk immigrant end 
som immigrant fra så mange andre steder. Grundet de mange ting, argentinere 
og andalusiere har tilfælles, er det nemmere for dem at blive inkluderet. Iflg. 
Pablo er der mange andre latinamerikanske samfund i Spanien, som 
ekskluderer sig selv fra det spanske samfund.    
 

Integration [La integración] ”es una condición, es una realidad. Uno vino, no nació aquí y 
vino ya con una cultura, pero no hay porque no integrarse.” (04:46) Det er 
vigtigt at huske på, at man kommer med en anderledes kultur, men det 
betyder ikke, at man ikke kan integrere sig i et nyt samfund. 
 
Han føler sig som en argentiner, og det er hans identitet. Han ønsker ikke at 
ændre sin identitet – det vil for ham være en løgn ”soy argentino viviendo en 
España pero voy a seguir siendo argentino siempre” (08:22). Det er ikke nemt 
og ikke nødvendigt at ændre sin identitet.  
Iflg. Pablo forventer de indfødte mere ift. at tilpasse sig og ændre sin identitet 
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af sydamerikanere end vesteuropæere – det finder han ikke logisk. 
 
Stine: “Mi cuerpo estaba aquí, pero mi alma y espíritu estaban allá”   
Pablo: Han kan ikke identificere sig med kvinden. Han ønsker at være et helt 
menneske, hvilket ikke er muligt med en sådan følelse, som han kalder lidelse. 
Han kender flere argentinere, som har følt sådan, fordi de ikke kunne vænne 
sig til de nye forhold og ekskluderede sig.   
Det er ikke muligt at integrere sig ordentligt, hvis man ikke kan være glad og 
lykkelig, og det er ikke muligt, hvis man ikke er et helt menneske. 
 

Kontekst Kampagne 
Pablo har aldrig hørt om kampagnen. Sådanne tiltag interesserer ham ikke, da 
det ikke tvinger nogen til at integrere sig, men han mener, det er godt, at der 
tiltag, der fremmer integrationen.  
Han siger også, at de vigtigste tiltag ift. at fremme integrationen, er viden og 
information fra statens side om immigration.  
 
Økonomi 
Grundet immigranterne oplevede Spanien stor vækst for år tilbage. Derfor 
synes han, det er ’grimt’, at det nu er dem, der får skylden for krisen ”cuando 
se necesitó estuvo bien y ahora cuando no se necesita le damos la patada…” 
(13:44) 
Der er en større grad af intolerance. 
 
Pablo har overvejet at rejse ud af Spanien, men ikke nødvendigvis tilbage. Han 
føler sig ikke knyttet til ét bestemt land og ser ikke nødvendigvis Argentina som 
det bedste land i verden.    
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Bilag 6: Interview med Sebastian Rinken  

 
Sebastian Rinken er teknisk direktør for projektet, El Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones (OPAM), samt forsker ved El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), som 

hører under Spaniens største offentlige forskningsinstitution, La Agencia Estatal Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas (CSIC).  

 

1. ¿Los andaluces autóctonos consideran a los inmigrantes argentinos como inmigrantes o como 

parte de la sociedad andaluza? – Por qué (no)? 

Los argentinos ocupan una posición especial entre los inmigrantes "extracomunitarios" en general, 

y los de procedencia latinoamericana, en particular, por razones históricas (antepasados españoles 

o italianos) que también tienen su correlato administrativo (alta proporción con nacionalidad 

española o italiana). Por otra parte, sin embargo, existen tópicos sobre los argentinos que se 

resumen en ese chiste sobre la diferencia entre lo que vale su capital humano realmente, versus lo 

que ellos dicen que vale, no sé si lo habrás oído. En resumidas cuentas, hasta qué punto se 

consideran como miembros sin más de la sociedad andaluza, supongo que dependerá de los 

vínculos concretos que tengan (familiares; laborales; etc.); apreciación esta que también haría 

valer para los demás grupos de nacionalidad, con el antes aludido matiz histórico que se aplica a 

los argentinos. 

 

2. ¿Los andaluces autóctonos esperan de que los inmigrantes argentinos hagan un esfuerzo 

especial para ser parte de la sociedad andaluza? – Por qué (no)? 

Si "esfuerzo especial" se ha de interpretar en comparación con otros inmigrantes, desde luego que 

no; si "especial" se define respecto a la sociedad andaluza, pues quizás tampoco, en el sentido de 

que una mayoría de los andaluces me parece que están dispuestos a aceptar como miembro, a 

cualquier persona que comparta con ellos la vida cotidiana; "con ellos" quiere decir, interactuando 

a diario con ellos, no apartándose.  

 

3. ¿Es posible integrarse en una sociedad nueva si el inmigrante quiere mantener una identidad 

de orígen (argentina) fuerte? – Por qué (no)? 
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Personalmente, no creo que las identidades "de origen" han de abandonarse para integrarse en 

una sociedad nueva, entre otros motivos porque las identidades no son objetos sino procesos: 

definiciones inherentemente inacabadas cuyo referente predominante suele ser, necesariamente, 

el pasado (biográfico y en su caso, colectivo).  

 

4. ¿La campaña, ‘Andalucía Somos Todos’, ha tenido/tiene el efecto deseado?  

Que yo sepa, el alcance de la campaña en cuanto al número de destinatarios, nunca fue lo 

suficientemente importante como para poder pretender un impacto real sobre las actitudes de la 

población andaluza. Simplemente, la difusión fue demasiado escueta. Otra cosa sería valorar la 

naturaleza del impacto sobre quienes sí llegaron a conocer la campaña - si me apuras, supongo 

que el impacto predominante consistiría en consolidar las actitudes solidarias de quienes ya las 

compartían con anterioridad (mientras sería relativamente menor el impacto en cuanto cambio de 

actitudes). Pero esta es una apreciación eminentemente cualitativa que podría no ser cierta; 

tómatela con cautela.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


