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Formålet med dette interdisciplinære projekt er at udforske migrantoplevelser blandt mellemøstlige 

kristne grupper i Europa. Projektet vil identificere de kulturmøder, der finder sted, samt undersøge 

kulturmødernes indflydelse på, hvordan identiteter defineres og formes. Den europæiske kontekst 

er her af central betydning for at forstå ligheder og forskelle mellem disse oplevelser og kan således 

bidrage til aktuelle forståelser af, hvordan migranter kategoriseres og betydningen af denne 

kategorisering for integration og konstruktion af identitet blandt migrantgrupper. I casestudierne af 

koptisk-ortodokse (subnational men global identitet), Suryoye (assyrisk/syrisk – transnational 

overnational identitet) og irakiske kristne (national identitet) vil deres forskellige strategier for 

identitetskonstruktion, inklusiv diaspora, partikularistisk og national identifikation blive belyst. Disse 

er igen formet af eksisterende integrationsstrategier samt stat-kirke-relationer. Casestudielandene 

Storbritannien, Danmark og Sverige gør det muligt at sammenligne kulturmøder på tværs af 

landegrænser, samtidig med at migrantgruppernes transnationale karakter udforskes. Ved hjælp af 

kernebegreber som identitet, minoritet, diaspora, transnationalisme og integration, der samtidig er 

diskuterbare, søger projektet at forbedre eksisterende viden om følgende problemstillinger: Der vil 

for det første blive redegjort for faktorer af afgørende betydning for identitetsstrategier. For det 

andet vil de interne debatter i migrantgrupperne af betydning for kulturmøderne blive undersøgt 

med særlig opmærksomhed på, at forskellige aktører inden for grupperne kæmper om indflydelse, 

og at variabler som køn, generation og migration også er af betydning. For det tredje vil opfattelser 

af kulturmøderne i værtslandene blive identificeret både på stats- og samfundsniveau. Endelig vil vi 

undersøge relationen mellem migrantgrupperne og andre grupper af migranter fra hjemlandet med 

henblik på deres oplevelser i hjemlandet. Vores feltarbejdssteder er London og Kirkcaldy i 

Storbritannien, København og Aarhus i Danmark, og Stockholm og Södertälje i Sverige. Projektet vil 

undersøge migrantoplevelser blandt mellemøstlige kristne fra et socialt og kulturelt perspektiv ved 

hjælp af interviews, feltarbejde, arkivstudier og workshops. Samtidig vil det analysere 

konsekvenserne af kulturmøderne og dermed bidrage til en bredere forståelse af trosbaserede 

fællesskabers indflydelse på europæiske stater og samfund. 

En af projektets første opgaver er at gennemføre en elektronisk spørgeundersøgelse. Den vil blive 

udført i perioden fra november 2013 til februar 2014. Grundet manglen på relevante statistikker er 

formålet med spørgeundersøgelsen at bidrage med en generel viden om udvalgte migrantgrupper. 

Spørgeundersøgelsen vil omfatte emner såsom identitet, integration og udfordringer knyttet hertil. 

Den vil blive gennemført på de relevante sprog for casestudiegrupperne og vil være tilgængelig via 

projektets hjemmeside. Information vedrørende deltagelse er tilgængelig på hjemmesiden i 

sektionen vedrørende spørgeundersøgelse. 

Hvis du har brug for yderligere information på dansk, er du velkommen til i første omgang at 

kontakte os på dimecce@st-andrews.ac.uk.      


