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SAMMENDRAG 

Denne masteroppgaven er basert på et seks måneders feltarbeid blant peruanere og 

deres foreninger i Madrid, Spania, våren 2009. Jeg undersøker hvordan vi kan 

forklare differensieringsprosesser blant peruanere i Madrid ut i fra deres forestillinger 

om og bruk av ”peruansk kultur”. Med utgangspunkt i peruanske kulturforeninger har 

jeg fulgt peruanere på forskjellige arenaer, i samhandling med mennesker, i møte med 

lover, regler og arbeidsmarked og forestillinger om peruansk kultur og hjemland. Jeg 

har brukt Pierre Bourdieus (1989, 1995) teorier angående klasse for å undersøke 

peruanernes ulike sosiale, kulturelle, økonomiske og symbolske kapital. Jeg hevder at 

ulike former for kapital gjør at de blir tilskrevet og selv tilskriver seg ulike posisjoner 

i det sosiale rom. Hva som er ”peruansk kultur” for peruanere i Madrid kommer an på 

deres posisjon i det spanske samfunnet. De har ulik smak og mening om hva som er 

god og dårlig ”peruansk kultur”, og jeg viser gjennom oppgaven at tilnærmingen til 

kulturelle praksiser fra Peru kan være reprodusert, forhandlet og endret på grunn av 

samhandling med nye mennesker i det spanske samfunnet. 

Jeg har undersøkt ”peruansk kultur” i form av mat, dans, musikk og religiøse 

praksiser. Jeg har sett hvordan kulturelle praksiser får nye betydninger i den spanske 

konteksten, at de kan brukes for å vise frem en mangfoldig og ”autentisk” kultur eller 

at de kan være med på å skape en felles tilhørighet til en gruppe. Peruanere tilpasser 

seg nye maktkontekster, og de utfordrer kategorien ”immigrant fra den tredje verden” 

gjennom kulturelle praksiser. Alle prøver å finne seg til rette i det spanske samfunnet, 

og forskjellige strategier og forhandlingsmetoder søker etter kulturell legitimitet og 

sosial anerkjennelse. Jeg har basert meg på Sherry B. Ortners praksisteori (2006) og 

undersøker både de sosiale, politiske og økonomiske strukturene som kan være med 

på å begrense peruanernes handlingsrom. Samtidig har peruanere mulighet til å 

handle innenfor strukturene og være med på å forandre disse.
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1   INNLEDNING 

Like brått som forestillingen startet, ender den. Alle som har deltatt står nå sammen 

på scenen for å motta applaus, to dansegrupper og en musikkgruppe. Tilbake i 

omkledningsrommet skåler Gaby og Isabel i resten av vinen. De virker fornøyde, selv 

om de har gjort mange feil under de fire dansenumrene våre. De tar på seg korte 

miniskjørt mens de spør Carmen og meg om vi vil være med ut på byen, det er jo 

tross alt lørdag. Jeg smiler og nikker til dem, mens de fortsetter å helle i seg resten av 

vinen. Carmen kommer bort til meg og sier hun er redd for å møte danselæreren. Hun 

forteller meg at hun har danset så dårlig, bommet på nesten alt. Gaby hører henne og 

sier høyt; ”Ikke bry deg om Estela, nå skal vi ha det moro”. Vi går ut i hallen hvor det 

skal være matservering. Gaby og Isabel har lagt ny sminke, og med høyhelte sko og 

miniskjørt er de ikke til å kjenne igjen. For en halvtime siden sto de på scenen i tung 

ullstakk, slitte sandaler og med hatt på hodet. Gaby blir møtt av sin spanske kjæreste 

og starter å drikke av vinglasset han har tatt med til henne. Danselærer Estela  

kommer ut, hun ser ikke særlig blid ut. Carmen krymper seg ned bak meg, mens Gaby 

og Isabel ikke virker å bry seg om hennes ankomst. Estela forteller meg at hun ikke er 

spesielt fornøyd med forestillingen, vi har øvd for lite, det er ikke profesjonelt nok. 

”Flere av jentene har jo nesten ikke vært på treningene”, hun skuler bort på Gaby og 

Isabel, ”mens andre gjør i hvert fall så godt de kan”. Hun nikker til Carmen som 

endelig trekker på smilebåndet.  
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Tema og problemstilling 

På scenen ser Estela, Carmen, Gaby og Isabel tilsynelatende like ut, med samme 

kostyme og smil om munnen der de utfører danser fra Andesregionen i Peru. Det vi 

ikke kan se på scenen er deres ulike tilnærminger til det de oppfatter som en del av 

”peruansk kultur”. Individenes forskjellige livshistorier og posisjoner i det spanske 

samfunnet er årsaker til dette.  

Hva er de ulike peruanernes meninger om ”peruansk kultur” og hvordan 

praktiserer de dette? Hvordan kan disse meningene og praksisene si noe om 

differensieringsprosesser blant peruanere i det spanske samfunnet? Basert på et seks 

måneders feltarbeid blant peruanere og deres kulturforeninger i Madrid, vil jeg i 

denne oppgaven undersøke følgende problemstilling: Hvordan kan vi forklare 

differensieringsprosesser blant peruanere i Madrid ut i fra deres forestillinger om og 

bruk av ”peruansk kultur”? 

Peruanere tilskriver seg selv og blir tilskrevet egenskaper som blir viktig for 

deres posisjon i det spanske samfunnet. I denne oppgaven vil fokuset ligge på klasse 

og etnisitet som differensieringskategorier. Jeg vil diskutere kategoriene i neste 

kapittel sammen med spansk og peruansk migrasjonshistorie, da den er avgjørende for 

hva klasse og etnisitet betyr i ulike sammenhenger. Som deltagere i det spanske 

samfunnet møter peruanere nye erfaringer og måter å forholde seg til livet på, og 

deres egne meninger og praksiser opprettholdes og endres. Jeg viser gjennom denne 

oppgaven at differensiering avhenger av hvilke type situasjon, kontekst og relasjon 

individene samhandler i og at det er i samhandling at likheter og forskjeller blir tillagt 

betydning. I samhandling med spanjoler blir ofte nasjonal og etnisk tilhørighet viktige 

identitetsmarkører, de blir gjerne oppfattet som ”peruanere” eller ”latinos”,1 og med 

det satt inn i den mer politiske kategorien ”immigranter fra den tredje verden”. Jeg 

undersøker hvordan peruanere responderer på slike kategoriseringer, og hvordan de 

aktivt bruker hva de ser på som ”god peruansk kultur” for å forhandle seg frem til 

bedre posisjoner i det spanske samfunnet.  

Jeg ønsker å gå vekk fra antagelsene om at peruanere deler en felles forståelse 

av å høre til et sted og at de automatisk former homogene kollektiver på bakgrunn av 

sin nasjonale opprinnelse. Diversiteten blant peruanere har sammenheng med at Peru 
                                                

1 Et annet mer nedsettende begrep som blir brukt om latinamerikanere er ”sudacas”. 
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er et kulturelt og etnisk mangfoldig land, med en lang migrasjonshistorie. De 

sosiokulturelle, politiske og økonomiske forskjellene er store. Peruanere i Madrid har 

dratt fra et samfunn karakterisert av ulikhet, stigma og diskriminering (de la Cadena 

2000). Følgelig vil jeg vise hvordan kategorier fra det peruanske samfunnet også blir 

viktige for differensieringsprosesser i Madrid.  

De fleste emigrerer i håp om økt mobilitet, både sosialt og økonomisk. 

Migrasjon er en kompleks prosess, som kan føre til at individenes identifikasjoner til 

etniske grupper og sosiale klasser endres og kan både forsterkes og svekkes. Hvordan 

de forskjellige peruanerne forholder seg til differensieringsprosesser, og hvordan vi 

kan se dette gjennom deres forståelse og bruk av hva de definerer som ”peruansk 

kultur”, vil være hovedfokuset i denne oppgaven. Den peruanske dansegruppa var en 

av flere kulturforeninger jeg var med i og vil være et av flere eksempler fra mitt 

empiriske materialet som blir brukt for å besvare mine spørsmål. 

De fire kvinnene på scenen beskrevet over ser tilsynelatende like ut og kan for 

en som ser det hele utenifra være med på å forsterke forestillingen om peruanere som 

en homogen gruppe. Gjennom denne dansegruppa og andre kulturforeninger jeg 

presenterer i denne oppgaven forsøker jeg å nyansere dette bildet, gå vekk fra 

stereotypiseringer og ”kultur” som fastbundet til en ”gruppe” (Gupta og Ferguson 

1997). For eksempel har danselæreren Estela bodd i Madrid i tjue år. Hun ønsker seg 

mobilitet, både økonomisk og sosialt, og bruker dansegruppa som et middel for å 

oppnå dette. Hun klager på lite profesjonalitet etter forestillingen. Hun fortalte meg 

ved flere andre anledninger at hun ønsket å fremstå som profesjonell for å bedre sin 

posisjon i det spanske samfunnet. Carmen, Gaby og Isabel har alle bodd i Madrid i 

fire-fem år, de er i tjueåra og har foreldre som kommer fra Andesregionen, men er 

selv født og oppvokst i Lima, hovedstaden i Peru. I Madrid pendler Carmen mellom å 

jobbe underbetalt, uten arbeidskontrakt og å være arbeidsledig, mens Gaby og Isabel 

har startet på universitet. Dansegruppa betyr mye for Carmen og hun er alltid på 

treningene hver søndag. Her kan hun møte andre peruanere og føle tilhørighet til en 

gruppe og samtidig praktisere noe av det hun ser på som ”god peruansk kultur”. Gaby 

og Isabel pleier å dukke opp et par uker før vi skal ha danseoppvisninger og er mest 

opptatt av å vise frem peruansk dans til sine spanske studievenner og kjæreste. De 

forholder seg til ”peruansk kultur” mer som en kuriositet fremfor en hverdagslig 

praksis. De føler seg bedre integrert i det spanske samfunnet og har med det økt sin 

sosiale status. Paerregaard (2008) hevder i sitt studie av peruanere i utlandet at de 
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reproduserer den sosiale ordenen fra Peru. Maktrelasjonene og de kulturelle og 

etniske identitetene som skiller det peruanske samfunnet i sosiale og økonomiske 

klasser, blir også gjeldene i de nye landene. Det jeg viser i eksemplet fra dansegruppa 

og videre i andre eksempler i oppgaven, er at disse relasjonene ikke bare 

reproduseres, men at det også produseres nye strukturer og relasjoner på det nye 

stedet, som skiller mennesker som i Peru var fra samme klasse og etniske gruppe. 

Årsaker til dette kan være, som vist her, utdannelse og antall år de har bodd i Madrid. 

Gjennom å samhandle med mennesker i det spanske samfunnet erfarer de andre 

verdenssyn og livserfaringer som også kan legge føringer på nye måter for 

identifikasjoner og differensieringer. Den nye konteksten kan gi muligheter for 

mobilitet. Jeg vil komme tilbake til eksemplet fra denne dansegruppa i diskusjon og 

analyse. Det ble her presentert for å belyse min problemstilling for denne oppgaven. 

Jeg vil nå klargjøre mitt teoretiske ståsted i oppgaven, hvor jeg først og fremst 

ønsker å vise hvordan jeg benytter meg av begrepet ”kultur”, både emisk og i analyse. 

Makt og klasse vil være andre overordnede teorier som vil bli diskutert kort her. 

Deretter vil jeg presentere feltarbeidet og hvilke metoder som er blitt brukt under 

innsamling av data. Avslutningsvis vil jeg gjøre rede for videre oppbygging og 

innhold i oppgaven. 

Teoretiske perspektiver 

”Kultur” i praksis og analyse 

”Kultur” er et grunnleggende begrep i antropologisk forståelse av det sosiale liv, og 

ingen andre antropologiske begrep har spredd seg like mye til det offentlige språk og 

den politiske diskurs som dette. Det vil ikke si at ordet ”kultur” betyr det samme i en 

antropologisk analyse som i politisk retorikk eller informantenes bruk av det (Bauman 

1996:9). Jeg ønsker å gjøre et klart skille mellom det emiske, det vil si mine 

informanters bruk, og det analytiske, altså min antropologiske bruk av begrepet 

”kultur”. Mine informanter brukte ofte ”kultur” på en essensialistisk måte, de så på 

kultur som en fast ting og plasserte én kultur på én gruppe mennesker. De forklarte 

som regel egne praksiser og meninger som la cultura peruana (den peruanske 

kulturen), mens andre grupper ble knyttet til for eksempel den spanske, afrikanske, 
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ecuadorianske og kinesiske ”kulturen”. De kunne skille innad i den ”peruanske 

kulturen”, da gjerne mellom Andeskultur og kystkultur, en dikotomi som står sterkt i 

det peruanske samfunnet. Jeg observerte likevel at det var flere som overså dette 

skillet, og de fortalte meg at de ønsket å ta til seg det beste av det beste fra den 

”peruanske kulturen”. Dette kan være et eksempel på at det forekommer en form for 

bevisstgjøring av mening og praksis i en ny kontekst. Disse ulike tilnærmingene til 

”peruansk kultur”, og hvilke differensieringer det førte med seg, blir denne oppgavens 

hovedfokus. For å skille den emiske og analytiske betydningen av begrepet, har jeg 

valgt å sette informantenes forståelse av ”peruansk kultur” i hermetegn der 

sammenhengene blir utydelige, eller der jeg ønsker å gjøre et bestemt poeng. 

I antropologien er kulturdefinisjonene mange. Det startet med Tylor sin 

Primitive Cultures fra 1871, som forklarte kultur som ”et komplekst hele”. Det tok en 

stund før kultur igjen ble definert, men mellom 1920 og 1950 var 157 definisjoner av 

begrepet kultur laget. Tylor sin opprinnelige definisjon var blitt tatt opp, forandret og 

utviklet av amerikanske samfunnsvitere, de fleste antropologer (Kuper 1999:57). I 

1952 definerte Kroeber og Kluckhohn kultur på 164 forskjellige måter i Culture: A 

Critical Review of Concepts and Definitions. De kom etter hvert frem til at kultur 

besto av implisitte og eksplisitte mønster, av oppførsel tatt opp og overført gjennom 

symboler, og av tradisjonelle ideer og verdiene knyttet til disse (Kuper 1999:58). 

Clifford Geertz var enig i mye av det Kluckhohn hadde kommet fram til, men han 

ønsket seg en mer konkret definisjon av kultur (Geertz 1973:4). Han definerte kultur 

som et komplekst system av sammenhengende elementer som ga mening for 

personen, og mente at vi måtte studere dette systemet og på en fortolkende måte finne 

frem til meningene (Geertz 1973:5).  

Den norske og britiske antropologien var på denne tiden skeptiske til den 

amerikanske fokuseringen på kultur da de var mer opptatt av samfunnets strukturer og 

sosiale relasjoner. Fredrik Barth mente at det var viktigere å studere de sosiale 

grensene til en gruppe, og ikke ”the cultural stuff” inne i gruppen, for å få en mer 

riktig tilnærming og forklaring av individenes sosiale liv (1969:15). Jeg vil videre i 

oppgaven benytte meg av Barths perspektiver når det gjelder etniske grenser og 

hvordan disse grensene er med på å definere ”grupper” til ”kulturer”. Brubaker 

(2004:8) hevder at ”gruppe” er et problematisk begrep. I mange disipliner er ”gruppe” 

et elementært ord som det ikke blir stilt noen spørsmål ved. For hva vil det egentlig si 

å være en ”gruppe”? Brubaker er enig at det er common-sense å tenke uproblematisk 



 6 

om ”gruppe”, og at det for så vidt er greit. Men det er ikke greit at vi bruker denne 

tankegangen som vårt analytiske verktøy (2004:9). Når jeg i oppgaven bruker 

begrepet ”gruppe” er det ikke som et analytisk verktøy men som et emisk begrep som 

er sentralt i det empiriske materialet. 

Jeg vil bygge på Sherry B. Ortners forståelse og tilnærming til kulturbegrepet. 

Ortner (2005, 2006) bygger på Geertz forståelse av kultur, men utelater 

essensialiseringen hun mener blir gjort i hans definisjon, det at kultur blir sett på som 

en ting og blir plassert på én gruppe mennesker. Hun forstår kultur som symboler og 

meninger, ethos og verdenssyn. I tillegg ønsker Ortner å trekke inn maktaspektet og 

forstår med det meningene som ideologiske, og som deler av domineringsprosesser 

(Ortner 2005:35). I forhold til min oppgave ønsker jeg å vise hvordan peruanere 

handler ut i fra sine livserfaringer og verdenssyn i det (nye for noen) spanske 

samfunnet og hvordan de tilpasser seg nye maktkontekster når det gjelder kulturelle 

praksiser. Den spanske regjeringen har makt til å definere. For eksempel har den i 

samarbeid med den Europeiske Union skapt identitetskategorier som ”økonomisk 

immigrant” og ”illegal immigrant”, som har ført til ekskluderende tilgang til 

borgerskap og arbeidsmarked (Merino 2004:242). På grunn av spansk 

innvandringspolitikk og finanskrisa som har preget landet siden høsten 2008, har 

disse kategoriene som fra før av hadde negative konnotasjoner ved seg, blitt 

forsterket. Finanskrisa har ført til at mange immigranter har mistet jobben siden de 

ofte bare har midlertidige arbeidskontrakter. Mange spanjoler har også mistet jobben 

og kampen om arbeidsplassene har blitt tøffere. Som et svar på dette har mange 

peruanere gjennom å vise frem ”peruansk kultur” skapt strategier som søker etter 

kulturell legitimitet og sosial anerkjennelse (Merino 2004). I mitt studie viser jeg at 

middel- og høyere klasser fra Peru bruker peruanske kulturelle praksiser, som for 

eksempel dans, for å forhandle seg til en mer ærverdig posisjon i det spanske 

samfunnet. Lavere klasser bruker kulturelle praksiser for å komme sammen i grupper, 

føle tilhørighet og videreføre den kulturelle praksisen til sine barn. Alle prøver å finne 

seg til rette i det spanske samfunnet, og bruker forskjellige strategier og 

forhandlingsmetoder for å oppnå dette. Denne oppgaven undersøker deres tilnærming 

og bruk av ”peruansk kultur” i denne nye maktkonteksten. 
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Det sosiale rom 

”…when you look too closely, you cannot see the wood from the tree…” 
(Bourdieu 1989:19) 

Det er viktig å ha fokus på både maktstrukturer og individets  egen agens. Ortners 

forståelse av praksisteori (Ortner 1984, 2005, 2006) var mitt utgangspunkt før 

feltarbeidet, og jeg ønsker å bruke denne forståelsen i oppgaven da det er med på å gi 

en fruktbar diskusjon til mitt empiriske materialet. Ortner videreutvikler praksisteori 

inspirert av Pierre Bourdieu og tilfører Geertz kultur- og fortolkningsperspektiver, i 

tillegg til perspektiver på makt og historie. Ortner definerer praksisteori som ”…[a] 

theory of production of social subjects through practice in the world, and of the 

production of world itself through practice” (Ortner 2006:16). I min oppgave 

undersøker jeg både de økonomiske, sosiale og politiske strukturene som kan være 

med på å begrense peruanernes handlingsrom, og deres muligheter til å handle 

innenfor strukturer og samtidig være med på å forandre disse. 

Individets handlinger skjer i forhold til kulturelle konstruksjoner, men disse 

konstruksjonen kan endre seg, på grunn av individenes handlinger (Ortner 2006:57). 

Peruanernes kulturelle praksiser i Peru kan anvendes forskjellig og forandre seg i 

forhandlinger med nye omgivelser. Peruanere i Madrid både reproduserer, endrer og 

transformerer kulturelle praksiser i sine sosiale liv. Det er dette jeg utforsker når jeg 

ser på deres ulike måter å tilnærme seg, bruke og mene om hva de kaller for 

”peruansk kultur”. 

Det sosiale rom består av konstruksjoner, både subjektive og objektive. 

Bourdieu (1989) hevder at disse konstruksjonene ligger under strukturelle 

begrensinger, men også at disse strukturene i seg selv er sosialt strukturerte på grunn 

av deres sosiale opphav. Det sosiale rom presenterer seg selv ut i fra hvilken sosiale 

posisjon vi har i den sosiale verden. Det som er viktig i en teoretisk analyse er å ikke 

bare se individene vi studerer, men også de sosiale strukturene de lever i. Først da kan 

vi gå vekk fra å ikke se skogen for bare trær slik sitatet til Bourdieu overfor sier. Ved 

å studere struktur samtidig som det handlede subjekt kan vi få en forståelse av den 

sosiale verden og hvilke posisjoner peruanerne tilskriver seg selv og selv blir 

tilskrevet i det sosiale rom. Representasjoner av peruanerne avhenger av deres 

posisjon og av deres habitus. Habitus er disposisjonene som skaper adferd og 
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forståelse, en type grunnholdning som er blitt inkorporert som kroppslig skjema 

gjennom vedvarende erfaring av en sosial posisjon. På den måten produserer habitus 

praksiser og representasjoner som er tilgjengelig for klassifisering (Bourdieu 1989:18-

19). Jeg forstår klasse som en form for sosial differensiering gjennom Bourdieu (1995 

og 1989). Klasse er et teoretisk begrep og vi kan forstå det som både objektive klasser 

og subjektiv erfaring av klasse. Siden det sosiale rom består av både subjektive og 

objektive konstruksjoner er det viktig å se på disse som komplementære, den ene kan 

ikke forstås uten den andre. De teoretiske klassene blir oppfattet og forstått som 

virkelige klasser, og det blir da kampen om klassifisering som blir det viktige. I det 

sosiale rom har peruanere som står nær hverandre ofte de samme disposisjonene og 

interessene, og produserer praksiser som i seg selv er forholdsvis like. De får en 

følelse av tilhørighet og tilskriver seg selv og andre til én klasse. Smak er en måte å 

gjøre skiller mellom peruanere på. Hvilken smak individer har kan være disposisjoner 

og interesser som fører til at individer posisjonerer seg selv og andre til ulike klasser 

(Bourdieu 1995). Gjennom å se hva mine informanter mener om peruansk kultur, som 

for eksempel mat, dans og musikk, hva de synes er god og dårlig peruansk kultur og 

hva de ønsker å oppnå med den, ser vi at deres ulike tilnærminger og smak reflekterer 

deres ulike posisjoner i det sosiale rom. De klassifiserer seg selv og andre ut i fra 

deres posisjon som kan være reprodusert fra det peruanske samfunnet, eller endret 

gjennom møter i det spanske samfunnet. Klasser er altså relasjonelt konstituerte, de 

defineres alltid i forhold til andre, og det er også forskjeller innad i klassene (Ortner 

2006). Dette mener jeg vi kan se gjennom hvordan peruanere i de ulike klassene 

bruker for eksempel dans som kulturell praksis.  

Mendoza (2000) følger Bourdieu (1987) sin forståelse av klasse når hun skal 

forklare sosial kategorisering blant dansgrupper i Andesregionen i Peru. 

Klassestrukturen er ikke bare basert på økonomisk kapital, men også verdier som 

kulturell kapital, sosial kapital (ressurser basert på gruppemedlemskap) og symbolsk 

kapital (som er den formen de andre kapitalene får når de blir anerkjent som legitime) 

(Mendoza 2000:16). Jeg undersøker viktigheten av disse kapitalene blant peruanere i 

det spanske samfunnet, og hva de har å si for hvem som definerer hva som er ”god 

peruansk kultur”, her blir hvem som har mest anerkjennelse, altså symbolsk kapital, 

viktig. Sammen med etnisitet, gjør klassebegrepet det mulig å observere de ulike 

nivåene som er involvert i hvordan peruanere forhandler om posisjoner i forhold til 

spanjoler og andre peruanere i det spanske samfunnet. I Madrid har jeg deltatt i og 
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studert ulike peruanske kulturforeninger og observert diversiteten blant peruanere. Jeg 

fant at klasseskillene gikk på tvers av etnisk opprinnelse hos peruanerne. Det var ikke 

nødvendigvis korrespondanse mellom Andesregion og lav klasse, og kystregion og 

høy klasse, selv om dette er en vanlig oppfatning i det peruanske samfunnet. Der hvor 

noen av foreningene prøvde å samle det de kalte for ”det latinamerikanske 

samfunnet” eller ”det peruanske samfunnet” var det andre foreninger som var opptatt 

å samle peruanere som kom fra samme landsby eller region i Peru. Andre ønsket å 

gjøre begge deler. Medlemmene innad i foreningene hadde også ulike tilnærminger til 

hva de definerte som ”peruansk kultur”. 

Jeg ønsker ikke å fryse individer til grupper basert på nasjonalitet og etnisitet. 

Det som da blir viktig er å skille mellom det emiske, hvordan mine informanter 

forholder seg til sine egne og andres meninger og praksiser, og hvordan jeg analyserer 

dette. Inspirert av Brubaker (2004:11) ønsker jeg i mine analyser å benytte meg av en 

terminologi som er prosessuell, dynamisk og relasjonell, i form av praktiske 

kategorier, situasjonelle handlinger, kulturelle uttrykksmåter og diskursive 

rammeverk.  

Feltarbeidet 

Opprinnelig var planen for feltarbeidet å følge én kulturforening i dens arbeid om å 

skape en felles forståelse av ”peruansk kultur” for å forsterke en kollektiv følelse av 

tilhørighet til ”hjemlandet”. Etter en kort periode i felten skjønte jeg at peruanerne 

som bodde i Madrid hadde så ulike tilnærminger til hva de så på som ”peruansk 

kultur” at jeg fant det mer interessant å studere disse ulike tilnærmingene, og hva det 

kunne si om hver enkelt sin posisjon i det spanske samfunnet. Jeg fikk mulighet til å 

bli med i flere peruanske kulturforeninger, hvor jeg hovedsakelig gjorde deltagende 

observasjon. 

Interessen for Peru som region og migrasjon som tema startet i 2006 da jeg var 

på et halvt års utveksling ved et universitet i Lima, hovedstaden i Peru. Under 

oppholdet ble jeg kjent med en familie som tok meg med i familieselskap og på lokale 

fester. Foreldrene kom fra en landsby i Andesregionen i den sentrale delen av Peru. 

De hadde, som veldig mange andre, immigrert til hovedstaden på grunn av arbeid 

(Paerregaard 1997). De hadde fortsatt sterke bånd til regionen og landsbyen de kom 
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fra, og møtte andre fra denne regionen i migrasjonsforeninger i Lima. Her arrangerte 

de ofte lokale fester, slik at de kunne samles for å minnes regionen de kom fra.  

Senere under oppholdet ble jeg med familien opp til landsbyen deres. Hvert år 

drar hele familien, slektninger og venner dit for å delta på en tradisjonell fest. I 

landsbyen møtte jeg ei kusine av familien, som hadde kommet helt fra Madrid for å 

delta på denne årlige festen. Hun fortalte meg at det pleide hun å gjøre hvert år. 

Jeg ble veldig interessert i peruansk migrasjon under oppholdet, jeg synes det 

var spennende å se hvordan de opprettholdt så nær kontakt med landsbyen. Barna som 

var født og oppvokst i Lima virket også å ha nære bånd til landsbyen. Jeg ble 

interessert i hvordan dette var for de som bodde i utlandet, om de fortsatt hadde nære 

bånd til regionen de kom fra, eller om det var det nasjonale som da fikk forrang, altså 

det å være peruaner. Siden jeg allerede kjente ei i Madrid, ble det dit jeg dro for å 

gjøre feltarbeid. 

Stor by – mange muligheter 

Madrid er Europas fjerde største hovedstad, og har en befolkning på cirka fem 

millioner. I Spania bor det cirka 145 000 peruanere, hvor cirka 60 000 bor i Madrid 

(statistikken inkluderer ikke de irregulære immigrantene eller de som har byttet 

statsborgerskap) (MTAS 2009).2 Siden jeg gjorde feltarbeid i en storby var det behov 

for å avgrense mitt empiriske felt. Jeg måtte sette mine egne grenser og markere min 

egen observasjonskontekst, slik Unni Wikan (1996) forklarer at hun måtte gjøre det i 

storbyen Kairo.   

For å begrense min studie tok jeg kontakt med en peruansk kulturforening. 

Her fikk jeg delta og hjelpe til med foreningens aktiviteter, samtidig som jeg samlet 

inn data til masteroppgaven. Når det gjelder valg av relevante informanter tok jeg 

utgangspunkt i kulturforeningens medlemmer. Jeg tok kontakt med de fleste som kom 

innom foreningen, fikk flere telefonnummer og skaffet på den måten et nettverk også 

utenfor denne ene foreningen. 

Med tanke på at det bor nesten hundre tusen peruanere i Madrid, var det kun 

en brøkdel jeg ble kjent med. Det er få migrasjonsgrupper som er så heterogene i 

geografisk spredning og sosial diversitet som peruanere (Paerregaard 2008:2), og alle 
                                                

2 Presidenten i kulturforeningen jeg jobbet i mente det var cirka 200 000 peruanere i Spania, cirka 
100 000 i Madrid. 
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informantene mine hadde forskjellige historier å fortelle. I utgangspunktet ønsket jeg 

å ha unge førstegenerasjons innvandrere som fokusgruppe. Det er denne gruppen jeg 

har vært mest sammen med og som jeg kommer til å skrive en del om i denne 

oppgaven, men det har også blitt mye data om andre, alt fra eldre som hadde bodd i 

Madrid et par år til ungdom som er født og oppvokst i Madrid, men som har foreldre 

født i Peru. Spesielt interessant var det å observere hvordan peruanerne med ulike 

migrasjonshistorier samhandlet og kommuniserte med hverandre. Det var tydelig at 

de alle hadde sine måter å tenke om Peru på, som ”moderland” eller som ”et-hvilket-

som-helst-land”. For eksempel var det en ung mann på atten år som hele tiden ønsket 

å understreke overfor meg og andre peruanere at han kunne like lite om Peru som 

resten av landene i Sør-Amerika.  

Det å gjøre et ”multi-sited fieldwork” (Marcus 1998) når vi studerer en 

migrasjonsgruppe kan være fruktbart. Grunnet liten tid, ønsket jeg å konsentrere meg 

om ett sted og ikke reise til Peru eller eventuelt andre steder hvor det er peruanske 

immigranter. Det er over 2.5 millioner peruanere som bor utenfor Peru, det vil si 

nesten ti prosent av befolkningen, og de fleste bor i USA (Altamirano 2005 i 

Paerregaard 2008). Likevel følte jeg at jeg ble tatt med rundt i verden ved å samtale 

med mine informanter i Madrid. Det ble hele tiden diskutert hva som foregikk på det 

politiske plan i Peru og hvordan det sto til med familie og slektninger ulike steder i 

Peru. Det var mange av informantene som hadde en slektning som bodde i et annet 

land (som regel USA). De sammenlignet seg noen ganger med disse, ofte i forhold til 

at det ville vært enklere med sosial mobilitet i USA, men at det var fint med samme 

språk og religion i Spania. 

Metodiske refleksjoner 

Å gjøre et feltarbeid innebærer blant annet å velge informanter, gjøre intervjuer, 

transkribere tekster, føre ned genealogier, skrive dagbok og så videre. Men det 

viktigste som definerer antropologien er ”tykk beskrivelse” (Geertz 1973:6), og den 

oppnår vi hovedsakelig gjennom deltagende observasjon. Det er viktig å studere 

samhandling og ikke bare verbale utsagn. En stor del av den sosiale verden består av 

institusjonalisert praksis, ikke av informantenes utsagn. Det er ikke nok å studere 

emiske kategorier og oppfatninger for å forstå samfunnet. Vi må studere både den 
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sosiale strukturen og folks oppfatninger, både aktørens beveggrunner og de objektive 

forutsetningene for deres valg, og sammenhengene mellom disse nivåene Jeg hadde et 

praksisteoretisk utgangspunkt basert på Bourdieu (1977, 1995) og Ortner (1984, 2005, 

2006), hvor både det objektive og subjektive, aktør og struktur var viktige 

observasjonsfokus.  

Deltagende observasjon 

Deltagende observasjon har vært min hovedmetode. Kvalitative intervjuer har fungert 

mer som utfyllende data der deltagende observasjon kom til kort. Deltagende 

observasjon vil si at vi er til stede mest mulig og deltar i daglige gjøremål på linje 

med informantene, bor i størst mulig grad som dem og påvirker situasjonen minst 

mulig. På denne måten får vi et innblikk i informantenes livsverden og kan med det 

forsøke å forstå hvorfor de handler som de gjør (Wikan 1996:183). 

Som deltager har jeg jobbet frivillig i en forening, danset i en annen, sunget i 

kor i en tredje, hjulpet til i en fjerde og møtt mange andre foreninger og vært med på 

ulike aktiviteter. Jeg beveget meg altså mellom ulike peruanske kulturforeninger. Jeg 

observerte hvordan de, både foreningene og deres medlemmer, hadde kontakt med 

familie og venner, og forholdt seg til institusjoner og politikk i Peru. Samtidig 

observerte jeg og deltok i ulike møter i Madrid, i relasjoner med peruanere, andre 

minoritetsgrupper og spanjoler, diverse foreninger og institusjoner, politiske og 

kulturelle, den peruanske ambassaden og konsulatet i Madrid, spanske arbeidskontor 

og den spanske stats utlendingsavdeling. Samtidig som jeg har deltatt har jeg hele 

tiden observert, om noe ubevisst ved noen anledninger. Siden jeg skrev feltnotater 

stort sett hver dag har jeg kunnet gå tilbake, lese gjennom og bli bevisst mine 

observasjoner som jeg der og da var ubevisste. Ved å ta et dypdykk i feltnotatene har 

ulike mønstre kommet frem, noe som har ført til at problemstilling og orientering til 

studiet hele tiden har vært i forandring.  

Flere av mine informanter er politisk engasjerte i arbeiderpartiet i Spania 

(PSOE), og jeg fikk være med på ulike arrangementer med de. Det har vært 

interessant å følge debatten om en ny utlendingslov, og hvordan mine informanter 

forholder seg til denne. På grunn av finanskrisa som rammet Spania ganske hardt 

mens jeg var der (og som fortsatt ser ut til å pågå) ble jeg med mine informanter på 

ulike arbeidskontor og sto i kø der i flere timer. Jeg har blitt invitert hjem til flere 
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familier, også sovet over et par ganger. Det ble ikke til at jeg flyttet inn hos en 

peruansk familie den siste tiden av feltarbeidet slik ønsket. Dette mye på grunn av at 

de fleste jeg ble kjent med bodde i trange leiligheter hvor det stadig kom inn nye 

slektninger fra Peru som trengte et sted å sove.  

Ingold (2000:189) hevder at vi som forskere må være der sammen med 

menneskene vi studerer, for å forstå og erfare deres verden. Ved å følge stiene 

menneskene går på, får man innblikk i hvordan mennesket forstår hva som er den 

beste veien å gå. Hvorfor dra til Spania og ikke til et annet sted i verden? Hvem 

legger føringer på den sosiale praksisen, den riktige stien å gå? I Peru har de fleste 

kjennskap til Spania, og hvilken historie som er mellom disse to landene. Samme 

språk og religion (på grunn av kolonihistorien) og at flere og flere har 

familiemedlemmer som reiser over, gjør at de føler det blir den riktige veien å gå for 

dem når de først bestemmer seg for å emigrere. 

Intervju 

Under feltarbeidet gjorde jeg kvalitative intervjuer med flere av mine informanter. Jeg 

fulgte opp det informantene tok opp i samtalen og lot de fortelle fritt uten for mange 

avbrytelser og spørsmål. Jeg så det som veldig fruktbart å kombinere deltagende 

observasjon med kvalitativ intervjuing. Ved å bruke intervju som metode fikk jeg 

fyldig og omfattende informasjon om hvordan informantene opplevde sin 

livssituasjon. Intervjuet gjenspeilte informantenes forståelse av ulike situasjoner og 

erfaringer og jeg kunne se hvilke aspekter som var viktige for informantene å få frem. 

Thagaard (1998) og Fangen (2004) hevder at intervjuer kan brukes for å validere 

observasjonsmaterialet. Dette var noe jeg fant igjen under mine intervjuer. Ved at jeg 

kombinerte intervju og observasjon gjorde at jeg kunne spørre om ting jeg hadde sett, 

og således vurdere det sagte opp mot det observerte. På denne måten fikk jeg større 

mulighet til å vurdere gyldigheten av informantenes utsagn, slik Fangen påpeker det i 

sitt materialet (Fangen 2004:142). Jeg gjorde til sammen fjorten kvalitative intervjuer. 

De fleste jeg intervjuet var informanter jeg hadde fulgt over lenger tid. Før 

feltarbeidet hadde jeg lest Mintz (1979) hvor han anbefalte å gjøre livshistorieintervju 

mot slutten av feltarbeidet. Da ville jeg ha nok kjennskap til mine informanter til at 

jeg kunne validere det som ble sagt opp mot det observerte. Jeg fulgte hans råd og jeg 

fant det interessant hvordan noen av informantene forandret noen av historiene jeg 
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tidligere hadde hørt om eller selv opplevd sammen med dem. Dermed ble Mintz 

(1979) anbefalninger nyttig i forhold til min metode i feltarbeidet.  

Jeg intervjuet også to spanjoler som jeg ble kjent med under oppholdet. De 

hadde kontakt med peruanere, og jeg ønsket å få frem deres forestillinger og meninger 

om immigrasjon og da spesielt om peruanere som migrasjonsgruppe. Selvsagt er ikke 

to personer nok til å kunne representere den spanske befolkningen, men det var 

interessante temaer de tok opp og det gjorde at jeg sperret opp øynene for nye ting. 

For eksempel sa de at peruanere ofte nevner kolonihistorien i samtale med spanjoler.   

Jeg benyttet meg av diktafon under intervjuene. Selv om språket ikke var et 

stort problem, gjorde muligheten til å ta opp samtalen at jeg kunne høre på den senere 

og eventuelt oppklare misforståelser i forhold til språket. 

Mine roller 

Hvordan jeg er som person påvirket de type data jeg fikk under feltarbeidet. Kjønn, 

alder og bakgrunn var fremtredende faktorer på dette området. Informantene tilskrev 

meg en rolle ut i fra hvem jeg var. Relasjonene mellom informantene og meg var ikke 

statiske, men dynamiske, og begge parter tolket hele tiden den andre personens 

adferd. Relasjonene forandret seg ettersom tiden gikk og jeg ble bedre kjent med dem 

og de med meg. Fra å være en totalt fremmed i januar, dro jeg derfra i juni som 

”datter” for ei og som bestevenn for ei anna. 

Jeg er ikke peruaner og heller ikke spansk. Hvorfor jeg valgte akkurat dette 

feltet har jeg tidligere gitt en kort forklaring på. Det at jeg hadde vært i Peru ble en 

viktig inngangsport i møte med nye mennesker som etter hvert ble mine informanter. 

Hva jeg syntes om Peru ble en naturlig begynnelse i nesten hvilken som helst samtale. 

Jeg reiste en del rundt i Peru når jeg var der, og besøkte de mest kjente 

turistattraksjonene som for eksempel Machu Picchu og Lago Titicaca. Samtidig hadde 

jeg vært litt utenfor allfarvei, noe mine informanter i Madrid syntes var ekstra gøy. 

Det at jeg for eksempel hadde vært på lokale fester i landsbyer og at jeg hadde spist 

cuy, pachamanca og ceviche og drukket chicha de jora og pisco sour3 gjorde sitt til at 

                                                

3 Mat og drikke som blir sett på som tradisjonelle fra kyst-, og Andesregionen. Cuy (marsvin), 
pachamanca (et måltid preparert ved å plassere kjøtt, poteter, bønner pakket inn i maisblad sammen 
med varme steiner lagt i et hull i bakken) og chicha de jora (alkoholholdig maisdrikk) er fra 
Andesregionen, mens ceviche (rå fisk i limelake) og pisco sour (brennevin laget av druer preparert som 
en cocktail hvor det blandes inn lime, sukker og egg) er fra kystregionen. 
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de mente jeg hadde fått god innsikt i noe av det mangfoldet som finnes i Peru. Det var 

flere som kommenterte at jeg var mer glad i Peru enn mange andre peruanere. Når jeg 

begrunnet det med at jeg hadde blitt tatt så godt i mot og godt vare på ble de ofte 

stolte, de fortalte meg at det var slik peruanere egentlig var. Under slike samtaler kom 

det ofte frem at de følte seg urettferdig behandlet i Spania. Hvis spanjoler eller andre 

utlendinger kom til Peru ble de behandlet med respekt, og de ble ofte gjort stas på. I 

det spanske samfunnet ble de, peruanerne og andre immigranter, sett på som en byrde, 

som kriminelle fra den tredje verden, og som de som tok jobbene fra spanjolene. 

Mange syntes det var vanskelig å forholde seg til spanjoler, og jeg tror at min rolle 

som utenforstående, men likevel med mer tilknytning til Peru enn til Spania, førte til 

at jeg fikk være med på slike typer samtaler. Jeg fikk også observere hvordan 

samhandlinger mellom peruanere og spanjoler foregikk, og jeg kunne prate med 

begge parter hvor de fortalte om sine følelser overfor den andre til meg. Jeg synes 

dette var interessante observasjoner, og jeg tror ikke jeg hadde hatt tilgang til det 

samme om jeg selv var spanjol, eller om jeg studerte peruanere i Norge.  

Selvsagt er det fordeler og bakdeler med alle typer metoder og roller vi tildeles 

og benytter oss av. Det viktigste er å gjøre det beste ut av situasjonen, og at det etiske 

aspektet hele tiden står sentralt. Det at jeg beveget meg mellom ulike peruanske 

grupper, pratet med spanjoler og andre minoritetsgrupper, gjorde at jeg fikk vite mye 

om hva de syntes om hverandre. Jeg kommer ikke til å bruke disse utsagnene og 

observasjonene for å stille den ene gruppen i et dårligere lys enn den andre, men jeg 

ser det heller som en berikelse til min studie, hvor jeg forsøker å komme med et 

nyansert bilde på den peruanske immigrantgruppen i Madrid. 

En annen fordel som kom ut av oppholdet i Peru var at jeg pratet Peru-spansk 

og ikke Spania-spansk. Selv om både peruanere og spanjoler prater spansk, så er det 

en stor forskjell mellom dem. Språk blir med dette et symbol som kan brukes og virke 

stigmatiserende, og er med på å skille spanjoler fra peruanere. Dette vil jeg komme 

tilbake til gjennom eksempler senere i oppgaven. 

Etiske implikasjoner 

Min første prioritet i dette prosjektet var å ta hensyn til mine informanter. Helt fra 

begynnelsen av var jeg åpen om mine hensikter, og gjorde det klart at jeg kom til å 
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bruke informasjonen jeg fikk under mitt opphold til å skrive en masteroppgave. Som 

Wikan (1996) problematiserer, er det ikke alltid at informantene er klar over og 

forstår antropologens prosjekt, og det blir derfor viktig å ha i mente hvem det er som 

kommer til å lese oppgaven, selv om dette er noe jeg ikke kan ha oversikt over. Neste 

punkt blir derfor viktigheten av anonymisering. Vi kan anonymisere personer og 

hendelser, omskrive faktiske detaljer slik at enkeltpersoner ikke kan avsløres, men 

også samtidig beholde et riktig helhetsbilde (Wikan 1996:199). 

Jeg har endret informantenes navn, men deres personligheter og handlingene 

er ikke manipulerte. For mye anonymisering og manipulasjon av data kan føre til at 

det blir ”vannet ut”, det kan også ofte bli ”halvhjertet” siden man i mange tilfeller kan 

spore tilbake til de det er skrevet om (Vike 2001:77). Vike mener at antropologers 

ønske er å skape ny innsikt og gode analyser av interessante sammenhenger. Slike 

sammenhenger er ikke nødvendigvis noe våre informanter ser, eller er enige i at vi 

etablerer, men akseptabelt, så lenge vi ikke krenker dem eller på annen måte påvirker 

deres livssituasjon i negativ retning (2001:79). Min tolkning av ulike samhandlinger 

kan være misforståtte. All informasjon er filtrert gjennom meg, jeg setter nye 

begreper på ting og tolker det ut i fra min antropologiske bakgrunn. At mine 

informanter ikke er enig i mine tolkninger er fullt mulig da jeg ikke har konfrontert 

alle med disse tolkningene. Jeg håper likevel at min oppgave kan føre til en bedre 

forståelse av deres sosiale liv og handlinger i den sosiale verden. 

Noen av mine informanter var i Madrid på illegalt grunnlag, for eksempel var 

ikke oppholdstillatelsen deres i orden. I slike tilfeller vil jeg ikke skildre irregulære 

peruanere på en slik måte at de vil bli gjenkjent.  

Vil oppgaven jeg skriver få implikasjoner for mine informanter? Kan 

situasjoner under feltarbeidet føre til negative konsekvenser for dem jeg er sammen 

med? Vil situasjonen de er i påvirkes politisk negativt ved at jeg skriver om dem? 

Slike spørsmål har jeg hatt i tankene både under feltarbeidet og nå i skriveprosessen. 

Jeg mener å kunne si at oppgaven ikke vil få negative konsekvenser for mine 

informanter. 
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Hovedlinjer, kapittelinndeling og innhold 

Videre i denne oppgaven ønsker jeg å undersøke problemstillingen skissert 

innledningsvis. Et av mine hovedpoeng er å vise at peruanere ikke er en homogen 

gruppe. Gjennom hele oppgaven, i alle kapitler, presenteres det ulike peruanske 

kulturelle praksiser, som mat, dans og musikk, som blir praktisert og fremført av 

peruanere i Madrid. De utføres på forskjellige arenaer, av enkeltindivider og gjennom 

foreninger. Jeg ønsker å vise at gjennom disse kulturelle praksisene kan vi se 

peruanernes forskjellige posisjoner i det sosiale rom. Jo likere tilnærming de har til 

peruansk kultur, jo større sjanse er det for at de blir tilskrevet og tilskriver seg selv til 

samme sosiale klasse. Peruanere deler ikke samme forståelse av peruanske kulturelle 

praksiser fordi de er en heterogen gruppe. Jeg bruker klasse og etnisitet som måter å 

differensiere peruanere i Madrid siden disse er de mest fremtredende sosiale 

kategoriene.  

Et annet hovedpoeng jeg ønsker å fremme gjennom alle kapitlene er at både 

peruanske kulturelle praksiser og sosiale kategorier får nye betydninger i nye 

kontekster. Det er interessant å undersøke hvordan peruanere plutselig tar i bruk 

kulturelle praksiser de ikke brydde seg om i Peru, og hvordan andre igjen ønsker å gå 

vekk fra andre peruanske kulturelle praksiser. Alle forsøker å oppnå sosial mobilitet 

gjennom å gjøre dette. Flere av mine informanter distanserer seg fra hva de ser på 

som dårlig peruansk kultur, og fremmer det de fra høyere klasser definerer som god 

peruansk kultur. ”Con Tapas de Ceviche y Choclo”, som er denne oppgavens tittel, er 

et sitat og en praksis inspirert og hentet fra foreningen jeg var mest sammen med 

under oppholdet i Madrid, og det kan være med å vise hvordan kulturelle praksiser får 

ny betydning og blir tilpasset ny kontekst. Foreningen ønsket å vise frem peruansk 

mat til den spanske befolkningen og mente det var lurt å lage det som tapas, siden dét 

er noe spanjoler er kjent med fra før av. Ceviche er rå fisk lagt i limelake, choclo er 

mais, litt større enn den som vanligvis spises i Europa. Jeg kommer tilbake til dette 

eksemplet i kapittel 4. 

I dette innledningskapittelet har jeg presentert noen av mine informanter og 

danseforeningen jeg deltok i. Jeg følger spesielt Estela og Carmen videre, og 

presenterer flere informanter og foreninger gjennom hele oppgaven. Her er en kort 

oppsummering av hovedtemaene for oppgavens kapitler; 
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Kapittel 2: Migrasjonsforskning har vært et problematisk studiefelt, og har i 

mange sammenhenger ført til at immigrantgrupper knyttes til én kultur. Siden 

hovedpoenget mitt er at vi ikke kan se peruanere som en homogen gruppe ønsker jeg 

å klargjøre mitt ståsted når det gjelder migrasjonsforskning tidlig slik at oppgaven kan 

bli lest på bakgrunn av dette. Videre presenteres peruansk og spansk 

migrasjonshistorie siden historie er viktig i migrasjonsforskning, og siden sosiale 

kategorier som klasse og etnisitet har blitt formet og fortsatt formes av historien.   

Kapittel 3: Jeg følger opp historieargumentet fra kapittel 2 og viser hvordan 

sosiale kategoriseringer er i endring blant peruanere i Madrid i dag. Jeg følger mine 

informanter, undersøker hvordan de samhandler med andre, hvordan de forhandler 

sine identifikasjoner, og hvordan de hele tiden ønsker å sette seg i en bra posisjon i 

forhold til andre, det kan være andre peruanere, spanjoler eller andre immigranter i 

det spanske samfunnet. Kjønn er også en sosial kategorisering som er i endring og jeg 

vil diskutere dette gjennom informantenes fortellinger og erfaringer fra Peru og 

Madrid. 

Kapittel 4: Etter å ha presentert flere av mine informanter ønsker jeg her å 

presentere flere av de peruanske foreningene jeg var sammen med. Peruanske 

foreninger var et samlingssted for mange av mine informanter. Jeg undersøker 

hvordan slike foreninger kan være med på å utfordre den sosiale kategorien 

”immigrant”. Jeg ser også på hvordan foreninger kan være med på å reprodusere 

sosiale og etniske skiller som finnes i Peru. Jeg viser at gjennom utdannelse og som 

president i en forening skaffer peruanere seg kulturell kapital. De opparbeider seg et 

stort nettverk, og øker sin sosiale og økonomiske kapital. De får anerkjennelse hos 

den spanske befolkningen og den peruanske eliten som for eksempel den peruanske 

ambassaden. Dette fører til at det er de som har den symbolske makten til å definere 

hva som er god peruansk kultur ovenfor den generelle befolkningen i Madrid.  

Kapittel 5: Etter å ha hatt en generell diskusjon om peruanske foreninger i 

Madrid ønsker jeg i dette kapitelet å spesifikt undersøke dans som kulturell praksis, 

og vise hvordan dans brukes og vises frem av ulike danseforeninger og andre 

kulturforeninger. Selv om foreningene bruker de samme peruanske dansene har de 

ikke samme forståelse og bruk av de. De fra høyere klasser viser dans frem som noe 

prehispanisk og autentisk, mens foreninger hvor medlemmene er fra lavere klasser 

bruker dans som praksis og for å komme sammen i grupper og føle tilhørighet. Hvor 
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den ene foreningen viser frem dans gjennom profesjonelle dansere, danser 

medlemmene selv i den andre. 

Kapittel 6: I oppgaven til nå vil jeg ha undersøkt hvordan peruanere har ulike 

tilnærminger til peruansk kultur i form av for eksempel mat, dans og musikk. I dette 

siste hovedkapittelet ønsker jeg å undersøke om peruanere kan ha samme tilnærming 

til peruanske religiøse praksiser i Madrid. Jeg undersøker om katolisismen kan være 

en samlende praksis som dekker over sosiale og etniske differensieringer mellom 

peruanere. Jeg ser også på om en forestilling om universell katolisisme kan viske ut 

skillene mellom den spanske majoriteten og peruanere som i utgangspunktet blir 

kategorisert som immigrant fra den tredje verden. 

Kapittel 7: I avslutningskapitlet oppsumerer jeg noen av oppgavens 

hovedlinjer og fokuset jeg har hatt på differensieringsprosesser blant peruanere i 

Madrid og hvordan det har vært med på å forklare peruaneres og peruanske 

foreningers forestillinger om og bruk av ”peruansk kultur”.
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2  MIGRASJON OG HISTORIE 

 

…the representation of the world as a collection of ”countries”, as on most 
world maps, sees it as an inherently fragmented space, divided by different 
colors into diverse national societies, each ”rooted” in its proper place  
                   Gupta og Ferguson 1997:34   

Det er så tatt for gitt at hvert land har sin egen ”kultur” og ”samfunn” at når folk 

besøker andre land, prates det alltid om ”det indiske samfunn” og ”den thailandske 

kulturen” (Gupta og Ferguson 1997:34). I de klassiske antropologiske etnografiene er 

slike fremstillinger vanlige. Dette har vært med på å kartlegge kulturer til spesifikke 

geografiske rom, og det er blitt gjort på en overbevisende, naturlig måte. I studier av 

migrasjon har gjerne disse forestillingene om ”kultur” fulgt med individer som flytter 

på seg geografisk. Individer blir plassert i grupper basert på hvor de kommer fra og 

studert som en ”enklave” innenfor det nye geografiske området (Krohn Hansen 2007).  

Antropologer har i den senere tid fokusert mer på globale prosesser som for 

eksempel transnasjonalisme, og ser da hvordan det lokale og det globale henger 

sammen, og studerer ikke dette hver for seg. Globalisering kan ikke bli forstått som 

en homogeniseringsprosess hvor mennesker blir mer og mer like, men heller som at 

det skapes nye kulturelle strukturer hvor mennesker opplever nye identifikasjoner og 

sosiale relasjoner (Moore 1999:11). I mitt studie av peruanere i Madrid er det 

nødvendig å se hvordan det globale og lokale henger sammen for å kunne forstå og gi 

en bedre fremstilling av hvordan de, som enkeltindivider og i ulike grupper, stadig er i 

endring. I dette kapitelet vil jeg i første del se på ulike forestillinger om nasjonalstaten 
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og ”det globale”, og jeg vil diskutere begrepene transnasjonalisme og diaspora. 

Deretter vil jeg se på hvordan sosiale kategorier har oppstått gjennom historien.  

Migrasjonsforskning 

Som sagt har antropologer lenge studert kulturer og mennesker tilsynelatende 

fastbundet til et geografisk sted. Med migrasjonsforskning kan denne metoden bli 

utfordret, men slik forskning kan også være med på å forsterke forestillingen om 

mennesker tilknyttet bestemte land. Studie av migrasjonsgrupper opprettholder tanken 

om at de er fra et annet geografisk sted, og med det en annen ”kultur” enn 

majoritetsbefolkningen, og blir skilt ut som en separat gruppe. Ved å fokusere på 

migrasjonsgrupper som en atskilt enhet, vil vi stå i fare for å si at en gruppe har én 

kultur, og at denne kulturen er delt av alle dens medlemmer. En slik forståelse av en 

gruppe vil overse sosiale forskjeller og ulikheter, og vil føre til at kulturbegrepet står 

farlig nært essensialismen (Ortner 2005:35). Å si at peruanere i Madrid har én 

peruansk kultur vil være å overse forskjeller og ulikheter. 

Migrasjonsstudiet er basert på eksistensen av nasjonalstater. Dens rammeverk, 

teori og empiri har nasjonalstatens grenser som naturlige utgangspunkt. Roger Sanjek 

(2003) mener at vi må se bortenfor dette perspektivet som overser historie. Ved å ha 

et bredere fokus på migrasjon, vil vi kunne belyse nye sider og åpne opp fastlåste 

kategoriseringer og distinksjoner mellom de såkalte ”immigrantene” og de ”etablerte 

borgerne” (Sanjek 2003:318). Sanjek mener at vi kan se på migrasjon i sju prosesser; 

ekspansjon, søking av tilflukt, kolonialisering, tvunget forflytting, handelsdiaspora, 

arbeidsdiaspora og emigrasjon. Vi lever og gjør feltarbeid i en verden som er og 

fortsatt blir formet av alle disse prosessene og deres resultater (Sanjek 2003:318).4 I 

nåtiden holder det ikke å se på massemedia og global migrasjon alene. Sanjek mener 

vi også må studere nasjonal og etnokulturell historie for å forstå dynamikken og 

oppfatninger av nåtidens migrasjon (Sanjek 2003:328). 

Hvis vi skal studere migrasjon i nåtid er det viktig å forstå at det faktisk alltid 

har foregått migrasjon i menneskets historie. Som Sanjek sier det: ”Modern nations, 

in fact, all encompass a diverse set of origins and arrivals, facts at odds with their 
                                                

4 For mer inngående informasjon om de ulike prosessene se Sanjek 2003:319-328. 
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nationalist mythos of peoplehood and cultural citizenship, and also with the presentist 

perspective of immigration studies” (Sanjek 2003:318). For å gå vekk fra 

forestillingen om separate grupper med separate kulturer innenfor en og samme 

nasjon ønsker både Sanjek (2003) og Krohn-Hansen (2007) å fremheve viktigheten av 

historie i migrasjonsstudiet. Både historien om hvordan nasjonalstater og 

forestillingen ble til og historien til mottaker- og hjemland blir viktig. Ved å se på 

historie vil vi få en bedre forståelse av lokaliteten som blir produsert på det nye stedet, 

og hvilke innvirkninger de vil ha på landet de reiste fra. Ved å se på historien vil vi 

kunne gå vekk fra tanken om at nasjonalstaten er et stabilt, uforanderlig sted. Vi vil 

heller få i fokus hvordan verden henger sammen, som et stort integrert hele. Vi må se 

immigranter i en by som New York, (eller Madrid i mitt tilfelle), som inkorporerte i et 

historisk nett av etniske relasjoner (Krohn-Hansen2007:90). Historiske hendelser og 

prosesser som den spanske kolonihistorien blir i dette tilfellet viktig, noe jeg kommer 

tilbake til senere i dette kapittelet. 

 Forestillingen om nasjonalstaten og nasjonalisme er en ”vestlig” oppfinnelse 

(Krohn-Hansen 2007). Hver stat kroppsliggjør sine grenser, lager nasjonalistiske 

symboler, som flagg og monumenter, og får folk innenfor dens forestilte grenser til å 

føle seg som en del av den (Anderson 1991). Nasjonalismediskursen er naturliggjort i 

verden i dag, og gjør at forestillingen om at bestemte folk tilhører bestemte steder, 

fortsatt lever i beste velgående (Krohn-Hansen 2007:80). Denne forestillingen kan bli 

problematisk når for eksempel den spanske staten ser på migrasjonsgrupper som å 

ikke tilhøre dem, men tilhører andre land. Nasjonalstaten har behov for å definere sine 

borgere, skape nasjonalistiske symboler og kjøre en stram grensepolitikk (Appadurai 

1996). På den måten vil migrasjonsgrupper, for eksempel peruanere, bli ekskludert fra 

majoritetssamfunnet. Selv om peruanerne har flyttet på seg fysisk, har de med seg den 

peruanske kulturen, og denne blir sett på som uforanderlig uansett hvor den beveger 

på seg. Ved å studere migrasjonsgrupper på denne måten blir som å studere en egen 

”nasjon” innenfor en annen nasjon (Krohn-Hansen 2007:94). Siden nasjonalistenes 

prosjekt er å skape en felles kultur innenfor en nasjonalstat, vil slike 

migrasjonsgrupper virke truende. Spesielt gjelder dette for immigranter som blir 

kategorisert som å komme fra et land i den tredje verden. Ved å overbevise folk om at 

disse gruppene har sine egne kulturer, knyttet til deres hjemland, vil grensene og de 

kulturelle forskjellene mellom migrasjonsgruppene og nasjonalstaten opprettholdes. 

Forestillingen vil føre til at folk ser på nasjonalstaten som knyttet til 
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majoritetsbefolkningen, mens migrasjonsgruppene blir til minoriteter som ikke deler 

kultur med majoriteten. En slik fremstilling kan føre med seg diskriminering, og i 

verste fall, ”tvungen migrasjon”, ”xenofobi” og ”statsparanoia” (Appadurai 

1996:192). En slik fremstilling vil også hindre oss i å se at immigrantgrupper og 

spanjoler handler på tvers av hverandre, tar opp nye verdier og normer, produserer 

nye lokaliteter, forlenger de gamle og påvirker nye.  

Vi kan heller ikke ta for gitt at folk som reiser ut av sitt hjemland kutter 

forbindelsen med det. De vil alltid være med å påvirke både det de kommer til, og det 

de reiser fra. Dette er realiteten for mine informanter i Madrid. Transnasjonalisme og 

diaspora vil her være nyttige begreper, noe jeg kommer tilbake til snart. 

Det er viktig å være klar over at migrasjon i seg selv ikke er et nytt fenomen. 

Det er de forestilte grensene som er nye, forestillingen om at vi befinner oss inne i 

noe, en nasjonalstat. Nasjonalstatens grenser blir ikke svakere på grunn av migrasjon 

og transnasjonalisme, snarere tvert imot. Nasjonalismediskursen legger fortsatt 

føringer på migrasjonsstudiet i antropologien (Krohn-Hansen 2007:96).  

Forestillingen om det globale 

Anna Tsing (2002) ser med bekymring på hvordan ”globalistene” i antropologisk 

forskning behandler globalisering som en abstrakt forestilling som omfavner oss alle. 

Diversiteten globaliseringen fører med seg blir sett på som en reaksjon eller et 

bakteppe for en singulær og mektig ”global kraft” som skaper den nye verden vi nå 

lever i (2002:464). Vi må heller studerer folks egne forståelser av det globale, og de 

praksisene i sosialt liv dette medfører, istedenfor å representere globalisering som en 

transkulturell og historisk prosess. Tsing anbefaler oss å se på ideologies of scale 

(2000:472). Hvor antar vi at de signifikante relasjonene ligger? Er de på det globale, 

nasjonale eller det lokale plan? Ved å behandle globalisering som relasjoner 

istedenfor en stor universal kraft, mener jeg at vi kan få kartlagt i mye større grad det 

sosiale liv. Da kan vi se på hvilke plan, og hvilke forestillinger og landskap 

produksjonen av det sosiale liv foregår. Finanskrisa kan virke som en slik ”global 

kraft” som kommer utenifra og ”tar” oss. Under oppholdet i Madrid var det mye 

snakk om ”la crisis”, og det ble for mange noe de måtte takle personlig, altså på det 

lokale plan. Flere strategier ble tatt i bruk, noen jeg eksemplifiserer senere. 
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Globalisering som et analytisk perspektiv er med på å kunne dokumentere 

hvordan storskala prosesser påvirker samfunn og subjektene innenfor, og lokalisere 

den spesifikke lokale responsen som kommer til syne (Moore 1999). Fokuset på 

globalisering er med på å gi kulturbegrepet en ny dimensjon. Subjekter forhandler 

sine identiteter gjennom nye sosiale relasjoner, både gjennom konkrete og virtuelle 

samfunn. Ved å gå vekk fra tanken om at kulturer står mot hverandre, som to 

forskjellige enheter, beveger vi oss vekk fra den ”vestlige” etnosentrismen, og 

dikotomien oss – de andre. 

I migrasjonsstudiet er det også viktig å ta hensyn til både landet folk reiser fra 

og det de kommer til. Selv om det er emigrantene som flytter på seg fysisk og 

produserer ny lokalitet på det nye stedet, betyr ikke det at det de reiser fra står igjen 

uforandret. Tsing (2002) har en beskrivende metafor på dette området; vi må forstå at 

også elveleiet (det de reiser i fra) forandrer seg, og at det ikke bare er elven 

(immigrantene) som er i bevegelse. 

Diaspora og transnasjonalisme  

”So, who is not diasporee now?” spør Sanjek etter å ha ramset opp en mengde 

diasporagrupper andre forfattere har listet opp og referert til (2003:323). Han mener at 

forståelsen av diaspora best kan bli undersøkt som en prosess som ”…occurs when 

people voluntarily leave their home area for distant regions within or beyond the state 

in which they reside, and continue to remain in contact in various ways with their 

point of origin (Sanjek 2003:323). Å forstå ulike begreper som for eksempel 

globalisering og diaspora som prosessuelle finner jeg nyttig i mitt studie av peruanere 

i Madrid siden peruanere er en så heterogen gruppe. De bruker ikke begrepet 

”diaspora” og prater ikke om en unison drøm for befolkningen om å returnere til sitt 

hjemland (Paerregaard 2008:9). Jeg følger Paerregaards argumentasjon om at 

begrepene transnasjonalisme og diaspora har hatt et overforbruk i migrasjonsstudier 

og at det også er knyttet til dem en viss fare for romantisering og essensialisering av 

menneskene vi studerer, deres praksiser og identifikasjoner. I studiet av peruanere i 

utlandet ønsker han å skille mellom begrepene transnasjonalisme og diaspora. Det 

første betyr å studere relasjonene som knytter immigrantene til sitt opprinnelsesland, 

og det andre undersøker hvilke bånd som knytter immigranter på et sted til 

immigranter andre steder i verden. Begrepene er komplementære og de er begge med 
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på å forklare immigrantenes forestillinger og praksiser i den sosiale verden 

(Paerregaard 2008:10).  

I Madrid beveget jeg meg mellom ulike peruanske foreninger. Jeg observerte 

hvordan de, både foreningen og dens medlemmer, hadde kontakt med familie og 

venner, og forholdt seg til institusjoner og politikk i Peru. Foreningen jeg oppholdt 

meg mest i hadde kontakt med peruanske foreninger i hele Spania, flere i Europa og 

var også delaktig i en paraplyorganisasjon for peruanere i USA og Canada. En annen 

forening jeg danset litt i var nettverksrelasjonene ganske annerledes. Foreningen holdt 

nær kontakt med landsbyen de fleste av danseforeningens medlemmer kom fra. De 

sendte penger til familiemedlemmer og hadde startet opp ulike prosjekter i landsbyen. 

Transnasjonalisme og diaspora som analytiske begrep går fort inn i hverandre og kan 

være problematiske å bruke, men ved å benytte meg av Paerregaards tidligere nevnte 

skille kan det bidra til en fruktbar diskusjon av de ulike empiriske eksemplene jeg 

presenterer i denne oppgaven.  

Nå vil jeg diskutere den historiske konteksten både Sanjek (2003) og Krohn-

Hansen (2007) mener er viktig for å kunne forstå migrasjon og for å kunne ha 

migrasjonsfokuset som et interessant og fruktbart forskningsfelt. Klasse og etnisitet 

vil også bli diskutert da disse kategoriene formes, endres og transformeres gjennom 

historien. 

Historie og sosiale kategorier 

Vi står rundt Esteban, smiler og ler mens vi klapper i hendene. Vi har akkurat sunget 

bursdagssangen og forbereder oss til inntak av kake. Jeg står sammen med tanta, 

onkelen og Christian, en av kameratene som er fra Spania. Det blir snakk om Peru og 

tanta forteller Christian at hun er fra Chiclayo. Han spør hvor byen ligger hen i Peru, 

og tanta svarer raskt ”Vet du ikke det? Det var jo der dere kom først for å hente gull!” 

Christian ser forfjamset på tanta og vet ikke riktig hva han skal svare. Onkelen ser på 

han og sier; ”Det eneste gode dere tok med over til kontinentet vårt var religionen”. 

Både tanta og onkelen begynner å le, Christian smiler usikkert.  

Spania er et land med omfattende kolonihistorie. Det amerikanske kontinentet 

har fått erfare dette, gjennom makt og kultur, språk og religion. Historier fortelles og 

gjenfortelles. Følelsen av en fortsatt undertrykkelse er tilstede, spesielt for de som 
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reiser over til Spania i håp om å forbedre sitt liv. De blir møtt av et land som innenfor 

EU sine grenser blir mer og mer lukket, både i sinn og grensepolitikk. Spania har vært 

åpne mot sine tidligere kolonier, det har vært enklere for dem enn for eksempel for 

marokkanere som er den største immigrantgruppa fra Afrika, å få spansk 

statsborgerskap (Escrivá 2000). Men med en strammere migrasjonspolitikk og den 

økonomiske krisa landet befinner seg i har også folk fra Latin Amerika fått erfare 

urettferdigheten. I mange sosiale sammenhenger ble kolonihistorien dratt frem som 

samtaleemne. Mange pratet med meg om forholdet de hadde til denne historien. 

Spesielt dro de fram at de, peruanerne, alltid hadde vært åpne mot spanjoler og andre 

europeere når de kom til Peru, enten for å bosette seg eller på ferie, de ble ikke sett 

ned på. Her i Spania blir ikke peruanerne behandlet på samme måte. De føler seg 

mindreverdige, de får ikke utdannelsen sin godkjent, de har ikke tilgang til jobber og 

så videre. Det er selvsagt ikke alle peruanere som føler det slik. Angel, en av mine 

informanter som hadde jobb, fortalte meg med en humoristisk tone; ”Først kom de 

[spanjolene] over for å finne gull i Peru, nå er det vi [peruanerne] som kommer til 

Spania for å finne gull”.  

Jeg ønsker i min oppgave å ha fokus på den historiske konteksten da jeg ser på 

dette som viktig i studie av migrasjonsgrupper. Følgende vil jeg greie ut om noen av 

de viktigste hendelsene i historien som har påvirkning på det feltet jeg studerer. 

Historie har også påvirkninger på de ulike kategoriseringene jeg ser på i dette studiet, 

som klasse og etnisitet. Historie, klasse og etnisitet vil derfor bli diskutert om 

hverandre. Rase som sosial kategori vil også bli diskutert da forestillinger om rase 

fortsatt er tilstede både i Spania og Peru. 

Historie, klasse og etnisitet 

På grunn av massiv immigrasjon fra Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika kan Perus 

befolkning spore sine kulturelle og etniske røtter til nesten alle verdenshjørner. Den 

spanske erobringen av Peru skjedde i 1532 og Peru ble raskt et multietnisk samfunn 

(Paerregaard 2008:38). Afrikanske slaver var med de spanske erobrerne over, og ble 

etter hvert en del av den kolonialiserte befolkningen. Selv om spanjolene prøvde å 

holde den innfødte befolkningen adskilt som en egen gruppe, ble de ulike etniske 

gruppene sammenblandet. Da Peru ble et selvstendig land i 1821, var det blitt et 

multietnisk samfunn bestående av elementer fra spansk, afrikansk og indigena 
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(innfødt) kultur. På 1800- og 1900-tallet kom det hundre tusener av kinesere og 

japanere over som arbeidsimmigranter. I samme periode var det også mange 

europeere, spesielt fra Italia og Frankrike, som reiste over til Peru. Denne blandingen 

av etniske grupper har foregått over mange hundre år, og Peru er, som mange andre 

latinamerikanske land, et land med høy sosial og etnisk diversitet (Paerregaard 2008). 

Begrepet etnisitet ble for alvor introdusert i akademia på 1960-tallet. Etnisitet 

viser til aspekter av relasjoner mellom grupper som ser på dem selv, og blir sett på av 

andre, som kulturelt forskjellige (Barth 1969). Etnisitet er kollektiv identifisering og 

sosial organisasjon på bakgrunn av kultur og historie, likhet og ulikhet (Jenkins 

2008). Etnisitet blir en måte å kategorisere folk på, og de ulike grupperelasjonene. 

Rasebegrepet blir ikke mye brukt blant peruanere, det er klasse og etnisitet som har 

forrang i hvordan de differensierer folk (van den Berghe og Primov 1977:118). Wade 

(1997) hevder likevel at rase fortsatt er gjeldene i latinamerikanske samfunn, og at det 

henger tett sammen med etnisitet og klasse. Dette var noe jeg selv observerte både i 

Peru og i Madrid.  

Selv om det peruanske samfunnet er en sammenblanding av mye, og etnisitet 

er relasjonelt og situasjonelt, blir det likevel trukket klare grenser mellom etniske 

grupper. De geografiske områdene i Peru er med på å forsterke disse grensene. 

Områdene er hovedsakelig delt i tre; costa, sierra, selva (kyst, høyland og regnskog). 

Det er også et fjerde område kalt for montaña (fjell), som ligger mellom høylandet og 

regnskogen (Lund 1994). Hovedstaden Lima ligger ved kysten og blir sett på som det 

mest urbane og moderne, mens Andesregionen og regnskogsområdet blir sett på som 

mer tradisjonelle. Det er mange peruanere som ser på disse områdene og befolkningen 

der som et hinder for peruansk modernisering og fremgang (de la Cadena 2000:3).  

Kolonitiden førte med seg nye kategorier som ”hvit”, ”indianer”, ”indigena” 

(innfødt) , ”mestizo” og ”cholo” som fortsatt er gjeldene i dag. Mestizo var en 

benevnelse på folk som var en blanding av europeisk og indigena opprinnelse. Skillet 

mellom mestizo og indigena ble etter hvert gjort gjeldene gjennom etnisitet, kultur og 

klasseforskjeller, hvor språk, utdannelse og yrke var noen av de viktigste markørene 

(van den Berghe og Primov 1977).  

Cholo kan bli sagt om folk som står mellom mestizo- og indigenakategorien. 

Men begrepet er relasjonelt i forhold til sosiale klasser og økonomiske posisjoner og 

van den Berghe og Primov (1977) hevder at kategorien blir brukt på folk man ser på 

som av lavere status. van den Berghe og Primov gjorde feltarbeid i San Jerónimo, en 
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landsby nær Cusco, på 70-tallet. Her kunne de fra den høyeste klassen bli sett på som 

mestizo ut i fra lokale standarder, men som cholo av den høyeste klassen i Cusco. 

Etniske grenser ble på denne måten opprettholdt av maktrelasjoner. 

Mendoza og de la Cadena er begge peruanske antropologer som har kommet 

med nyere studier angående rase, etnisitet og klasse i Andesregionen i Peru. Mendoza 

hevder at kategoriene ”hvit”, ”indianer”, ”mestizo” og ”cholo” fortsatt er en stor del 

av det peruanske etniske- og rasehierarkiet, og at mange peruanere forholder seg til 

dette hierarkiet, hvor ”hvit” er øverst og ”indianer” er nederst (Mendoza 2000:10). 

Det er viktig å være klar over at disse kategoriene i seg selv ikke er nok til å forklare 

ulikhet i Peru. Cholo betyr i dag ”a more or less incomplete transition from rural to 

urban culture and a marginal position within the economic structure” (Mendoza 

2000:15). Indikatorene forandres etter kontekst, men pleier som regel å omhandle 

språk, klær, økonomisk aktivitet og musikk og dansestiler. De kan si ”cholo” om en 

person de ser på som av lavere status enn seg selv. Denne kategoriseringen er noe jeg 

skal komme tilbake til i neste kapittel hvor jeg diskuterer unge peruanere i Madrid.  

Mestizo blir assosiert med høyere status enn cholo. Mestizo som identifikasjon 

står nærmere den nasjonale og urbane kulturen og har en mer privilegert posisjon når 

det gjelder økonomi (Lund 1994:23, Mendoza 2000:15). De etniske og 

rasekategoriene er tett knyttet opp mot klasserelasjoner, og det blir fortsatt gjort 

distinksjoner mellom by og landsby eller rural og urban kultur. Kategorien ”indianer” 

er en veldig negativ kategori, som bærer med seg et historisk stigma av kolonialisert 

mindreverdighet. Kategorien viser til en person som har feilet i livet, og at personen 

har et miserabelt liv, og nå i senere tid viser det også til personer som ikke har 

oppnådd utdannelse (de la Cadena 2000:6).  

På slutten av 1800-tallet var det ønske om å blande alle peruanere fra 

Andesregionen med ”hvite”, for å skape en hybrid, en felles nasjonal identitet. Ideen 

om Mestizaje-gjøring var et resultat av å skulle nasjonalisere Peru, en tanke politikere 

og intellektuelle fremmet.5 Cusco, et prehispanisk urbant senter lokalisert i 

Andesregionen, var hovedstaden til Inkariket før de spanske koloniherrene kom. 

Hovedstaden til kolonimaktene ble Lima, som ligger ved kysten. Her startet den 
                                                

5 Mestizaje som en nasjonsbyggende modell har ikke vært et sentralt nasjonalistisk ideal siden midten 
av 1900-tallet. Mestizaje har likevel blitt brukt og redefinert av arbeiderklassene som et bedre alternativ 
til indianer som gjør at de kan beholde indigena kultur men samtidig distansere seg fra den negative 
kategorien indianer (de la Cadena 2000:12). 
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politiske dominansen fra kyst over høyland (Mendoza 2000:5). Limas befolkning ble 

et symbol på fremgang og utvikling og om man var fra Lima var man sosialt sett 

”hvit”, og automatisk plassert i en høyere klasse. Denne tankegangen finnes fortsatt, 

og er med på å forsterke forestillingen om ”races to places” (de la Cadena 2000:16).  

Klasserelasjoner er som sagt nært knyttet til etnisitet og raserelasjoner. Hvilke 

kategoriseringer som blir de mest gjeldene varierer ut i fra kontekst. I Madrid fant jeg 

flere ganger tilfeller hvor det ikke var korrelasjon mellom etnisitet og klasse i forhold 

til forestillingen om at de som kommer fra Andesregionen også er av lavere klasse. 

Utdannelse spilte en stor rolle her. I Peru har utdanning hatt en stor betydning 

gjennom nasjonaliseringsprosjekter, og ble sett på som et middel til nasjonsbygging 

og rasehomogenisering (de la Cadena 2000:16). I dag blir utdannelse sett på som noe 

oppnålig for de fleste og blir med det en legitim kilde for sosial differensiering, siden 

de eliminerer opprinnelig mindreverdighet av visse grupper. Men de som blir sett på 

som ”mindre utdannet” blir plassert inn i et sosialt hierarki som igjen gir grunnlag for 

diskriminering (de la Cadena 2000:5-11). De som hadde høyere utdannelse eller som 

holdt på med høyere utdannelse i Madrid så på seg selv som av høyere klasse, og flere 

av disse plasserte seg blant eliten av peruanere i Madrid.  Det var flere av mine 

informanter som hadde blitt sett på som ”sosialt hvite” i Peru. De hadde bodd i 

bydeler klassifisert som ”fine”, de hadde utdannelse og en god jobb. Ved migrasjon 

blir utseende igjen viktig og at de kommer fra et land kategorisert som tredje verden. 

Klasse og geografi innad i Peru får med det lite betydning ved hvordan de blir 

oppfattet i Spania. I Madrid blir de plassert i ”immigrant” kategorien og må aktivt gå 

inn for å forandre dette. Mange av de jeg var sammen med hadde ønske om sosial 

mobilitet og forsøkte å få til dette gjennom utdannelse og jobb i Madrid. Deres 

tilnærming og bruk av peruansk kultur var også en av flere strategier de brukte for å 

forbedre sin posisjon i det spanske samfunnet.  

Det var mange peruanere i Madrid som var stolte av den peruanske kulturen. 

De syntes det var fint, flott å se på og gøy å praktisere. Samtidig var det vanskelig å 

komme unna det sosiale stigmaet disse kulturelle praksisene førte med seg. Ved å 

opptre i en dansgruppe hvor det praktiseres danser fra høylandet i Peru, blir de 

konfrontert med historien og en fortsatt tankegang om at ”indianere” er ”backwards”. 

Men det er flere i disse dansegruppene som trekker skiller mellom indigena (innfødt) 

kultur og kategorien indianer. Indigena kultur blir sett på som prehispanisk, det er noe 

autentisk, noe som ikke er blitt gjort mindreverdig av de spanske koloniherrene. 
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Folklore har blitt populært, de viser frem det autentiske fra den peruanske kulturen, 

gjerne hvordan det var før spanjolene kom over eller hvert fall at de har noe som er 

sitt eget. Folklore betyr et hypotetisk unisont samfunn (folk) som er et produkt av en 

like hypotetisk common knowledge (lore) (Mendoza 2000:55). Konseptet folklore i 

Latin Amerika, som i Europa, har stått høyt på den politiske agendaen siden 

industrialiseringen. Det har blitt brukt av nasjonale og regionale eliter får å skape en 

idé om en samlet nasjon eller region. Der hvor det er store forskjeller i kulturelle 

praksiser mellom sosiale grupper innenfor nasjonalstaten gjør at ønske om en samlet 

nasjon ikke alltid er like gjennomførbart (Mendoza 2000:55). Det blir gjort forsøk på 

å bevare det autentiske ved fortiden i idealiserte modeller og kulturelle former. 

Folklore blir derfor en slags type ”bank” hvor man bevarer det autentiske ved en 

kultur (Rowe og Schelling 1991:4 i Mendoza 2000:55). I Madrid opplevde jeg at folk 

fra eliteklassen distanserte seg fra det de så på som populær kultur og ønsket under 

sine forestillinger å vise frem profesjonelle artister som sang og danset det de så på 

som autentisk peruansk kultur, med andre ord peruansk folklore. 

Under en latinamerikansk forestilling i Madrid ble det danset festejo, en 

afroperuansk dans. Konferansieren var veldig opptatt av et instrument kalt el cajon, 

og dens opprinnelse. Dette er en slags tromme, en hul kasse laget av tre med et rundt 

hull på baksiden. Man sitter på kassen mens man trommer på den med hendene. 

Konferansieren mente at dette instrumentet oppsto som et instrument blant afrikanske 

slaver i Peru. Det var et autentisk afroperuansk instrument. Han ønsket å gjøre det 

klart at el cajon som blir brukt i den spanske dansen flamenco i dag, opprinnelig er el 

cajon afroperuano. Han avsluttet med å si; ”det er ikke vi som har tatt den fra Spania, 

det er de som har tatt den fra oss”. Størstedelen av publikum var fra latinamerikanske 

land og de klappet voldsomt etter denne uttalelsen. El cajon var en kulturell stolthet 

han ønsket skulle bli forstått på riktig måte, og ikke som nok et symbol eller praksis 

som peruanere har imitert fra spansk kultur (som for eksempel religion og språk).  

Rase som sosial differensiering 

Under kolonitida ønsket de spanske koloniherrene å holde adskilt det de så på som 

ulike raser. Slaver fra Afrika, indianere og spanjoler skulle tilhøre tre faste kategorier. 

Skillene ble etter hvert vanskelige å opprettholde og rase fikk mindre og mindre 

betydning etter som folk ble mikset og med det havnet i den etter hvert største 
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kategorien; mestizo (Wade 1997:29). Likevel, frem til i dag, blir folk kategorisert etter 

hudfarge og slektskap, hvor de med afrikansk opprinnelse og indianere er lengst nede 

i det sosiale hierarkiet. De blir begge utsatt for moderniseringsprosesser og et ønske 

fra staten om å gjøre den nasjonale befolkningen ”sosialt hvitere” (Wade 1997). 

Den indianske, prehispaniske kulturen har blitt veldig romantisert, og sett på 

som et symbol på den latin amerikanske befolkningens arv. Den afrikanske kulturen 

derimot blir ikke verdsatt på samme måte. I Brasil og Cuba har den fått spille en litt 

større rolle. Wade hevder at antropologer har favorisert indianere i sine studier, de har 

ikke studert den afrikanske befolkningen i like stor grad. Han mener at det er fruktbart 

å se på begge, da de er like på mange områder. De er begge kategorier vi finner 

nederst i hierarkiet i de latin amerikanske samfunnene (1997:33-36). 

Under feltarbeidet  mitt i Madrid ble jeg kjent med Christina. Hun er ei ung og 

reflektert jente med flere fremtidsprosjekt. Hun har kommet til Spania for å få seg god 

utdannelse for så å reise tilbake til Peru, starte et reisebyrå og forsørge familien når 

foreldrene slutter å jobbe. I tiden hun er i Madrid ønsker hun å hjelpe andre 

immigranter som er i samme situasjon som henne. Hun ønsker også å opprettholde sin 

sterke katolske tro, og peruansk sang og dans. Farfaren hennes slektes fra de 

afrikanske slavene som kom til Peru på 1600-tallet. Hun sier folk pleier å kalle han 

for moreno (mørk). Christina selv har opplevd en del rasisme i Peru, for eksempel 

kalte de henne negra (svart) på skolen. Hun sier hun ikke helt forstår hvorfor de kalte 

henne det, hun er jo ikke så mørk i huden. For et par år siden i Lima hadde hun 

kommet hjem fra skolen og hadde funnet lillebroren sin inne i stua. Han hadde tegnet 

seg med kritt over hele kroppen. Da hun spurte han om hvorfor han hadde gjort det, 

hadde han svart at han ville være som alle de andre i klassen; hvitere i huden. Etter 

denne dagen bestemte Christina seg for å ta et oppgjør med sin afroperuanske 

bakgrunn og bli stolt over  den afroperuanske kulturen, ikke la seg bli diskriminert. 

Hun startet å danse afroperuansk dans, kalt festejo, og det er denne dansen hun nå 

praktiserer i Madrid. Jeg var ofte med Christina som venn og observatør på hennes 

dansetreninger. Under disse treningene ble hun ofte referert til som morena, og de sa 

ofte at hun hadde det i blodet, hun var den mest autentiske av dem, det var naturlig at 

hun skulle danse afroperuansk dans. Christina ble mest smigret av disse uttalelsene, 

nå kunne hun vise frem det hun så på som sin kultur og være stolt av den. Hun mener 

hun har klart å snu sin stigmatiserte bakgrunn, basert på forestillinger om etnisitet og 

rase, fra noe negativt til noe positivt. Hun har fått ny selvtillitt. Nå skal hun ta 
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utdannelse, som hun ser på som nøkkelen til fremgang, for så å reise tilbake til Peru 

med ny bagasje og nye muligheter. Men forståelsen av rase, og rasisme er fortsatt 

gjeldene, både i Peru og Spania. 

I akademia har det  blitt gjort skiller mellom afrikanere og indianere. Hvis vi 

studerer den afrikanske befolkningen sier vi at det er et studie av rase og 

raserelasjoner. Mens studie av indianere blir heller sett på som studie av etnisitet og 

etniske relasjoner. Det å være indianer har gått mer på de eksterne faktorer som hvor 

man bor, klær og språk. Det har vært enklere å bevege seg fra å være indianer til å bli 

mestizo, enn hva det har vært å bevege seg fra den mer fenotypiske6 afrikanske 

utseende til å bli mulatt. Wade mener det er feil å studere grupper på denne måten. 

Indianere er like mye basert på forestillinger om raserelasjoner som hva den 

afrikanske gruppen er, og afrikanere kan bli like mye mulatt som indianer kan bli 

mestizo (Wade 1997:37). Han mener forestillingene i USA, hvor skillet mellom svart 

og hvit er så sterke, er blitt feilaktig overført til de latinamerikanske landene. ”Svart” 

og ”hvit” er kategorier som blir mye brukt, men det er ikke fenotypene som blir mest 

vektlagt, det er heller klasse, i form av den økonomiske kapitalen individene har, som 

fører til om de er mer svarte enn hvite, eller omvendt. Med andre ord, den 

økonomiske klassifiseringen påvirker raseklassifikasjonene (1997:38). Afrikaner og 

indianer er derfor kategorier som inneholder klasse-, etnisitet- og raseklassifikasjoner. 

Det som blir viktig er å sette disse kategoriseringene og klassifikasjonene inn i 

skiftende nasjonale og globale kontekster, sammen med andre typer for sosial 

differensiering som identitetspolitikk, kulturelle uttrykk, kjønn og religion 

(1997:108). Jeg er enig i Wade sine argumenter og ønsker å følge disse videre i 

oppgaven.  

Escrivá (2000) hevder at det er rasisme tilstede i Spania i dag. Dette er mye på 

grunn av den høye arbeidsledigheten blant spanjoler. Kolonihistorien har også mye å 

si for den nåværende rasismen i Spania. Under og etter kolonitiden ble 

latinamerikanerne sett på som mindreverdig og underlegne i forhold til spanjolene. 

Denne forstillingen lever i beste velgående den dag i dag. Rasisme foregår i større 

grad mot immigranter som kommer fra afrikanske land som har islam som religion 
                                                

6 Ordet fenotypiske kommer fra det engelske ordet phenotype: “The observable physical or 
biochemical characteristics of an organism, as determined by both genetic makeup and environmental 
influences” (de la Cadena 2000:230). 
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(2000:209). Forståelse av rase blant den spanske befolkningene er viktig, i og med at 

den spiller en stor del av immigrantenes mulighet til sosial mobilitet. Så lenge 

immigrantene kun har tilgang til lavstatusyrker, vil deres mobilitet oppover i 

samfunnet være begrenset. Utdannelse kan føre til mobilitet i det spanske samfunnet, 

men utdannelse må helst skje ved en godkjent institusjon i Spania. 

De ulike sosiale kategoriseringene forandrer seg ved migrasjon. Jeg skal 

videre i denne oppgaven komme med noen eksempler på dette, da blant unge 

peruanere i tjueåra som hadde bodd i Madrid mellom ett og fem år. Nå vil jeg fortsette 

med den historiske konteksten, denne gangen nyere migrasjonshistorie, fra Peru til 

Spania. 

Migrasjon til Europa 

Migrasjon til Europa kan deles opp i fire epoker (Pedone 2006:44). 1955-1973: Etter 

2. verdenskrig trengte Europa arbeidskraft i form av industriarbeidere for å bygge opp 

igjen landene. Det fantes få restriksjoner i forbindelse med innvandringen av sårt 

tiltrengt arbeidskraft. 1973-1985: Det foregikk en restrukturering av 

verdensøkonomien på grunn av oljekrisen i 1973. Mye produksjon ble sendt ut av 

Europa til land hvor det var billigere arbeidskraft og Europa trengte mer kvalifisert 

arbeidskraft. Dette førte til at immigranter fra utviklingsland ikke var ønskelig. Etter 

at grensene ble stengt, var det kun familiegjenforening som førte til innvandringen, og 

skapelsen av små minoritetsgrupper i Vest-Europa var et faktum. 1985-1990: 

Berlinmurens fall og globaliseringens bakside med økonomiske og politiske kriser i 

utviklingsland førte til økning i migrasjon. 1990 og frem til i dag: Grensene blir mer 

rigide og ikke hvem som helst slippes inn i Vest-Europa. Integreringsspørsmålet blir 

veldig viktig og kategorisering av immigranter som ”ekstraborgere” blir gjeldene. I 

Frankrike og Spania finnes flere eksempler på xenofobi, og forestillingen om hvem 

som tilhører og ikke tilhører landet blir mer fremtredende. Likevel er landene 

avhengig av arbeidskraft for å opprettholde velferdsstaten og det er derfor viktig å 

integrere nykommerne på best mulig måte. 

Når det gjelder Spania har landet i et historisk perspektiv hatt stor emigrasjon. 

Helt frem til slutten av Francos diktatur i 1975, var det mange som reiste over til Latin 

Amerika for å komme unna den politiske og økonomiske ustabile perioden i Spania. 
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Etter Francos fall, og spesielt etter at Spania ble medlem av EU i 1985, har mange 

spanjoler returnert, og Spania har blitt et land med rask økonomisk utvikling, og med 

det et immigrasjonsland (Paerregaard 2008:63).  

På slutten av 1980-tallet nådde peruansk økonomi og politikk et kritisk punkt. 

Alan Garcia-regjeringen og bekjempelsen av terroristbevegelsen Sendero Luminoso 

var hovedårsakene til dette. På begynnelsen av 1990-tallet var migrasjon til USA blitt 

vanskeligere på grunn av strengere grensekontroller, og Spania ble med det et nytt 

alternativ etter at landet hadde gått fra å være et emigrasjonsland til å bli et 

immigrasjonsland. I Lima, hvor de fleste immigranter kommer fra, fikk befolkningen 

merke krisen ved at arbeidsledigheten ble større og inntektene lavere. De unge med 

høy utdannelse mistet muligheten til å jobbe seg oppover på lønnstigen, og sosial 

mobilitet og stabil økonomi ble en umulighet. Vold i Limas gater ble en del av 

hverdagen, og man kunne bli mistenkt for å være på den ene eller den andre siden i 

den væpna konflikten, alt etter som hvem det var som truet, staten eller Sendero 

Luminoso.  

Den interne migrasjonen fra høylandet til kysten og fra landsbygda til byene i 

Peru, startet på 1940-tallet og er et velkjent fenomen i Peru (Merino 2004). Denne 

migrasjonen økte på 80-tallet da Sendero Luminoso holdt til i høylandet (Lund 1994). 

Muligheten for at immigrantene i Lima kunne migrere videre til Spania ble reelt på 

80- og 90-tallet, da Spania søkte etter midlertidig, ufaglært arbeidskraft, for å få 

landet opp på samme nivå som andre Vesteuropeiske land. Spanske agentbyråer 

begynte å rekruttere peruanere til ufaglærte jobber i Spania, og dette startet en massiv 

migrasjonsbølge. De fleste som emigrerte over var unge peruanere, mellom 20 og 40 

år. I Madrid jobber majoriteten som ufaglærte, kvinnene i husholdningsbransjen og 

mennene i byggebransjen (Merino 2004:246).  

Verdenssamfunnet er fragmentert, men det har en kjent struktur. 

Kapitalinnvesteringer fortsetter å finne sted i en heller begrenset del av verden 

(Trouillot 2001:128,129 i Krohn-Hansen 2007:95). Folk fra ulike steder i verden 

reiser til de globale sentrene, storbyene, for å selge sin arbeidskraft til en bedre pris 

enn hva de får tilbud om i hjemlandet. Slutten på det Vestlige imperium er langt fra 

bak oss, langt fra New York (Krohn-Hansen 2007:95), og langt fra Madrid, selv om 

det begynte å se litt mørkere ut den perioden jeg var der, hvor finanskrisa som rammet 
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Madrid og Spania førte til 6000 nye arbeidsledige hver dag, 7 deriblant mange av 

mine informanter.  

Arbeidsledighet 

Kl. 05.45 hadde jeg avtalt å møte Carmen ved linje ni på Sáinz de Baranda. Madrids 

metrosystem er enormt, og linje ni kjører langt under bakken. Etter fire lange 

rulletrapper møtte jeg endelig Carmen og vi hoppet inn på nieren. Det var ikke første 

gang Carmen sto opp tidlig for å stille seg i arbeidsledighetskø i et av Madrids mange 

Oficina de Empleo (arbeidskontor). Vi ankom Pavones, tok de mange rulletrappene 

opp og gikk ut. Det var mørkt, det var kaldt og det regna. Heldigvis var det bare ti 

minutter å gå fra metroen. Da vi nærmet oss bygningen skimtet jeg noen skikkelser 

som sto inne i en bygning. Da vi kom enda nærmere så jeg at det var et venterom, og 

at fire menn sto og hang langs veggen. Vi gikk inn og Carmen spurte hvem som var 

siste mann i køen. En av mennene vinket med hånden. Det ble helt stille i det råe og 

fuktige rommet. Jeg fortalte Carmen at jeg hadde tatt med et teppe vi kunne sitte på. 

Hun ble litt overrasket, men så sa hun at jeg kunne ta det frem. Siden det var et 

murgulv ble det ikke altfor behagelig selv med et teppe fra NSB. De fire mennene så 

på oss, mens vi fniste som to små jenter. Carmen tok frem mobilen sin, og jeg fikk 

låne den ene av høretelefonene. Så da satt vi der, to jenter, på et teppe på et murgulv, 

inne i et tjue kvadratmeter lite rom med fire menn, og hørte på latinamerikansk salsa 

klokka halv sju en mandagsmorgen.  

Arbeidsledighetskø ble et kjent fenomen for mange spanjoler og immigranter 

mens jeg var på feltarbeid i Madrid. Mange av informantene mine mistet jobben. Jeg 

var med et par dem i arbeidsledighetskø og på arbeidssøkerkurs. De var bekymret for 

hva som skjedde med familiemedlemmene i Peru siden de ikke lenger klarte å sende 

penger hjem. De levde i håpet om at la crisis snart gikk over.8 

Nåtidens globale immigrasjon kan ikke bli studert adskilt fra det enorme 

lovapparatet som definerer og styrer den; Kvoter, visakategorier, immigrantstatus, 

inkludert de ulovlige eller udokumenterte (Sanjek 2003:316). Borgerskap i dagens 

nasjon kommer ikke bare an på om man er lovlig eller ikke, det etnokulturelle 
                                                

7 Se El Pais mars-april 2009 og INE 2009 (Insituto Nacional Estadistica). 
8 Det ble sendt 2,665 mill. US dollar til Peru fra peruanere i utlandet. Se IADB 2009 ”Remittances to 
Latin America and the Carribiean”. Til sammenligning ble det sendt 2,495 mill. US dollar til Ecuador, 
1,023 mill. US dollar til Bolivia og 4,134 mill. US dollar til Colombia. 
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innholdet i borgerskapet har mye å si. Som sagt i innledningen har jeg fokusert på 

både aktør og strukturene peruanere manøvrer innenfor og som de er med på å 

forandre. Finanskrisa og utlendingsloven var to strukturer som påvirket mine 

informanter. I foreningen jeg oppholdt meg mest i jobbet de politisk for å forbedre de 

nye rammen som skulle settes for utlendingsloven. De opplevde også å ikke få støtte 

til sine kulturelle prosjekt på grunn av finanskrisa. Jeg var med presidenten i et møte 

med en av Madrids topp-politikere. Han sa at de ikke finansierte kulturprosjekt, kun 

prosjekter som hadde tilknytning til jobbopplæring og lignende.   

Arbeidsmigrasjon og hva markedet trenger stemmer ikke alltid overens. 

Antagelser om hva markedet trenger i fremtiden slår hele tiden feil, og migrasjonen vi 

ser i dag korresponderer ikke med hva land trenger (Verbruggen 2005:33). Fra 2001 

til 2008 har Spania hatt en enorm vekst, både når det gjelder økonomi og antall 

immigranter. Immigrering til Spania hatt en økning på fire millioner fra 2001 til 2008. 

I Spania har det vært en byggeboom, og landet har trengt all den arbeidskraften de har 

kunnet fått (Pajares 2009). Når denne boligboblen plutselig sprekker, slik den gjorde i 

2008, går det utover hele befolkningen, og spesielt arbeidsimmigrantene. De spanske 

myndighetene har lansert en Plan de Retorno, en returneringsplan hvor immigrantene 

blir tilbudt hjemsending og økonomisk støtte, som en halv million har benyttet seg av 

(INE 2009). 

Ved enden av køen 

Etter å ha sittet på teppet i et par timer reiste vi oss endelig opp. I det fuktige rommet 

sto det nå cirka førti andre personer, mange sto også utenfor. Klokka ni åpnet dørene. 

Vi ble henvist til andre etasje, her trakk Carmen en kølapp og vi fant oss et par stoler. 

Ventinga var ikke over. Da det endelig ble Carmen sin tur viste det seg at det hadde 

skjedd en feil og at det ikke var dette arbeidskontoret hun tilhørte. Carmen kunne ikke 

gjøre annet enn å stå opp tidlig også neste dag. 

 I neste kapittel vil jeg følge flere av mine informanter og vise hvordan de 

beveger seg rundt i Madrid. I møte med andre blir deres identifikasjoner utfordret og 

ønske om å vise seg fra en god side og å posisjonere seg ovenfor den andre blir viktig. 

Carmens ektemann José, og to andre unge menn vil bli presentert og jeg følger 

Carmen og Christina videre. 
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3   SOSIALE  KATEGORIER I ENDRING 

I de to foregående kapitlene har jeg forklart hvorfor peruanere som immigrantgruppe 

er svært heterogen når det gjelder geografisk spredning og sosial diversitet. Blant de 

peruanerne jeg var sammen med i Madrid fikk jeg også erfare dette. De kom fra alle 

samfunnslag, høy-, middel- og lavere klasser. De kom fra ulike etniske grupper, fra 

forskjellige geografiske områder, og i følge statistikker (MTAS 2009) er peruanere 

representert med cirka like mange kvinner og menn i Spania. På 90-tallet var det flere 

kvinner enn menn. En forståelse av klasse og etnisitet i Peru er nødvendig for å kunne 

forstå peruanernes diversitet, differensieringsprosesser og sosiale kategorier i Madrid. 

Det er med på å forstå reproduksjon, endring og forhandling av klasse og etnisitet 

blant peruanere, hvordan de oppfatter seg selv i forhold til peruanere, andre 

minoritetsgrupper og spanjoler i en ny kontekst.  

Jeg ønsker i dette kapittelet å gi eksempler fra mitt empiriske materialet på 

hvordan sosiale klasser og etniske kategorier er relasjonelle. Maktforholdene som er 

til stede i ulike situasjoner og kontekster er med på å gjøre differensieringene 

dynamiske. Følgelig vil jeg presentere flere av mine informanter og hvordan de i 

forskjellige sammenhenger oppfatter seg selv og andre i det spanske samfunnet. 

Utdannelse og hvor mange år de har bodd i Madrid er med på å legge føringer på 

differensieringsprosesser. Samhandlinger med mennesker i det spanske samfunnet, 

som har andre livserfaringer og verdenssyn, gjør også at peruanere forandrer sine 

differensieringer og identifikasjoner. Språk vil også være en viktig faktor, hvor vidt 

de bruker Peru-spanske ord eller Spania-spanske ord. Jeg vil vise hvordan språk kan 

bli brukt som sosialt stigmatiserende. Deretter vil jeg diskutere kjønn som sosial 

differensiering, og hvilke ulike betydninger status som ”immigrant” kan ha her. 

Hvordan har disse ulike sosiale differensieringene betydning for hvordan de forholder 

seg til peruansk kultur? Hvordan de bruker og hva de mener om kulturelle praksiser 

vil bli diskutert mot slutten av dette kapittelet. Individene jeg følger tilskriver seg selv 
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og andre posisjoner og kategorier i det spanske samfunnet. De ønsker å sette seg selv i 

et godt lys, og de ønsker at jeg skal se at de er bedre enn ”de andre”. Hvem ”de andre” 

er kan være alt fra andre peruanere, nordmenn eller spanjoler. De definerer andre ut i 

fra hva de ser på som god og dårlig peruansk kultur og hvor mye kunnskap de har om 

det spanske samfunnet.  

Posisjoner i det sosiale rom 

Det var mandags morgen, sola hadde allerede begynt å varme, og folk beveget seg 

raskt nedover calle Corazón de Maria. Jeg gikk inn døra til et av Madrids mange 

arbeidskontor. Det er stor pågang i disse krisetider. Spania er et av de hardest 

rammede landene i Europa av la crisis (finanskrisa). Carmen ropte navnet mitt i det 

jeg var på vei opp trappa. Jeg så dem innerst inne i lokalet, Carmen fylte ut skjemaer 

mens ektemannen José sto ved siden av. De leter begge etter nytt arbeid, men i dag 

var det jobb til José som sto i fokus. Carmen var med for å hjelpe han, siden hun 

hadde bodd i Spania i fire år, mens José kun hadde bodd her i et halvt år. Hun så opp 

på meg og sa at hun forsto seg på det spanske systemet, hvordan man fylte ut disse 

skjemaene for å skaffe seg jobb. Hun så bort på José. ”I motsetning til han. Han er 

bare opptatt av Peru og å henge med sine dumme peruanske venner”. Hun snudde seg 

og gikk mot skranken for å levere skjemaene. José så likegyldig ut, vant til sin kones 

spydige kommentarer. 

Vi gikk ut av arbeidskontoret og satt oss ned på en fortauskafé i nærheten. Jeg 

hadde avtalt et intervju med José i dag, og hadde håpet å få være alene med han. Men  

Carmen bestilte seg en cola, satt seg ned, og begynte å lese i et blad. Hun sa at hun 

ikke skulle forstyrre oss, men jeg visste at José kom til å være preget av hennes 

nærvær. Han begynte å fortelle om livet sitt, fra sin barndom og frem til i dag. Han 

fortalte den ene episoden etter den andre, entusiasmen i stemmen hans tydet på at 

dette var viktige historier fra hans liv. En periode hadde han og familien bodd på en 

gård uten tak. Når det regna hadde alt blitt vått. Fjorten år gammel dro han inn til 

storbyen for å klare seg selv. Først jobbet han som assistent på en lastebil, deretter ble 

han med onkelen sin som solgte dollar på gata. Det tjente han mye på, helt til han en 

dag ble rana og sto igjen med ingenting. Så hadde han jobbet i byggebransjen, men 

det var dårlig med sikkerhet på jobben og hvis han skulle skade seg en dag visste han 
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at da ville alt være slutt. Han fortalte meg at han alltid hadde vært en arbeidskar, det 

var noe han tydelig var stolt over. 

Når han begynte å prate om Spania ble Carmen plutselig med i samtalen. 

”Ikke hør på alt han sier, han skjønner ingenting, han er en cholo”. José smilte skjevt 

og fortsatte å fortelle om spanjolene og de andre i byggefirmaet, der han tidligere 

hadde jobbet, men som han nå hadde fått sparken fra: 

I jobben har jeg blitt kjent med bolivianere, folk fra Uruguay, flest fra Peru 
der hvor jeg jobba da. Det var noen spanjoler også da. De pleide å gjøre narr 
av meg. Jeg prata ikke så bra Spania-spansk, og en dag brukte jeg ordet jalar 
som betyr å dra noe i Peru, mens her i Spania betyr det visst å spise. De lurte 
på hva jeg skulle spise. De lo av meg, gjorde narr av meg. Men nå har jeg 
lært. Jeg prater som spanjolene når jeg er med de, men når jeg er med 
peruanere prater jeg bare jergas (slang). På jobben, hvis jeg møter noen av 
mine paisanos (landsmenn) kan vi prate quechua.9 Da ser folk på oss og lurer 
på hvem indianere vi er liksom. De savner vel meg. De gjorde jo alltid narr 
av meg, hva gjør de nå? 

Vi fortsatte å prate, om fortid, nåtid og framtid. Han så ikke særlig lyst på det. Den 

ene dagen hadde han lyst til å reise tilbake til Peru, den andre dagen trodde han at han 

hadde det best i Spania. Han hadde pratet med onkelen sin her om dagen og fortalt at 

han vurderte å reise tilbake. Han hadde blitt sint på han og bedt han om å bli i Spania. 

”Alt er mye verre her i Peru”, hadde onkelen sagt. José var litt usikker på det.  

For fire år siden hadde Carmen og José bestemt seg for å prøve lykken i 

Spania, salir adelante, som de pleide å si. Salir adelante betyr å komme seg fremover, 

forbedre sin økonomiske og sosiale status. Carmen hadde allerede familie i Madrid, 

og de skaffet henne arbeid. Etter ett år dro Carmen tilbake til Peru og giftet seg med 

José slik at det skulle bli lettere å komme over til Spania som følge av 

familiegjenforening. To år gikk, og han fikk endelig et jobbtilbud hos et byggefirma. I 

mellomtiden hadde Carmen bodd hos sin søster og hennes spanske mann Carlos. Hun 

hadde i over to år hørt og sett hvordan Carlos oppførte seg, hvordan han prata, hva 

han spiste og hva han syntes om peruanere. Carmen hadde jobbet som hushjelp, og 

også jobbet i en skjønnhetssalong, hvor hun daglig hadde hatt kontakt med spanjoler. 

                                                

9 Quechua er et innfødt språk som blir pratet av over ti millioner mennesker i store deler av 
Andesregionen (Peru, Bolivia, Ecuador, Sør-Colombia, Nord-Argentina og Nord-Chile), og som har 
spredd seg med emigranter fra regionen. Quechua er offisielt språk i Peru, ved siden av spansk og 
ayamara. Tidligere var quechua hovedspråket i Inkariket. 
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Da José endelig kom til Madrid meldte problemene seg nesten med en gang. Han 

tenkte, pratet og oppførte seg som han alltid hadde gjort. Carmen derimot hadde 

tillært seg nye måter å snakke og oppføre seg på. Hun hadde skaffet seg ny sosial og 

kulturell kapital (Bourdieu 1995) gjennom å ha bodd og jobbet sammen med 

spanjoler. 

I Peru var Carmen og José fra samme sosiale klasse og hadde samme etniske 

bakgrunn. De hadde begge foreldre som hadde immigrert til Lima fra landsbyer i 

Andesregionen. De hadde ingen høyere utdannelse, og begge jobbet som ufaglærte i 

dårlig betalte jobber. I de siste årene har Carmen bodd i Spania, hun har hatt en 

spansk omgangskrets, fått tilbakemelding på språk og oppførsel og ofte rettet seg etter 

hva folk har sagt til henne. Nå når hennes ektemann kommer over for å bo sammen 

med henne, merker hun at de er forskjellige. Hun må overbevise meg om at hun ikke 

tenker slik som han, hun deler ikke samme språk og oppførsel. Under intervjuet kaller 

hun José for cholo, og som beskrevet tidligere er cholo et relasjonelt begrep som blir 

brukt for å beskrive noen de ser på som har lavere status og klasse enn seg selv 

(Mendoza 2000). Historien og samhandlingen mellom Carmen, José og meg kan gi et 

bilde på subjektive, relasjonelle og situasjonelle identifikasjoner, etnisitet og 

klassetilhørighet. Eksemplet om Carmen og José viser at historiske  kategorier som 

har oppstått i en peruansk kontekst, som for eksempel cholo, blir gjeldene i en ny 

spansk kontekst. Hun har utvidet sine fortolkningsrammer, inkorporert noe av den 

spanske tenkemåten, og blander den sammen med peruanske kategoriseringer. 

Kategorien indianer blir brukt av de spanske arbeidskollegaene til José. De bruker det 

på en nedverdigende måte for å kategorisere José og hans peruanske arbeidskollegaer. 

”De uten kunnskap” 

Intervjuet var ferdig og vi reiste oss opp for å gå. Carmen og José ble med opp til den 

peruanske foreningen hvor jeg jobbet som frivillig. Jeg hadde fortalt dem om 

foreningens nyeste aktivitet; salg av billig peruansk mat på grunn av la crisis. Vel 

fremme i foreningen fortalte jeg Ana som satt på kontoret at jeg hadde med meg to 

venner som gjerne ville kjøpe mat. Hun så på dem og lurte på hvor jeg kjente dem fra. 

Jeg fortalte, de hilste beskjedent. Ana har bodd i Spania i tjue år, er utdannet jurist og 

blir ofte tatt for å være spanjol både i Spania og Peru på grunn av sitt utseende og 

språk. Carmen og José satt seg ned på stolene ved skrivebordet til Ana. De tok i mot 



 43 

råd fra henne om hva de kunne gjøre i disse krisetider. Videre sa hun at de måtte bli 

bedre kjent med det spanske systemet, for å vite om hvilke rettigheter de hadde som 

immigranter. Både Carmen og José satt stille, de nikket samtykkende til Ana sine råd. 

For meg som tilskuer så jeg at situasjonen nå var snudd på hodet. For et par 

timer siden var det Carmen som ga José råd, gjorde han dum ved å vise til meg at han 

ikke skjønte noe av det spanske samfunnet. Nå var det Ana som viste at hun var den 

kunnskapsrike. Hun sa i en kommentar til meg etter at Carmen og José hadde gått at 

det var synd på peruanere som ikke hadde utdannelse, som kom hit til Spania uvitende 

om situasjonen her. Dette sa hun til meg uten å kjenne til deres situasjon bortsett fra at 

de var arbeidsledige. Hun satte de automatisk i en kategori som var under hennes 

egen, ”de uten kunnskap”, slik Carmen for et øyeblikk siden hadde gjort med José. 

Hva er det som gjør at Ana antar at José og Carmen ikke har utdannelse? Og 

hvorfor oppfører Carmen seg plutselig som om hun ikke vet noe som helst om det 

spanske systemet? 

Klasserelasjoner er nært knyttet til etnisitet og raserelasjoner. Hvilke 

kategoriseringer som blir de mest gjeldene varierer ut i fra kontekst. I samhandlingen 

mellom Ana, José og Carmen spiller utdannelse en rolle, i samspill med forestillinger 

og fordommer angående utseende og språk. Det er ikke legitimt å diskriminere noen 

på grunn av utseende eller hvor de kommer fra. Utdannelse derimot har blitt en 

legitim kilde for sosial differensiering (de la Cadena 2000). Det er denne 

differensieringen Ana kommuniserer til meg. Ana ser på Carmen og José som mindre 

utdannet og plasserer dem inn i et sosialt hierarki som kan gi grunnlag for 

diskriminering. Hun sier ikke noe til meg angående utseende eller hvor de kommer 

fra, men er det egentlig det hun baserer seg på når hun kategoriserer Carmen og José 

sammen med informasjonen om at de er arbeidsledige? I dette eksemplet er det både 

forestillinger når det gjelder etnisitet, rase og forestillinger om Carmen og José som 

mindre utdannet som spiller en rolle i hvordan alle tre definerer hverandre. Carmen 

opplever Ana som mer kunnskapsrik. Hun har vært vant til å underordne seg spanjoler 

som Carlos, mannen til søstera, og spanske arbeidskollegaer. I møte med Ana blir hun 

igjen den som vet minst og må ta i mot råd slik hun har gjort alle fire årene hun har 

bodd i Madrid. 
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”Ekte peruaner” 

Jeg fulgte Carmen og José ut av foreningslokalet. ”Voy al trabajo, vale?”,10 sa 

Carmen da vi kom ut på gata. ”Vale”, svarte jeg. Vi så Carmen forsvinne rundt 

hjørnet. José snudde seg mot meg og sa at han blir så forbanna på alle peruanere som 

driver og sier vale og andre spanske uttrykk. ”De har glemt å snakke peruansk, de har 

glemt Peru, det kommer jeg aldri til å gjøre”.  

I det øyeblikket José sier dette er også han med på å sette folk under seg. Han 

ble akkurat sett på som cholo og en som er uten kunnskap, men i det han sier denne 

setningen setter han Carmen og andre peruanere som Carmen i en gruppe som har 

mistet sin peruanskhet, de har reist vekk fra sitt moderland både fysisk og mentalt. 

Han mener de har sviktet sitt land og sin kultur. I flere av samhandlingene presentert 

her ser vi at språk har en stigmatiserende effekt. José liker ikke at Carmen prater 

Spania-spansk, og setter seg i en posisjon over henne ved å fokusere på dette. Men 

under intervjuet tidligere på dagen hadde han samtidig sagt at han hadde begynt å 

prate Spania-spansk med sine arbeidskollegaer for å unngå å bli misforstått og sett på 

som indianer. Under intervjuet ønsket han å vise Carmen at også han forsto seg på det 

spanske systemet, i dette tilfellet språket, og at han ikke var like dum som hun 

påpekte. Men når han er alene med meg ønsker han å sette seg selv i et godt lys ved å 

rakke ned på Carmen, der han som praktiserer ”god peruansk kultur”. Hva som er det 

autentiske peruanske språket føyer seg inn i en lang diskusjon om hvilke kulturelle 

praksiser som er mer autentiske enn andre. Hvorfor autensitet blir så viktig for 

peruanere i det spanske samfunnet vil bli diskutert nærmere i de neste kapitlene. 

Gjennom ulike møter og samhandlinger kan vi se hvordan klasse og etnisitet 

stadig er i endring alt etter hva situasjonen og relasjonen er. De forhandler om verdier 

i forhold til klasse, etnisitet og ”peruanskhet”. Det er viktig å studere disse relasjonene 

da det kan være med på å forandre forestillinger om stereotypiske grupper, i dette 

tilfellet ”peruanere i Madrid”. 

Individene jeg har fulgt så langt presenterer seg selv gjennom å gi utrykk i 

form av verbale utsagn, og avgi uttrykk i form av karakteristikker ved den handlede 

(Goffman 1992:12). Carmen ønsker å vise for meg at hun står over José, hun er ikke 

like dum som han. Ana ønsker å vise sin posisjon blant peruanere i Madrid ved å 
                                                

10 Voy al trabajo vale? : Jeg går på jobb nå, ok? Vale er et spansk uttrykk som blir brukt veldig mye av 
spanjoler og betyr ok/greit/ja. 
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skape skiller mellom seg selv og dem, de er peruanere uten utdannelse og kunnskap. 

Til slutt er det José som ønsker å vise for meg at det er han som er den ”ekte 

peruaneren”. De ønsker hele tiden å forhandle seg frem til den beste plassen, at jeg 

skal se på dem i lys av andre og se at de er bedre enn ”de andre”, i dette tilfellet andre 

peruanere. Dette rollespillet, hvordan de presenterer seg selv, og hvordan andre ser 

dem (Goffman 1992) er noe jeg ønsker å studere også videre i denne oppgaven. 

Klassereiser 

Elvira hadde kommet fra Peru for et par dager siden da jeg møtte henne første gang. 

Hun fortalte meg at hun hadde kommet til Madrid for å være sammen med resten av 

familien. Hun hadde sagt opp jobben sin på et bra sykehus, og flyttet fra et stort hus i 

en bedre bydel i Lima. Ektemannen og den eldste datteren hadde bodd i Madrid i flere 

år nå. Den yngste datteren hadde blitt ferdig med skolegangen i Lima og var blitt 

gammel nok til å starte på universitetet i Madrid, hvor søsteren gikk. Elvira mente at 

det kom til å bli bra å være sammen med familien igjen, selv om hun allerede savna 

huset og jobben i Lima. Et par uker senere var jeg på besøk igjen. Elvira var ikke like 

optimistisk denne gangen. Hun kunne ikke fatte at folk orket å leve i dette klimaet, det 

var vind fra alle kanter, sludd, regn og ingen sol. På supermarkedet hadde de ikke 

ferske varer slik hun var vant med i Peru, men det verste av alt var å bo i en så liten 

leilighet, og at hun ikke hadde fått seg noen jobb. ”Det skulle jo ikke være vanskelig 

for meg å få jobb her siden jeg har så lang erfaring som sykepleier på et bra sykehus i 

Lima”, fortalte hun meg. Hun sa de ikke ansatte henne fordi hun var peruaner, noe 

som gjorde henne fryktelig sint. Niesen hennes, en av mine hovedinformanter, mente 

hun hadde blitt bortskjemt i Lima, med stort hus og trygg jobb. Her måtte hun 

plutselig dele med alle, ta hensyn, og siden de ikke hadde så mye penger, kunne hun 

ikke gå ut så mye som hun hadde gjort i Lima. Etter at Elvira hadde vært i Madrid i to 

måneder hadde hun fortalt familien at hun ikke orket mer, hun følte seg dårlig 

behandlet, hadde ikke fått seg noen jobb og de bodde altfor trangt. Hun hadde pakket 

kofferten og dratt tilbake til Lima med den yngste datteren, som hadde begynt å like 

seg i Madrid. 

Elvira kom fra den øvre middelklassen i Peru. Dette kan sies på bakgrunn av 

hennes jobb og bydelen hun bodde i. Da hun flyttet over til Madrid falt hennes status 
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kraftig. Hus, jobb, muligheten til å gå ut og status som middelklassekvinne med 

familie i utlandet var hva hun hadde reist fra. Nå var hun selv kvinnen i utlandet, som 

ble behandlet som ”immigrant fra den tredje verden”. 

Elvira opplevde at hennes kulturelle kapital mistet verdi i det spanske 

samfunnet. Dette gjaldt forøvrig for mange immigranter jeg pratet med i Spania. 

Peruanere og immigranter generelt har forskjellige kulturelle uttrykk i forhold til 

majoritetsbefolkningen i Spania. Språk, religiøse praksiser, utseende og måter å 

oppføre seg på kan være noe av det som skiller dem fra hverandre. Immigrantene kan 

derfor få en opplevelse av ufullstendighet i møtet med dem som er ”kulturelt 

overlegne”, i dette tilfellet spanjolene. Bourdieu (1995) beskriver dette som 

klassebaserte forskjeller i kulturell kapital. Forskjellene i spanjolene og 

immigrantenes kulturelle kapital er en funksjon av det Bourdieu kaller for habitus, 

altså de disposisjonene individer besitter som skaper adferd og forståelse (Bourdieu 

1989:18-19). I forhold til Marx´s forståelse av klasse som hovedsakelig var basert på 

økonomisk analyse, blir Bourdieus verditeori mer utfyllende. Han viser til 

konverteringen av økonomisk og kulturell verdi som da er med på å reprodusere 

maktforskjeller. Kulturell kapital synliggjøres i for eksempel smak, stil og språkbruk 

(Krohn-Hansen og Vike 2000) og kan ha store konsekvenser for immigranter, i dette 

tilfellet Elvira som ikke får ”godkjent” sine kvalifikasjoner og sin kulturelle kapital i 

Madrid. 

Sosiale klasser blir formet gjennom maktrelasjoner, og er relasjonelle. Elviras 

verdier og status blir ikke like mye verdt i Spania som i Peru. Hvilken klasse hun 

kommer fra blir overskygget av kategorien ”immigrant fra den tredje verden”. 

Klassestrukturer er skiftende fra et samfunn til et annet hvor andre former for kapital 

blir fordelaktige. Hvis en spanjol hadde kommet til Peru med sykepleierbakgrunn 

ville det ikke vært like vanskelig for hun eller han å få seg jobb. I Peru blir deres 

kunnskap verdsatt og sett på som god, i motsetning til hva Elviras kunnskap blir i 

Spania. Vi kan skimte noen overliggende maktstrukturer i dette eksemplet, 

forestillingen om god og dårlig kunnskap basert på hvilket land personene kommer 

fra. Peru kategorisert som et land i den tredje verden, og Spania som et land i den 

første verden blir her avgjørende. 

Det var ikke bare Elviras kulturelle kapital, adferd og forståelse som ble 

utfordret da hun skulle søke jobb og finne seg til rette i Madrid. Også hennes 

verdenssyn ble utfordret, noe Bourdieu (1977) kaller for doxa. Doxa vil si de 



 47 

kroppsliggjorte følelser og tanker som er knyttet til en fornuftig forståelse av verden. 

Vi forstår verden som innlysende, opplagt og naturlig, den blir tatt for gitt (1977:164). 

Elvira har tatt for gitt sin posisjon i Peru, og i verden, som en kvinne i middelklassen 

med god kunnskap angående sitt yrke som sykepleier. Hennes kulturelle kapital har 

blitt verdsatt i Peru. Det lyses ut sykepleierstillinger i Madrid og Elvira antar at hun 

får arbeid på bakgrunn av sin lange erfaring og kunnskap, men spanjolene som leser 

Elvira sine søknader har andre verdenssyn. De har forestillinger om immigranter fra 

den tredje verden, de anser ikke hennes kunnskap som god nok basert på forestillinger 

om dårlige utdanningsinstitusjoner og sykehus i Peru. De anser ikke Elviras 

kvalifikasjoner som gode nok, og hun får dermed ikke jobb.  

Elvira ønsker ikke å jobbe som hushjelp fordi hun anser dette som et 

lavstatusyrke. Å være hushjelp i Peru assosieres ofte med kvinner som har immigrert 

fra høylandet og ned til Lima. Elvira er bevisst sin posisjon og ønsker å bevare den i 

det nye samfunnet. Når hennes kvalifikasjoner ikke er gode nok i Spania og hun ikke 

ønsker å jobbe i de yrkene tiltenkt immigranter fra den tredje verden, blir det 

vanskelig for henne å skape et meningsfullt liv, og hun velger å reise tilbake til Lima.    

Ut i fra dette eksemplet kan vi se hvor tett forestillinger om etnisitet og rase er 

knyttet til klassebegrepet. Dette gjelder både i Peru og Spania. Elvira blir plassert 

nederst i det sosiale samfunnet i Madrid på grunn av hennes etniske opprinnelse. I 

Peru blir kvinnene som kommer fra høylandet plassert nederst i det peruanske sosiale 

samfunnet på grunn av deres etniske opprinnelse. Ortner hevder at etnisitet og rase 

ofte overskygger klasse når sosial kategorisering finner sted (2006:78). Jeg mener på 

linje med Ortner at klasse bør få like stor plass som andre sosiale kategoriseringer. 

Siden Elvira ikke fikk beholde sin posisjon i middelklassen når hun kom til Spania, 

reiste hun tilbake til Peru, hun hadde det best der, selv om ektemannen og den ene 

datteren fortsatte å bo i Spania. 

Forskjellige migrasjonshistorier 

Elvira, Carmen og José sine migrasjonshistorier er forskjellige. For det første er 

Elvira eldre, og er fornøyd med livet sitt i Peru. Carmen og José reiste bort fra Peru 

for å få det bedre. I Peru bodde de hjemme hos familien i utkanten av Lima. De hadde 

dårlig betalte jobber, de var i en lavere sosial klasse enn Elvira. Både Elvira og José 

hadde oppholdt seg i Madrid i mye kortere tid enn Carmen da jeg møtte dem under 
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feltarbeidet. De hadde ikke hatt den tiden Carmen hadde hatt til å tilpasse seg det 

spanske samfunnet. José hadde ikke samme mulighet som Elvira til å reise tilbake til 

Peru. Han hadde fått klar beskjed fra sin onkel om at ting var verre i Peru, han hadde 

heller ikke noen jobb eller hus å reise tilbake til. Han fortalte meg at selv om han ikke 

hadde noen jobb i Spania, og snart ingen kone med familie å støtte seg på, så hadde 

han fortsatt en mulighet i det spanske samfunnet til å få seg en jobb og til slutt et bra 

liv. Som han sa det under intervjuet; ”Her i Spania gir de deg penger selv om du ikke 

har arbeid, så lenge du har papirene i orden, mens i Peru, der gir de deg ingenting, 

ikke en gang en potet”. 

Carmen som har bodd i Madrid i fire år har det lettere enn de to andre. Hun 

har blitt vant til å leve i det spanske samfunnet, samtidig som hun har flere nære 

slektninger boende i Madrid. De første to årene bodde hun med søsteren og hennes 

spanske mann. Her lærte hun mye, og hun nevnte for meg flere ganger hvordan 

mannen til søstera hadde irettesatt henne hvis hun sa noe feil. Hun fortalte meg at det 

hadde vært vanskelig i begynnelsen, hun hadde vært sjenert og tilbaketrukket. Hun 

fortalte meg om en episode som hadde skjedd på jobben hennes for cirka ett år siden:  

Jeg skulle spørre sjefa om hvor hun hadde plassert noen parlantes 
(høytalere). Sjefa så rart på meg og skjønte ikke hva det var jeg sa. 
”Parlantes, hva er det”, spurte hun meg. Jeg prøvde så godt jeg kunne å 
komme på et annet ord, men jeg klarte det ikke. Jeg begynte å forklare at det 
var sånne det kommer musikk ut av. Da begynte sjefa å le høyt og så sa hun; 
”du mener altavozes”. Jeg ble så flau, skjønner du? 

Carmen har sagt parlantes om høytalere hele sitt liv. Når hun kommer opp i en slik 

situasjon som her blir hun flau, noe som fører til at hun vegrer seg for å prate med 

spanjoler i tilfelle de gjør narr av henne. Overfor andre peruanere som ikke har bodd 

så lenge i Spania kan hun fremstå som velintegrert i det spanske samfunnet, hun har 

lært seg de kulturelle kodene. Men i direkte møte med spanjoler eller utdannede 

peruanere som Ana blir hun likevel klar over at hun ikke har lært seg alt, hun har ikke 

den riktige kulturelle kapitalen. Språk blir et symbol som kan brukes stigmatiserende. 

I dette tilfellet blir Carmen og José sine erfaringer like. De spanske arbeidskollegaene 

til José hadde gjort narr av han da han hadde sagt ”feil” ord, det samme hadde sjefa til 

Carmen gjort. De er ikke så forskjellig fra hverandre som Carmen gir uttrykk. Det å 

bruke språk som et stigmatiserende symbol finner vi igjen under kolonitida i Peru. 

Under kolonitida ble quechua, som var Inkarikets språk, standardisert og spredd ut til 
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den kolonialiserte innfødte befolkningen på bekostning av andre lokale språk i 

Andesregionen. Quechua ble et stigmatisert språk som landsbybeboere, småbønder, 

gjetere og det rurale proletariatet brukte. Spansk derimot ble språket for de 

dominerende sektorene i samfunnet og et av instrumentene for å beholde denne 

dominansen (Mannheim 1991:1-2 i Mendoza 2000:20). Jeg vil ikke gå så langt som å 

trekke direkte paralleller til situasjonen i dag, hvor spanjoler og peruanere skiller 

mellom Peru-spansk og Spania-spansk. Hele det latinamerikanske kontinent har sine 

forskjellige dialekter av spansk, dette gjelder også innenfor Spania. Hva som er 

riktige ord å bruke varierer fra situasjon til situasjon. At Carmen og José blir ledd av 

og gjort narr av på grunn av måten de snakker spansk på, og at de selv føler det er 

vanskelig å prate med spanjoler, viser at det er spanjolene som har makten til å 

definere hva som er ”riktig” spansk. Carmen og José prøver derfor å prate som 

spanjolene når de er sammen med de, for å ikke bli sett på som ”dumme”, mens José 

sier han prater jergas (peruansk slang) når han er sammen med sine landsmenn. Språk 

blir med dette et sosialt stigma og blir, så langt det går, underkommunisert i 

interaksjon med den dominerende gruppa (Eidheim 1969), i dette tilfelle spanjoler. 

Carmen viser at hun klarer å manøvrere i det spanske samfunnet, hun sier hun 

forstår seg på systemet, hun har blitt integrert og hun vet hvordan det skal gjøres. 

Samtidig kommer hun opp i situasjoner hvor hennes identifikasjon som peruansk 

kommer frem og blir gjeldene. Da dette skjer blir hun skamfull, hun føler seg dum. 

Hun står i en slags mellomposisjon, hvor hun er stolt av hva hun kan som velintegrert 

i det spanske samfunnet, og skamfull når hun ser hva hun enda ikke kan, fordi hun 

blir oppfattet og oppfører seg peruansk. Hun mobber José fordi han ikke ønsker å 

integrere seg, han er fortsatt sammen med sine ”dumme” peruanske venner. Han er 

bare opptatt av hva som skjer i Peru og spiser bare peruansk mat. På de første sidene i 

denne oppgaven beskrev jeg en episode fra danseforeningen jeg var med i Madrid. 

Carmen var med her, hun møtte opp på alle treninger og var stolt av å kunne danse 

peruansk dans. For henne er denne formen for peruansk kulturell praksis noe hun ser 

på som positivt. Hun ønsker altså begge deler, bli sett på som velintegrert i det 

spanske samfunnet og samtidig oppsøker hun ”peruansk kultur”. Hennes smak, altså 

hva hun synes er god og dårlig peruansk kultur, blir her synlig. Hva er gode peruanske 

kulturelle praksiser, og hvem har makt til å definere dette? Dette er spørsmål jeg vil 

komme tilbake til i de neste kapitlene. 
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Kjønn som sosial differensiering 

Wade (1997) kritiserer van den Berghe og Primov (1977) sitt studiet av klasse og 

etnisitet i Peru for ikke å ta hensyn til kjønn. Wade mener at kjønn spiller en rolle i 

dannelser av ulike identiteter og at et kjønnshierarki i stor grad spiller inn i forhold til 

klassifiseringer (1997:101). Melhuus og Stølen (1996:10) viser også til hvordan 

ulikheter mellom klasser tidligere ble favorisert som studiefokus fremfor kjønn. Dette 

var fordi klasse var direkte tilknyttet økonomisk struktur og politisk handling, og ved 

å fokusere på klasse kunne det føre til sosial forandring og med det mer likhet mellom 

kjønnene. Jeg har i min oppgave valgt å ikke fokusere på kjønn som sosial 

differensiering på grunn av oppgavens begrensede lengde. Jeg ønsker likevel å 

komme kort inn på det her siden jeg observerte at det var skiller mellom kvinner og 

menns erfaringer og oppfatninger angående livene deres i Spania og at forestillinger 

om sosiale kjønn henger tett sammen med forestillinger om klasse og etnisitet. 

Forestillinger om ulikheter mellom sosiale kjønn er basert på maktrelasjoner 

(Melhuus og Stølen 1996). Det blir skapt idealer og forestillinger om hvordan menn 

og kvinner er, hva som karakteriserer kategoriene, noe som igjen legger føringer på 

individenes handlinger. Migrasjonssituasjonen kan føre til nye muligheter for 

identifisering og nye måter å utfordre maktrelasjoner på. Jeg vil vise dette gjennom 

flere av mine informanters måter å forholde seg til spanjoler og deres peruanske 

familiemedlemmer. 

Ordet macho er forbundet med Latin Amerika og blir brukt av mange, både 

menn og kvinner, for å karakterisere en ekte mann (Melhuus og Stølen 1996:14). 

Macho-begrepet betyr i mange sammenhenger en mann som har det økonomiske og 

generelle ansvaret over sin familie (Gutmann 1996:221). I Latin Amerika finnes 

fortsatt den stereotypiske kjønnsdikotomien, forestillingen om en sterk og 

dominerende mann og en underdanig kvinne. Disse forestillingene blir reprodusert, 

forhandlet og endret gjennom ulike relasjoner, situasjoner og kontekster. For José som 

jeg har presentert tidligere blir det vanskelig å opprettholde en rolle som forsørger når 

han ikke har noen jobb og blir sett på som ”indianer”, ”cholo” og ”immigrant fra den 

tredje verden” av menneskene han omgås med. 

Migrasjon kan føre til at peruanske kvinner får mer rom for selvbestemmelse. 

De kan kontrollere personlige og økonomiske ressurser mer enn hva de kunne før de 

migrerte (Escrivá 2000:215). Kvinnene finner nye rom å handle i, skaffer seg nye 
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nettverk og har muligheter for å bevege seg mer ute i det offentlige rom. Escrivá 

mener at på det generelle plan så økes statusen som kvinne, mens status i klasse og 

etnisitet synker i Spania, noe som er tilfelle for mine kvinnelige informanter i Madrid. 

Likevel blir mange i Spania boende i håp om å oppnå noe mobilitet. Siden de ikke 

returnerer, men sender penger hjem til Peru, opprettholdes forestillingen om et 

migrasjonsparadis i hjemlandet (2000:218). Elvira har hatt denne forestillingen i Peru. 

De som har emigrert har det bra, de sender tross alt penger hjem. Som jeg har vist her 

fikk Elvira avkreftet denne forestillingen. Hun returnerte tilbake til Peru hvor hun 

hadde det bedre på grunn av sin klassetilhørighet og som ”sosialt hvit”. Migrasjon blir 

likevel stort sett oppfattet som noe positivt blant immigranter i Spania. Flere av mine 

kvinnelige informanter fortalte meg at de følte seg mye tryggere i Madrid enn de 

gjorde i Lima. De kunne ferdes ute om kvelden uten å ta like mange forhåndsregler 

som de hadde gjort i Lima. De pratet også om at de hadde bedre velstand, sosial 

organisering og utdanningsmuligheter, men påpekte at det var vanskelig  å forbedre 

sin status gjennom jobb. Jobbene immigrantene har tilgang til har ofte dårlige vilkår, 

og blir sett på av resten av den spanske befolkningen som lite attraktive og som 

lavstatusyrker. Det er mange som jobber i uformell sektor, hvor arbeidskontrakt og 

rettigheter ikke finnes. Noen av peruanerne jeg møtte i Madrid, både kvinner og 

menn, hadde heller ikke dokumentene i orden, noe som førte til at de ble klassifisert 

som illegale av den spanske staten. Dette skapte problemer i forhold til for eksempel 

anskaffelse av jobb. 

På 90-tallet var peruanere en av de største migrasjonsgruppene i Spania. 

Kvinnene var i flertall, og sammen med dominikanere utgjorde de den største gruppa 

fra Latin Amerika. Statistikken viser nå at peruanere er den åttende største 

immigrantgruppa, og at det er cirka like mange menn som kvinner (MTAS 2009). 

Menn er ofte ansatt i yrker som innebærer jordbruk, byggebransjen og handel, mens 

kvinnene stort sett er ansatt i private hus, på kjøkkenet, i rengjøring, hos eldre og 

syke. De er sjelden selvstendig næringsdrivende (Escrivá 2000:208). Utdannelse har 

mye å si, og selv om peruanere er blant de immigrantgrupper med høyest utdannelse, 

så er det mye variasjon blant dem i Madrid.  

Det er mange faktorer å ta hensyn til når man analysere både menn og 

kvinners migrasjonsstatus. Mye kommer an på personens bakgrunn, hvordan 

migrasjonsprosessen har vært, om de har familie i landet de kommer til, og 

mottakerlandets klassifiseringer av personene. Personens status er hele tiden i 
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forandring og vi kan ikke se dem som overførbare fra et samfunn til et annet. Dette er 

viktig å ta hensyn til i studiet av immigranter (Escrivá 2000:220).  

På grunn av at peruanerne jeg var sammen med i Madrid kom fra forskjellige 

klasser og etniske grupper gjorde at de erfarte og opplevde migrasjonssituasjonen 

forskjellig, dette gjaldt også i forhold til om de var kvinner eller menn. Hvordan blir 

kjønn som sosial kategorisering gjeldene i Madrid? Er det forskjell på hvordan menn 

og kvinner opplever situasjonen, er det noen som kommer heldigere ut av det enn 

andre? Jeg vil videre i dette kapittelet komme med noen empiriske beskrivelser 

angående dette temaet og jeg vil undersøke viktigheten av å ha familie og nettverk for 

mine informanter i Madrid. Jeg følger Carmen og José videre, og knytter de opp mot 

andre unge peruanske immigranter i Madrid. Jeg ser avslutningsvis på hva økonomisk 

og sosial trygghet og stabilitet har å si for tilnærmingen til ”peruansk kultur”. 

”I Madrid vil jeg bestemme over meg selv” 

Jeg fant meg en liten stol og satte meg inn på det lille kjøkkenet. Luciana sto ved 

siden av og friterte poteter, hakket tomater og skar opp skinke. Luciana er født og 

oppvokst i Lima, mens foreldrene kommer fra en landsby i Andesregionen. Hun kom 

til Madrid for fem år siden sammen med sin ektemann. Hun hadde en tante, onkel og 

to søskenbarn som allerede bodde i Madrid. Hun hadde ingen høyere utdannelse fra 

Peru og i Madrid fikk Luciana jobb som hushjelp, mens ektemannen fikk jobb i 

bygningsbransjen. Da jeg ble kjent med henne gjennom en peruansk dansegruppe i 

Madrid, hadde hun vært arbeidsledig i to år. Under feltarbeidet fikk hun seg jobb på 

kjøkkenet i en spansk bar. Det var sjefen til ektemannen som eide denne baren. Jeg 

besøkte henne flere ganger på arbeidsplassen og de to spanjolene som jobbet i baren 

ba meg ofte komme inn på kjøkkenet hvor Luciana jobbet, slik at jeg kunne holde 

henne med selskap.  

Luciana gikk ut og inn av kjøkkenet for å levere fra seg maten hun fikk 

beskjed om å lage, jeg følte jeg satt litt i veien, noe Luciana benektet. Hun jobbet ofte 

over ti timer om dagen og hadde ikke skrevet under på noen arbeidskontrakt. Hun 

fortalte meg at hun var så fornøyd med å ha en jobb nå, så hun ville ikke kreve noe 

mer av arbeidsgiveren. Det gikk mot slutten av dagen og jeg ble med ut for å tømme 

søpla. Hun fortalte meg at hun likte seg i Madrid nå som hun endelig hadde fått seg 

jobb. Alle hennes venner var fra Peru, og hun hadde danset fast i den peruanske 
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dansegruppa i flere år. Hun syntes også ekteskapet gikk bra, det var ikke så mye som 

hadde forandret seg etter at de hadde flyttet til Madrid. De hadde de samme rollene. 

Hun gjorde husarbeid og lagde maten, han var aldri på kjøkkenet, men hun syntes det 

var greiest slik. Han pleide å spise det hun lagde, noe hun var fornøyd med, for hun 

hadde ei venninne hvor mannen kastet tallerkenen i gulvet hvis det var noe han ikke 

likte. Hun gikk inn igjen for å vaske over benkene før hun dro med metroen og toget 

hjem. Hjemme ventet mer matlaging, men for Luciana var det å lage peruansk mat 

mye bedre enn all den fettete maten hun lagde i den spanske baren.   

Lucianas status som kvinne har ikke forandret seg så mye fra da hun bodde i 

Peru. Hun og ektemannen lever etter noenlunde samme sosiale mønstre og roller, hun 

gjør husarbeid og har en deltidsjobb ved siden av, han jobber litt mer enn fulltid. Ofte 

når jeg var sammen med henne ringte ektemannen for å høre hvor hun var, hva hun 

gjorde og hvem hun var sammen med. Lucianas tante som hadde bodd i Madrid i tjue 

år var ofte sint på Luciana som lot mannen kontrollere henne på den måten. På en 

dansetrening vi hadde i slutten av mai sa tanta plutselig: ”Hvorfor må du fortelle han 

hvem du er sammen med hele tiden, han har ingen rett til å vite det. Du bor i Spania 

nå, her er kvinnene frie til å gjøre hva de vil”. Luciana sa ingenting tilbake, men sa til 

meg senere at hun syntes ektemannen hennes hadde blitt bedre, han var ikke like 

kontrollerende som han hadde vært før, men det skjønte ikke tanta hennes, derfor 

svarte hun aldri tilbake når tanta kommenterte forholdet deres. Lucianas tante hadde 

skilt seg fra sin peruanske mann etter at hun kom til Madrid, og hun karakteriserte seg 

selv som en sterk kvinne som klarte seg på egenhånd. Hun ville at Luciana også 

skulle fremstå som en sterk kvinne som ikke lot seg kontrollere, men Luciana hadde 

det fint slik det var. 

Carmen var med i samme peruanske dansegruppe som Luciana og meg. Det 

var her jeg møtte Carmen første gang. Hun ønsket å skille seg fra José, som for et 

halvt år siden hadde kommet over fra Peru for å være sammen med henne. De bodde 

fortsatt sammen i en liten leilighet, noe som førte til at de ofte kranglet. Jeg ble med 

henne for å finne en leilighet hvor hun kunne bo alene. Da de eldre brødrene hennes 

fikk vite om den planlagte skilsmissen og at hun hadde begynt å se på leilighet hvor 

hun skulle bo alene, oppsto det en stor konflikt. De mente at en kvinne som Carmen 

ikke kunne bo slik alene. De ville at hun skulle flytte tilbake sammen med søsteren og 

Carlos, hennes spanske mann. Det var her Carmen hadde bodd når hun kom til 

Madrid for fire år siden. Nå mente hun at hun klarte seg selv, hun var blitt mye mer 
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selvsikker, hun visste hvordan det spanske samfunnet fungerte, og hun ønsket å klare 

seg uten alt for stor hjelp fra søsknene denne gangen. ”I Madrid vil jeg bestemme 

over meg selv”, sa hun til meg ved flere anledninger. Carmens status som 

skilsmissekvinne gjorde brødrene bekymret, og spesielt det at hun skulle flytte for seg 

selv. De var redde for henne, det kom ikke til å være noen der til å passe på henne 

hver dag.  

Hvis Carmen hadde bodd hjemme hos familien i Lima ville det vært uaktuelt 

at hun flyttet inn i en leilighet helt alene. Det er ikke vanlig praksis for unge kvinner i 

Peru. I Spania er dette mer vanlig. Carmen har bodd fire år i Madrid, hun har møtt 

andre forestillinger, hun har jobbet blant spanjoler, beveget seg i det offentlig rom, 

funnet frem til arbeidskontor og det peruanske konsulatet alene. Alt dette har gitt 

henne et nytt bilde på seg selv og hun mener hun klarer seg på egenhånd. Dette 

kommer i konflikt med og utfordrer brødrenes måte å tenke om Carmen som kvinne. 

Fra Peru er de vant til at menn skal passe på kvinner, og når ikke lenger José er der 

for å passe på Carmen ønsker de at Carmen skal flytte tilbake til søstera og 

ektemannen hvor de kan passe på henne. Igjen er det noen peruanske kulturelle 

praksiser Carmen setter seg i mot, hun ønsker ikke å følge den stereotypiske 

kvinnerollen fra Peru, hun vil vise at hun har blitt mer ”spansk”, og ønsker å flytte for 

seg selv. Likevel, når det sto på som verst mellom Carmen og José, reiste hun til 

søstera og hennes spanske mann for å søke støtte og råd. Hun ønsker å ha noen å 

komme til, men samtidig klare seg selv. Carmen utfordrer forventningene om hvordan 

en kvinne skal oppføre seg, som fører til en konflikt mellom Carmen og hennes eldre 

brødre.  

Ei anna av mine informanter, tjue år gamle Christina, hadde kommet til 

Madrid for cirka ett år siden. Tanta hun bodde hos hadde fått ansvaret for å passe på 

henne. Det var derfor ofte at hun dro hjem tidlig fra fester og andre sammenkomster. 

Jeg fulgte henne hjem noen ganger også, hvis det ble altfor sent. Hun forsto at tanta 

var bekymret for henne, at hun ville henne det beste, men det hindret henne også fra å 

bli med på diverse aktiviteter og festligheter.  

De unge peruanske kvinnene jeg var sammen med i Madrid hadde alle noen 

som ønsket å passe på dem, ha ansvar for dem, enten ektemenn, søsken eller tanter. 

Det ble en trygghet for dem, men samtidig en kontrollmekanisme. Carmen sa hun 

ønsket seg mer frihet, mens Christina og Luciana syntes å akseptere kontrollen fra 

familiemedlemmene. Christina er et par år yngre enn de andre jentene, og hun hadde 
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også oppholdt seg kortere tid i Madrid. Om et par år vil kanskje hun også ønske å 

bestemme mer over seg selv i tillegg til tryggheten tanta og de andre slektningene gir 

henne. For Gaby og Isabel som jeg introduserte i begynnelsen av denne oppgaven var 

situasjonen litt annerledes. De hadde begynt på universitetet i Madrid og var ute hver 

helg med sine spanske studievenner. De bodde fortsatt hjemme hos foreldrene, men 

de satt pris på døtrenes posisjon, de hadde spanske venner og var blitt integrert i det 

spanske samfunnet gjennom universitetsutdannelsen. Carmen kjempet hardt for å 

oppnå en slik posisjon, men uten utdannelse ble det vanskelig for henne. 

For de unge mennene jeg var sammen var situasjonen annerledes. De hadde 

større mulighet for å bestemme over seg selv i forhold til kvinnene, men samtidig var 

de i en mer utsatt posisjon, noe som gjorde dem usikre. José savnet å ha en familie å 

støtte seg på i Madrid, slik Carmen hadde. Men som han sa til meg så var han vant til 

å være på egenhånd, han hadde tross alt klart seg selv siden han var fjorten år 

gammel. 

”Den kriminelle mannen fra den tredje verden” 

Å være en ung mann fra ”den tredje verden” i et vesteuropeisk samfunn fører med seg 

mange fordommer. Samfunnet blir fortalt gjennom media at det er disse unge 

mennene som utfører kriminelle handlinger, det er disse vi må passe oss for. I Spania 

finnes det noen latinamerikanske bander (for eksempel Latino Kings og Netas), og 

medlemmene her er unge menn. De får mye plass i media11 og er med på å skape et 

stigmatiserende bilde av den unge latinamerikanske mannen. Hva gjør disse 

forestillingene med unge menn som kommer til et samfunn for å få et bedre liv, gjerne 

økonomisk og sosialt? Hvordan påvirker dette hverdagen til de ulike mennene? 

Kvinner blir ofte sett på som ofre, mens menn som overgripere. Har de unge mennene 

muligheter for å komme seg bort fra disse fordomsfulle forestillingene? 

Jeg ønsker her å ta for meg tre unge peruanske menn som sliter med å komme 

seg inn i det spanske samfunnet de har migrert til. De kommer alle tre fra ulike 

samfunnslag i Peru, men de blir stilt overfor mange av de samme problemene i den 

nye konteksten. Her ser vi hvordan kjønn og etnisitet som sosial differensiering har 

mer å si enn klassetilhørighet. Alle tre har et ønske om å forbedre sin sosiale og 

                                                

11 Se for eksempel El Pais, en av de største avisene i Spania. 
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økonomiske status, men dette er ikke bare enkelt i det nye samfunnet de har kommet 

til. Drømmen om å komme seg frem i livet stopper fort opp når de ikke får arbeid 

eller sted å bo på grunn av ulike fordommer hos den nye befolkningen de møter. De 

fordomsfulle forestillingene blir også tatt opp av de mange minoritetsgruppene i 

Spania. Dette fører til at det blir vanskelig for disse unge mennene å bevege seg også 

på disse arenaene. 

José hadde reist til Madrid for å være sammen med sin kone Carmen som 

hadde dratt fra Peru for fire år siden, men da han kom til Madrid fungerte ikke 

forholdet og Carmen ville skilles. Hun hadde familie å støtte seg til, mens han sto 

alene igjen. Han var bekymret for hvordan det skulle gå, siden han hadde fått sparken 

fra byggefirmaet han hadde jobbet i de siste fire månedene. Han fortalte meg at han 

ble stoppet veldig ofte av politiet på gata, som krevde å se identitetspapirene hans. 

Det hadde blitt verre den siste tiden, han syntes det virket som om de var ute etter han. 

Spesielt på metroen stoppet de han. Han kunne se hvordan folk så på han når han ble 

stoppet, han følte at de så på han som en ”ulovlig” immigrant, som ikke hadde rett til 

å oppholde seg i Madrid, selv om han hadde papirene i orden. En gang hadde det blitt 

bråk blant to gjenger på metroen. De så ut som latinos, og han hadde gått av på neste 

stopp, for ikke å bli dratt inn i slåsskampen. Han skygget unna alle slike konflikter. 

Likevel følte han at folk så på han som kriminell.  

Foreldrene til Federico hadde ikke hatt nok penger til at sønnen kunne fullføre 

utdannelsen ved et universitet i Lima. Han hadde begynt å kjøre taxi, men det ga han 

ikke mye inntekt. Han hadde kommet i kontakt med to spanske nonner som kunne 

skaffe han jobb på en spansk bar i Madrid. Dette hadde han sett på som en stor sjanse 

han ikke kunne la gå i fra seg. Etter et par år med taxikjøring og ordning av 

arbeidspapirer og visum dro han over Atlanterhavet, alene. Nå hadde han bodd i 

Madrid i snart to år og alt hadde gått ganske greit frem til nå. Da jeg møtte han jobbet 

han i en peruansk restaurant, men de kom snart til å sparke han fordi han ikke lenger 

hadde papirene i orden. Oppholdstillatelsen hans hadde gått ut fordi han ikke hadde 

tatt seg tid til å dra til immigrasjonskontoret. Nå kunne han ikke få fornyet 

arbeidskontrakten hos restauranten han jobbet i, og uten arbeidskontrakt fikk han 

heller ikke oppholdstillatelse. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Han turte ikke å 

gå til arbeidskontoret i tilfelle de kom til å sende han tilbake til Peru. Jeg foreslo noen 

foreninger han kunne gå til, men han sa han ikke stolte på de heller. Han mente at 

løsningen ble å oppholde seg ulovlig i landet i tre år. Han hadde hørt fra en kamerat at 
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da kunne han søke om lovlig opphold igjen. Inntil videre skulle han jobbe i 

restauranten helt til de sparket han, så fikk han se hva som skjedde.  

Federico var nesten aldri ute. Han jobbet hver dag bortsett fra søndag og på 

fritida pleide han å være på rommet han leide hos en peruansk familie. Han pratet på 

MSN12 med vennene i Peru og så på peruansk tv over internett. Han hadde ikke lyst til 

å gå ut, for hva ville skje hvis en politimann sjekket papirene hans? Han trodde de 

ville sende han tilbake til Peru. I Peru var faren til Federico pensjonert, mens mora var 

nesten blind. De var blitt avhengig av at han sendte penger hjem, han kunne ikke 

risikere å bli sendt tilbake til Peru nå.  

Angel var utdannet ingeniør fra et universitet i Lima. Han og mange andre 

kollegaer hadde blitt ansatt i et firma, som ordnet alt av bolig, oppholdstillatelse og 

arbeidskontrakt for dem i Madrid. Finanskrisa hadde rammet firmaet hardt, og han 

visste ikke helt hva som kom til skje med hans arbeidsplass nå. Han håpte på å bli 

sendt til et annet land, han var egentlig litt lei av Spania og Madrid. Han syntes 

spanjolene var hyggelige, men han merket at de hadde fått en litt annen holdning til 

immigrantene nå som mange spanjoler var arbeidsledige. Han bodde sammen med tre 

andre peruanere. De hadde opplevd rasisme på gata, Angel hadde heldigvis sluppet 

unna det. Han skjønte ikke hvorfor spanjolene oppførte seg slik. De kom til Madrid 

for å jobbe, hjelpe Spania, tjene penger og lære nye ting. Han ville reise tilbake til 

Peru om noen år, tilbake til problemene og det fine livet i Peru. ”Nei, spanjolene har 

det for bra, vi må ha litt problemer for å ha det fint”, fortalte han meg. 

Hvem som har det best som ”immigrant” i det spanske samfunnet er vanskelig 

å gi noe klart svar på da dette er individuelt fra person til person. Kvinnene blir passet 

bedre på og har oftere familie på det nye stedet, mens mennene må klare seg selv. De 

blir utsatt for mer diskriminering enn hva kvinnene blir og blir sett på som kriminelle. 

For disse tre unge mennene er den nye rollen i det nye samfunnet vanskelig å takle. 

Federico er redd for å møte politiet, redd for å bli sendt tilbake til Peru. José er 

bekymret for arbeidssituasjonen og føler han blir sett på som kriminell. Angel står i 

fare for å miste jobben i Madrid, man han er privilegert i forhold til de to andre. Angel 

har en god utdannelse og firmaet han jobber for har ansvaret for han. Hvis Angel 

reiser tilbake til Peru vil hans status være høyere enn før han dro. Ved å ha jobbet som 

                                                

12 MSN (Messenger) er et chatteprogram på internett. 
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ingeniør i ”Vesten” blir han sett på som å besitte bedre kunnskap enn for eksempel 

ingeniørene som kun har jobbet i Peru. Angel fortalte meg at han synes dette var 

dumt, han var sikker på at de som jobbet i Peru var mye flinkere til sitt arbeid enn om 

han skulle komme tilbake å gjøre det samme som de. Han ønsket å forandre 

holdningene i det peruanske samfunnet, at de skulle verdsette kunnskapen fra de 

forskjellige landene likt, rette opp maktbalansen mellom ”Vesten” og ”den tredje 

verden”. Hvis vi sammenligner Angel med Elvira som ble presentert tidligere i dette 

kapitelet kan vi se hva ulik kunnskap betyr i ulike land. Elviras sykepleiererfaring 

fikk lite betydning i Madrid, mens Angels erfaring som ingeniør i Madrid vil føre han 

langt i Peru. 

Både José og Angel har foreldre som kommer fra Andesregionen, men Angel 

kan sies å tilhøre en høyere klasse enn José på grunn av utdannelse og jobb. Federico 

er fra kysten og i Peru bodde han i et middelklassestrøk i Lima. Hvilken 

klassetilhørighet de ulike mennene har fører ikke nødvendigvis til at de blir sett på 

som forskjellige når folk møter dem på gata i Madrid. De blir sett på som 

”immigranter fra den tredje verden” og siden de er menn blir de raskere satt i 

kategorien ”kriminell” enn hva kvinnene blir. Når det gjelder hvordan de tilnærmer 

seg peruansk kultur og hvordan de oppleves blant peruanere vil jeg si at klasse i større 

grad spiller inn. 

Sosial og økonomisk trygghet 

Noe jeg fant interessant var hvordan disse seks informantene presentert her, tilnærmet 

seg peruansk kultur. Kvinnene hadde familie, et nettverk de kunne støtte seg på. De 

var alle tre aktive i peruanske kulturforeninger. Ved å ha en sosial og økonomisk 

trygghet gjennom disse familierelasjonene førte til at de har mulighet til å praktisere 

hva de ser på som peruansk kultur. Blant de unge mennene var det kun Angel som var 

aktiv i en peruansk kulturforening. Han var både med i en dansegruppe og sparket 

fotball sammen med sin peruanske vennegjeng. Han hadde en sosial og økonomisk 

trygghet. José og Federico virket som å ha nok å tenke på når det gjaldt økonomi, 

skilsmisse og oppholdstillatelse. De hadde ikke noe nettverk å støtte seg til, deres 

situasjon var meget ustabil. Federico var redd for å bli kastet ut av landet, mens José 

følte det ubehagelig å hele tiden bli stoppet på gata. Det vi ser her er at for å kunne vie 
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tid til hva de ser på som peruansk kultur gjennom peruanske kulturforeninger må det 

sosiale og økonomiske være på plass. Kvinnene og Angel går aktivt inn for å drive 

med kulturelle praksiser fra Peru, da hovedsakelig peruansk dans. José og Federico 

hadde ikke ønske om å bli med i peruanske kulturforeninger, de hadde nok med sin 

egen situasjon. Jeg observerte at deltagelse i foreningene også var med på å skaffe 

peruanerne sosialt nettverk, det ble en plass hvor de kunne dele frustrasjoner og 

gleder og de ble ikke så alene med problemene de opplevde i Madrid. Siden Federico 

og José syntes det var ubehagelig å bevege seg ute i det offentlige rom ble de ikke 

med i peruanske kulturforeninger, og de ble da gående alene med sine problemer.  

Luciana, Carmen og Christina har funnet seg nye sosiale rom å bevege seg i i 

Madrid og skaffer seg med det et stort sosialt nettverk. Deres status som kvinne gjør 

at de ikke blir stoppet på gata, de føler ikke at de blir sett på som kriminelle slik 

mennene blir. Carmen utfordrer kvinnerollen fra Peru ved å bo alene, og ønske om å 

klare seg uten familien. Likevel ser jeg at alle kvinnene har noen å støtte seg på, et 

familienettverk, som gjør dem tryggere i migrasjonssituasjonen og som gjør at de 

deltar i peruanske kulturforeninger. Carmen hadde aldri danset i Peru, men hun ser på 

denne kulturelle praksisen som ”god peruansk kultur” og ønsker å praktisere dette i 

Madrid. Hun tar avstand fra José sine ”dumme” peruanske venner og deres måte å 

være peruaner på og ser på dem som lavere klasse enn henne. 

De forskjellige fortellingene peruanerne har fortalt meg og som jeg selv har 

vært med på å oppleve er med på å vise noen av de ulike forestillingene og livene til 

peruanere i Madrid. De posisjonerer seg i forhold til hverandre, de handler innenfor 

samfunnsstrukturer, men ved å forhandle sine posisjoner er de også med på å forandre 

overliggende strukturer. For Elvira ble det vanskelig å komme bortenfor kategorien 

som ”immigrant fra den tredje verden”. Hun ønsket ikke leve under en slik strukturell 

kategorisering og reiste tilbake til Peru hvor hennes ulike former for kapital ble 

verdsatt.  

Det er ingen som mister eller beholder sin peruanske kultur selv om Carmen 

og José har en krangel om det. Alle kulturelle praksiser videreføres, forhandles og 

endres gjennom møter og samhandling med andre. Det som er interessant er hvordan 

peruanerne definerer god og dårlig peruanske kulturelle praksiser, og hvordan det kan 

være med på å vise hvilke posisjon de blir tilskrevet og tilskriver seg selv i det 

spanske samfunnet. 
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Videre i denne oppgaven ønsker jeg å presentere peruanske foreninger i 

Madrid, hvordan de forholder seg til god og dårlig peruansk kultur, og jeg viser at 

klasseskiller også finnes mellom de ulike peruanske foreningene. 
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4  PERUANSKE FORENINGER I MADRID 

I det forrige kapittelet fokuserte jeg på noen av mine informanter, deres 

livsfortellinger og hendelser jeg opplevde sammen med dem under feltarbeidet. 

Nesten alle hadde enten tilknytning til eller var medlem i peruanske kulturforeninger i 

Madrid. I dette kapittelet ønsker jeg å presentere peruanske kulturforeninger i lys av 

problemstillingen presentert i første kapittel, gjennom å studere hvordan de ulike 

peruanske kulturforeningene bruker ”peruansk kultur”. Til tross for at foreningene 

ønsker å samle den peruanske befolkningen utenfor Peru, er de med på å videreføre 

etniske og klasseskiller fra Peru i Madrid. Jeg argumenterer for at det å ha høyere 

utdannelse og hvor lenge peruanere har bodd i utlandet har mye og si for hvilke 

posisjoner de tilskriver seg selv og blir tilskrevet i det spanske samfunnet. Det er også 

interessant å se hvor de forskjellige foreningene arrangerer sine møter og 

forestillinger, fester og sammenkomster. Stedene signaliserer ulike posisjoner i 

samfunnet og er med på å reprodusere differensieringer mellom foreningene. 

Noen foreninger er klassebaserte, andre er kun for peruanere tilknyttet 

landsbyer i Peru, mens andre igjen har fokus på større regioner som fører til mer 

heterogenitet blant medlemmene i foreningene. De har alle ulike tilnærminger til 

peruansk kultur og bruker kulturelle praksiser på forskjellige måter.  

Innledningsvis vil jeg gi en generell oversikt over foreningene i Madrid, for 

deretter å stille spørsmål ved de ulike foreningenes formål. Er foreningene til for det 

peruanske kollektivet eller er det et selvrealiseringsprosjekt for presidentene i 

foreningene? Jeg ser kort på forholdet mellom peruanske foreninger i Madrid og 

Barcelona. Deretter vil jeg vise hvordan foreningene er delt inn i forhold til klasse, 

etnisitet og geografiske områder. I siste del av kapittelet vil jeg se på et par av 
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foreningenes tilnærming til peruansk kultur for å vise hvordan man kan se tydelige 

differensieringer mellom foreningene. Mat blir her en viktig kulturell praksis og et 

symbol på klasse og etnisitet. 

Foreningenes ulike formål 

Den første peruanske foreningen i Spania ble startet i 1963 av studenter i Barcelona 

(Altamirano 2000:133). Foreningen er fortsatt aktiv og hjelper peruanske immigranter 

og organiserer kulturelle aktiviteter (Paerregaard 2008:129). I 2000 registrerte 

Altamirano femten peruanske foreninger i Spania, mens den peruanske befolkningen 

selv sa at det fantes tjuefem (2000:133). I følge presidenten i ”Mi Peru”, foreningen 

jeg oppholdt meg mest i våren 2009, er det rundt seksti - sytti peruanske foreninger i 

Madrid i dag, og cirka hundre og femti foreninger på landsbasis.  

Hvis vi sammenligner antall immigranter med antall foreninger i Spania har 

peruanere flest foreninger (Plan de Integracion 2009-2012). En av grunnene til dette 

er at peruanere er en av de eldre immigrantgruppene i Spania. Ecuadorianere for 

eksempel, har færre foreninger enn peruanere, selv om de er den største 

latinamerikanske gruppa i Spania på cirka 600 000. Dette skyldes i hovedsak at 

ecuadorianere først kom på begynnelsen av 2000-tallet, mens peruanere ankom 

allerede på 60- 70-tallet, og hadde den største immigrasjonsbølgen på 90-tallet.  

Jeg har valgt å fokusere min studie på tre typer foreninger. Den første er 

foreninger som arrangerer kulturelle forestillinger for alle innbyggere i Madrid, for 

spanjoler, peruanere og andre immigrantgrupper. De to andre er danseforeninger og 

religiøse foreninger. Peruanske kulturelle praksiser som mat, dans, musikk og 

religiøse symboler er hva jeg ser på for å undersøke hvordan foreningene 

differensierer seg  imellom, og hvordan klassestrukturer fra Peru reproduseres, 

forhandles og endres. Selv om peruanere gjennom foreninger ønsker å utfordre deres 

status som ”immigrant” er de samtidig med på å forsterke og reprodusere 

klasseskillene fra Peru gjennom kulturelle praksiser. Dette skal jeg vise med flere 

eksempler videre i dette og påfølgende kapitler. 
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Individuell og kollektiv stemme 

”Mi Peru” var foreningen hvor jeg oppholdt meg mest under feltarbeidet i Madrid. 

Dette ble en fin arena og et godt utgangspunkt for å knytte videre kontakter med 

peruanere og andre foreninger. Mi Peru er en av de eldste peruanske foreningene og 

ble stiftet i 1993. De har et stort nettverk av alt fra spanske politikere til diverse 

immigrantgrupper. De som jobber direkte med Mi Peru har bodd i Spania i mellom ti 

og tjue år. Lederne kan sies å tilhøre en høyere klasse enn mange andre peruanere i 

Madrid. Dette kan sies mye på grunn av at de har høyere utdannelse fra spanske 

universiteter, de har god økonomi, og de har bodd i Spania i lang tid og har med det 

skaffet seg et stort sosialt nettverk. Vi kan også se det gjennom måten de promotere 

peruansk kultur på, noe jeg vil vise senere i kapittelet. 

Tidligere hadde Mi Peru større virksomhet, med et to etasjes kontor med 

datamaskiner tilgjengelige for de som kom innom. De var en rådgivende forening og 

hjalp immigranter med å finne jobb og forbedre deres forståelse av hvilke rettigheter 

de hadde. De har byttet lokale mange ganger. Det lokalet de nå befinner seg i er et av 

de mindre. Presidenten fortalte meg at de ikke hadde ønske om og heller ikke råd til å 

ha et så stort lokale lenger. Mi Peru har holdt på i seksten år, og presidenten syntes det 

var på tide å bruke sin kompetanse når det gjaldt organisering på nye måter. Hun har 

et ønske om at Mi Peru skal være en koordinator, litt som en paraplyorganisasjon, 

hvor de hjelper andre foreninger med deres prosjekter. Utenfor Spanias grenser er Mi 

Peru en av de peruanske foreningene som representerer peruanere i Europa på 

konferanser i USA. Mi Peru som forening har hatt og har fortsatt mange 

fokusområder. På hjemmesiden presenterer de seg selv som et senter for migrasjon, 

utvikling og mot vold mot kvinner. De jobber for at immigranter skal få flere 

rettigheter i Spania. Presidenten i Mi Peru har studert både juss og sosiologi i Spania 

og vet hvordan det spanske rettssystemet fungerer. Foreningen har opparbeidet seg et 

stort nettverk og er godt kjent blant politikere i staten og Madrid kommune. De blir 

tatt på alvor, og politikerne ser på foreningen som en av de som representerer den 

store immigrantgruppen i Madrid. De inviterer foreningen til ulike møter og rådfører 

seg med deres erfaringer og meninger angående immigrasjonssaker. Presidenten 

mener dette er den beste måten å få frem saker på. ”Jeg ønsker ikke å gå i 

demonstrasjonstog som andre foreninger gjør. Spanjoler vil miste respekt for 

immigrantene, spesielt nå i disse krisetider er det viktig å trå varsomt og riktig”, 
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fortalte hun meg etter at flere peruanske foreninger hadde vært med i et 

demonstrasjonstog for immigranter i Madrids gater.  

Mi Peru er også et senter for internasjonal kunst, de jobber for å styrke 

peruanske institusjoner og foretagende, og de ønsker å promotere el pisco peruano 

(brennevin laget av druer) som et peruansk nasjonalt og kulturelt produkt. Deres rolle 

som rådgivende organ og deres kvinnenettverk var viktige saker for foreningen under 

mitt opphold. Det samme gjaldt promotering av peruansk og latinamerikansk kultur, 

og i denne oppgaven er det dette siste jeg ønsker å fokusere på.  

Under feltarbeidet hadde jeg god kontakt med andre foreninger, hovedsaklig 

danseforeninger og religiøse foreninger. Jeg var også med på flere møter hos en 

forening som prøvde å være en paraplyorganisasjon for alle de peruanske foreningene 

i Madrid. Dette var et konfliktfullt prosjekt på grunn av alle foreningenes ulike 

interesser og kampen om å få støtte til ulike prosjekter fra den spanske staten og 

Madrid kommune. Visepresidenten sa mot slutten av mitt feltarbeid at det nå var 

trettifem foreninger som hadde meldt seg inn. Han var meget fornøyd med dette, og 

mente de var på rett vei mot en peruansk paraplyorganisasjon, selv om over 

halvparten av de innskrevne foreningene ikke hadde betalt medlemsavgift. Men de 

trettifem foreningene var foreninger på papiret, og det styrket deres posisjon blant 

peruanere og befolkningen generelt i  Madrid. Paraplyorganisasjonen startet for to år 

siden, men har fortsatt ikke funnet et lokale å være i, og de har heller ingen penger på 

bok. De møtene jeg var med på, i diverse provisoriske lokaler, var det disse to 

problemene som ble diskutert. Mi Peru var også medlem her. Presidenten i Mi Peru sa 

at hun hadde blitt med for å holde seg oppdatert på hva slags tonterias (tullskap) de 

drev på med. Det hun stort sett gjorde under disse møtene var å kritisere personene 

som satt i styre. Hun mente de gjorde en dårlig jobb for å styrke det peruanske 

fellesskapet i Madrid, siden de ikke la til rette for prosjekter de ulike peruanske 

foreningene hadde. Hun sa flere ganger under feltarbeidet at det hadde vært hennes 

drøm å starte en slik peruansk paraplyorganisasjon. Hun hadde vært godt i gang med 

arbeidet, men den nåværende presidenten i paraplyorganisasjonen hadde kommet 

henne i forkjøpet.  

Presidenten i Mi Peru fortalte meg at noen av de peruanske foreningene i 

Madrid kun eksisterte på papiret. Hun kalte foreningene for ”fantasmas” (spøkelser). 

De hadde én leder, men ikke et lokale å være i, og heller ingen aktive medlemmer. 

Disse uttalelsene ble understøttet i et intervju med Juan som jobbet i den peruanske 
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ambassaden. Han mente til og med at selv de største peruanske foreningene i Madrid 

hadde få medlemmer. Juan forsto det slik at noen peruanere ønsket å ha en posisjon 

som president i en forening for å få en bekreftelse på at de gjorde noe nyttig, at de var 

viktige personer i samfunnet de hadde kommet til. Det å være president i en forening 

blir i seg selv en strategi for å bedre sin sosiale posisjon, det blir en måte å tilegne seg 

sosial og kulturell kapital (Bourdieu 1995) i det spanske samfunnet. For å i det hele 

tatt være i stand til å starte opp en forening må de ha en stabil økonomisk situasjon og 

samtidig ha et sosialt nettverk. Altamirano hevdet i sitt studie fra 2000 at peruanere 

kom til å starte flere foreninger så fort flere økte sin økonomiske kapital. Dette så jeg 

resultatet av under mitt feltarbeid. Det var mange av presidentene som hadde kommet 

til Madrid på 90-tallet. De hadde bygget seg oppe et nettverk, både sosialt og 

økonomisk, og hadde med det mulighet til starte en forening.  

Under feltarbeidet ønsket Mi Peru å premiere alle peruanske foreninger i 

Barcelona for jobben de gjorde for det peruanske fellesskapet i Spania. Dette var noe 

foreningen hadde gjort i Madrid i 2007 og hadde i følge presidenten vært et fruktbart 

og vellykket prosjekt. Nå ønsket hun å styrke det peruanske fellesskapet i hele Spania. 

Vi ringte rundt og sendte e-post til alle foreningene vi kunne spore opp. Vi avtalte 

med Casa America i Barcelona om å ha arrangementet der, og inviterte medlemmer 

fra det peruanske konsulatet og ambassaden. Alt så ut til å gå etter planen helt til en 

paraplyorganisasjon for peruanske foreninger i Barcelona satte seg på bakbena. De 

syntes ikke noe om at det skulle komme en forening fra Madrid for å premiere dem. I 

disse krisetider hadde de heller ingenting til overs for slike kulturelle arrangementer, 

og ønsket heller å fokusere på jobbrelaterte prosjekter. Etter flere lange kvelder i 

telefonsamtaler og høylytte diskusjoner ble premieringen utsatt på ubestemt tid. ”Vi 

peruanere kommer aldri til å bli en unison diaspora-gruppe”, sa presidenten i Mi Peru 

etter at vi hadde avlyst premieringen og konkluderte med at det var synd at ikke 

peruanere i Spania kunne stå sammen for å styrke sin posisjon i det spanske 

samfunnet. Årsaken til dette er de store sosiale forskjellene som finnes mellom 

peruanere, både når det gjelder klasse og etnisitet. Sosiale klasseforskjeller fører til 

ulike holdninger til kulturarrangementer. Det oppstår også konflikter fordi de ulike 

foreningene kjemper om de beste posisjonene i det spanske samfunnet. De ønsker å 

bli anerkjent både blant peruanere og spanjoler. Mi Peru sin premiering av foreninger 

i Madrid 2007 og forsøket på å gjøre det samme i Barcelona er et eksempel på dette. 

Presidenten i Mi Peru sa hun ønsket å styrke det peruanske fellesskapet, men hun 
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forsøkte samtidig å styrke foreningens egen posisjon, som en forening over de andre 

peruanske foreningene i Spania. Paraplyorganisasjonen i Barcelona reagerte på dette, 

og premieringen ble utsatt. Om premieringen noen gang vil bli gjennomført gjenstår å 

se. 

 Foreningene deles inn etter klasse og etnisitet 

Det er mange foreninger som viser frem dans og musikk og kaller det for peruansk 

folklore. Det er ikke alle som starter opp slike foreninger som har erfaringer fra 

musikk- og danseforeninger i Peru og ikke alle som har kjennskap til hvordan 

musikken og dansene ”skal” utføres. På grunn av dette oppstår det ofte konflikter 

mellom de uerfarne og de som er ”profesjonelle”. Flere jeg pratet med hevdet at de 

som ikke var erfarne dansere gjorde skam på den peruanske kulturen. Disse skillene 

mellom uerfarne og ”profesjonelle” ser jeg som klasserelaterte. Det samme gjelder for 

hvem som har makten til å definere hva som er profesjonelt, ”riktig” og ikke minst 

autentisk, noe jeg skal komme tilbake til senere.  

Mange foreninger er åpne for alle og det kreves ingen medlemsavgift. Dette 

gjør at mange har mulighet til å bli med, i motsetning til i mer eksklusive og 

profesjonelle foreninger hvor de må betale for å bli med. Det er også andre skiller 

mellom foreningene, ofte basert på klassetilhørighet og etniske grupper.  

Mi Peru sine ledere kan sies å tilhøre eliten blant peruanere. De promoterer 

peruansk kunst og kultur gjennom utstillinger og forestillinger i kjente kunstlokaler i 

Madrid. De benytter seg av kulturelle praksiser fra både Andesregionen og kysten. De 

revitaliserer både Andes- og mestizo kulturelle tradisjoner (Paerregaard 2008:125) 

Andre foreninger rekrutterer medlemmer etter hvor de kommer fra i Peru, enten 

landsby eller en større region. Det er også foreninger som kun fokuserer på 

klassetilhørighet. Foreninger som fokuserer på landsby- eller klassetilhørighet blir 

ekskluderende, og de sosiale og etniske skillene som fantes i Peru reproduseres 

gjennom foreninger i Madrid. Mi Peru ønsker å være åpne for alle, det samme sa 

mange av de andre foreningene jeg var sammen med. Likevel observerte jeg at de ofte 

var delt etter forestillinger om klasse og etnisitet.  

”Hijos del pueblo” var en forening jeg ble kjent med i Madrid som bare hadde 

medlemmer tilknyttet en landsby i Andesregionen. De opptrådte ved flere anledninger 
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og jeg fikk være med foreningen å danse under en latinamerikansk messe. Grunnen til 

at jeg fikk være med var at jeg hjalp til i en lignende forening på messa og hadde på 

meg en typisk drakt fra denne regionen. Da vi var ferdig med opptredenen og gikk 

bak for å skifte klær, kom det en kvinne i tjueåra bort til oss. Hun sa at hun elsket å 

danse, spesielt dans fra Andesregionen, og hadde lenge vært på utkikk etter en slik 

dansegruppe. To av mennene i foreningen gikk bort til henne og lurte på hvor hun 

kom fra i Peru. Hun svarte at hun kom fra en by i la selva (regnskogsområdet i Peru). 

De to mennene vekslet blikk med hverandre, før han ene svarte at han kunne få 

nummeret hennes så han eventuelt kunne ta kontakt senere. Etter at hun hadde gått sa 

han til resten av gruppa at hun heller burde finne seg en dansegruppe fra la selva for 

der passet hun bedre inn.  

”Hijos del pueblo” er en av flere foreninger som har nære bånd til landsbyen 

eller området der medlemmene i gruppa kommer fra. De samler ofte inn penger i 

Madrid og starter opp prosjekter ”hjemme” i landsbyen i Peru. I kapittel 1 definerte 

jeg disse båndene som transnasjonale, altså relasjoner som knytter peruanere i Madrid 

til Peru, og jeg skilte transnasjonalisme fra diaspora. Regionale foreninger har et 

transnasjonalt fokus til forskjell fra foreninger basert på klassetilhørighet hvor 

diaspora står i fokus. Diaspora forstår jeg som relasjoner som samler peruanere på et 

sted til peruanere andre steder (Paerregaard 2008). Mi Peru sine relasjoner til andre 

peruanere er et eksempel på diasporiske bånd. De holder kontakt med peruanske 

foreninger i andre land, og reiser ofte til USA for å delta på konferanser. Presidenten i 

Mi Peru sa det var vanskelig å opprettholde sterke bånd mellom foreningene i Madrid, 

men de prøvde så godt de kunne med de foreningene de så på som ”profesjonelle” 

nok, og som ikke gikk under kategorien ”fantasmas”. 

Siden noen av foreningene var basert på etnisitet og region og andre på 

klassetilhørighet hadde foreningene ulike formål. Foreningene kjempet om å få 

penger til sine prosjekter fra Madrid kommune, noe som førte til konflikter mellom 

foreningene. Forholdet til peruanske foreninger i Barcelona ble også dårligere etter at 

Mi Peru måtte avlyse premieringen. Presidenten i Mi Peru fortalte om en annen gang 

det ble forsøkt å skape relasjoner på tvers av foreningene og de sosiale klassene og 

etniske gruppene. De skulle holde innsamlingsaksjon på grunn av jordskjelvet i Peru 

sommeren 2007. Det fungerte til en viss grad, men det var koordinerings- og 

logistikkproblemer både i Spania og i Peru. Samarbeidet gikk dårlig og relasjonene 

mellom foreningene ble derfor svekket heller enn forsterket som resultat av dette.  
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Ambassaden; den peruanske stats representant i Spania 

I Madrid observerte jeg at de foreningene som hadde kontakt med den peruanske 

ambassaden og konsulatet var hovedsakelig klassebaserte foreninger. De tilskrev seg 

selv og ble tilskrevet en høy posisjon blant den peruanske befolkningen i Madrid. Jeg 

har ikke mulighet til å diskutere politiske transnasjonale prosesser i denne oppgaven, 

men ønsker kort å komme inn på hvordan den peruanske staten gjennom den 

peruanske ambassaden og konsulatet, er med på å opprettholde maktstrukturene som 

finnes i Peru i Madrid. Den peruanske staten er med på å reprodusere klasseskiller 

også i utlandet ved å ansette de fra den høyere klassen i Lima i de peruanske 

ambassadene og konsulatene rundt omkring i verden.  

Da Alejandro Toledo var president i Peru (2001-2006) ønsket han å sette 

fokus på peruanere som bodde i utlandet (Berg og Tamagno 2006). Han så på dem 

som ”peruanere i diaspora” og refererte til dem som El Quinto Suyo. El Quinto Suyo 

betyr ”den femte regionen” og kommer fra Tawantinsuyo som er et ord fra quechua 

som referer til Inkariket. Tawantinsuyo betyr landet med de fire regionene og El 

Quinto Suyo blir med det Perus femte region. I praksis er dette mer en idé enn en 

funksjonell enhet (Berg og Tamagno 2006:259). I Madrid var det snakk om å få en 

peruaner som bodde i utlandet som representant for peruanske immigranter inn i den 

peruanske kongressen som holder til i Lima. Dette er et konfliktfullt prosjekt da 

befolkningen er så heterogen når det gjelder klasse og etnisitet. Den peruanske staten 

sier de prøver å ta vare på og beskytte befolkningen sin i utlandet, men de fleste 

peruanere er skeptiske til den peruanske stat på grunn av den lange ekskluderingen av 

Perus majoritetsbefolkning. Den peruanske staten har vært sentralisert og fremmet 

”modernisering”. Staten har oversett majoriteten, de som bor i Andes- og 

Amazonasregionen. Ved å styre befolkningen gjennom de peruanske ambassadene og 

konsulatene i utlandet føler peruanere at den peruanske stat utvider den asymmetriske 

maktrelasjonen som finnes mellom stat og den marginaliserte majoriteten (Berg og 

Tamagno 2006: 271). Denne lenge pågående marginaliseringen kan spores helt 

tilbake til kolonitiden, og reproduseres i interaksjon mellom statlige aktører og 

vanlige borgere i utlandet (Berg og Tamagno 2006:276). Selv om peruanere er 

skeptiske til staten ønsker de likevel å sette pris på peruansk kultur og forlanger 

peruansk identitet gjennom kulturelle praksiser, nasjonale fridager, peruansk mat, 

peruanske religiøse symboler og populære kulturelle objekter (Berg og Tamagno 
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2006:276). Det betyr likevel ikke at de identifiserer seg med den peruanske staten. 

Det var tross alt den peruanske staten som fikk de til å emigrere i første omgang (Berg 

og Tamagno 2006:277). Så lenge majoriteten av den peruanske befolkningen i 

utlandet blir satt nederst i det sosiale hierarkiet, ønsker de heller ikke ha så mye med 

staten å gjøre. De som er fra øvre middelklasse og eliten i Madrid beholder sine 

posisjoner i utlandet gjennom den peruanske statens organisering, og det var viktig for 

foreninger som var klassebaserte å ha den peruanske ambassaden og konsulatet ved 

sine konferanser, utstillinger og forestillinger, for å legitimere og reprodusere sine 

posisjoner blant peruanere og det spanske samfunnet generelt. 

Con Tapas de Ceviche y Choclo 

”I vår forening holder vi for øyeblikket på med ”la ruta del pisco”. Vi skal 
promoterer peruansk pisco. Vi skal servere den sammen med ceviche og 
choclo laget som tapas slik at spanjolene kan bli bedre kjent med peruansk 
kultur, i dette tilfellet peruansk mat og drikke” (Ana, nestleder i ”Mi Peru”) 

For noen av foreningene jeg var sammen med var tilhørighet til et peruansk fellesskap 

det viktigste formålet med foreningen, mens hos andre foreninger var det å vise seg 

frem og ønske om å delta i det spanske samfunnet viktigere. Jeg finner disse skillene 

klasserelaterte. Et ønske om tilhørighet til en gruppe finner vi helst blant de fra lavere 

klasser, mens de som ønsker å vise frem peruansk kultur til spanjoler og andre 

immigrantgrupper er fra høyere klasser.  

Ana sitt utsagn er et eksempel på Mi Peru sitt ønske om å promotere peruansk 

kultur på en slik måte at den blir tilgjengelig for spanjoler. Mi Peru ønsker i sitt 

prosjekt å promotere den peruanske piscoen, som er brennevin laget av druer. Av 

denne lager de en cocktail kalt for pisco sour. Brennevinet blir altså tilberedt i en litt 

mer eksklusiv form, som en cocktail som kan serveres til den spanske befolkningen. 

Denne cocktailen blir også servert på fester hos middel- og høyere klasser i Peru. 

Sammen med denne ønsker de å servere ceviche (rå fisk lagt i lime-lake) og choclo 

(peruansk mais, litt større enn vanlig i Spania). Disse to rettene er laget som små 

tapas. Tapas (små munnfuller av enkle matretter) er et kjent spansk fenomen, og er 

noe den spanske befolkningen ofte spiser som små mellommåltider.  
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I januar startet foreningen et kulturprosjekt hvor de ønsket å samle de beste 

latinamerikanske artistene, lage utstillinger og forestillinger som kunne promotere 

latinamerikansk og hovedsaklig peruansk kultur. Jeg var med i oppstartsfasen av 

prosjektet og så hvordan det utviklet seg utover våren. I april holdt foreningen en 

utstilling hvor seks latinamerikanske kunstnere stilte ut sine malerier. To av de seks 

var peruanere. Flesteparten av de som sto på gjestelista var personer fra diverse 

latinamerikanske ambassader og konsulater. Vi hadde også invitert presidenter i ulike 

immigrasjonsforeninger og spanske kultursentre i Madrid. Den peruanske 

ambassadøren ønsket velkommen sammen med presidenten i Mi Peru. Den 

latinamerikanske eliten var til stede, det samme var representanter fra Madrid 

kommune. Etter taler og presentasjoner ble det servert pisco sour til alle gjestene. 

Ceviche og choclo som tapas ble problematisk å tilbrede i det stilfulle lokalet de 

hadde fått låne av SEGIB (Secretaría General Iberoamericana). Presidenten lovte at 

ved neste anledning skulle de servere ceviche og choclo som små tapasretter. Under 

mitt opphold ble det kun til at vi lagde ceviche og choclo i lokalet til foreningen, men 

jeg fikk telefon og e-post utover høsten hvor de fortalte at de hadde begynt å servere 

tapasrettene ved siden av pisco sour, til stor glede for alle gjestene, for peruanere så 

vel som for spanjoler. 

Gjennom sin peruanske kulturforening er et av målene å vise frem den 

peruanske kulturen til den spanske befolkningen. Dette ønsker de å gjøre på en slik 

måte at den peruanske kulturen blir satt i et godt lys. De ønsker å vise frem peruansk 

kultur på en eksklusiv måte. Ved å vise frem peruansk kultur, gjennom profesjonelle 

kunstnere og konkrete produkter som mat og drikke, blir de tilpasset det spanske 

samfunnet som tapas og cocktail, for at det skal gi en viss mening og assosiasjon til 

befolkningen produktene er rettet mot. Det er peruanske produkter i en ny kontekst, 

og i en ny kontekst skifter ofte produkter mening. I Peru har disse produktene også 

forskjellige meninger for folk alt etter som hvilken kontekst de er i. Ceviche en viktig 

matrett, som forbindes med kysten i Peru, og finnes også i andre latinamerikanske 

land. Choclo er en veldig viktig matvare, som blir brukt overalt i alle samfunnslag. 

Chile og Peru har en pågående konflikt om hvorvidt pisco er chilensk eller peruansk. 

Chile hevder at pisco er chilensk, mens peruanere mener den er peruansk. Pisco blir 

med dette sett på som et viktig nasjonalsymbol i Peru. Pisco er også noe eksklusivt, 

og blir drukket mest av de høyere sosiale klassene, mens den er for dyr for de lavere 

klassene. 
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Mi Peru er bevisst sin posisjon i det spanske samfunnet, og de ønsker å vise 

seg frem på en profesjonell måte. Ambassadøren åpnet utstillingen holdt av 

foreningen og det var mange andre fra den latinamerikanske eliten tilstedet. Dette 

fører til at Mi Peru opprettholder sin posisjon blant eliten i Madrid. 

Andre foreninger har andre formål. De ønsker å samle peruanere, opprettholde 

og videreføre kulturelle praksiser som mat, musikk og dans. De er ikke like opptatt av 

å delta blant spanjoler og andre immigrantgrupper, men ønsker heller å opprettholde 

kontakt med peruanere innad i Madrid, og med Peru, gjerne da regionene eller 

landsbyene de kommer fra.  

Sosiale differensieringer får kulturelle uttrykk som for eksempel mat, drikke, 

musikk og dans. Mat, for eksempel, er et av de sterkeste etniske og klassemarkørene 

(Weismantel 1988:9). Weismantel hevder at ” [f]oods can easily becom higly charged 

symbols of ethnicity because they speak deeply to us about who we are ” (1988:9). 

Definering og utøvelse av kulturelle praksiser avhenger av maktrelasjonene i 

samfunnet, og klasseskillene blir her tydelige. De som er fra de høyere klassene har 

en annen smak enn de fra de lavere klasser (Bourdieu 1995), og siden det er de fra 

høyere klasse som omgås spanjoler og andre immigrantgrupper er det de som har 

makt til å klassifisere og definere hva som er ”god peruansk kultur”. Mi Peru 

definerer god peruansk mat og drikke som pisco sour, ceviche og choclo gjennom sitt 

prosjekt.  

Et eksempel på hvor forskjellige tilnærminger peruanere har til peruansk 

kultur gikk opp for meg en søndag tidlig i mars. Før denne søndagen hadde jeg kun 

vært med Mi Peru på peruanske utstillinger og forestillinger. Denne søndagen ble jeg 

med Estela, danselæreren i danseforeningen jeg deltok i, på en  fiesta popular hvor 

det ble servert pachamanca og danset wayno og cumbia andina. Fiesta popular er en 

folkelig fest hvor det blir spilt populærmusikk og cumbia andina og wayno er danser 

fra Andesregionen i Peru. Pachamanca er som forklart tidligere kokt kjøtt med 

tilbehør preparert i jorda. På denne festen hadde de ikke mulighet til å preparere 

pachamanca ”ordentlig” og kokte derfor alt i kjeler på vanlige ovner. Festen holdt til i 

en peruansk restaurant i en kjeller et stykke utenfor Madrid sentrum. Estela, som 

visste at jeg jobbet frivillig i Mi Peru, sa at en slik fest ville aldri presidenten i Mi 

Peru blitt med på, hun var ikke opptatt av slike peruanske tradisjoner. I motsetning til 

ceviche og pisco sour som er fra kysten i Peru og som Mi Peru ønsker å promotere 

som peruansk mat og drikke, er pachamanca en matrett fra Andesregionen. På festen 
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var det bare peruanere, og formålet med festen var å ha det gøy, danse, spise god 

peruansk mat og møte venner og familie. De hadde ikke som formål å vise frem 

”peruansk kultur” slik Mi Peru hadde, men var mer opptatt av opprettholdelse av 

kulturelle praksiser og føle tilhørighet til andre peruanere.  

Estela var selv litt brydd under festen, og vi dro derfra ganske tidlig. På 

metroen hjem fortalte hun meg at hun ikke var så glad i disse festene lenger. Folk ble 

alltid fulle, de kunne ikke oppføre seg skikkelig. Hun likte heller å gå på forestillinger 

eller selv arrangere forestillinger hvor profesjonalitet sto i fokus. Det virket for meg at 

hun prøvde å distansere seg fra noe hun så på som dårlig peruansk kultur, det var noe 

de andre drev på med, noe hun hadde lagt bak seg. Likevel syntes hun pachamanca 

var veldig godt og vi danset ganske mye da cumbia andina og wayno ble spilt. Estela 

blir på en måte stående i mellom det hun ser på som lav og høy klasse og deres ulike 

måter å mene om og bruke peruansk kultur på. Hun er selv født i Andesregionen, men 

har bodd i Madrid i tjue år. Hun ønsker å bli assosiert med danseforestillinger og 

profesjonalitet, men samtidig synes hun det er gøy på fester hvor det blir spilt musikk 

og servert mat fra Andesregionen. Hun er i den samme posisjonen som Carmen, som 

jeg beskrev i forrige kapittel. De er begge stolte av at de forstår seg på og deltar i det 

spanske samfunnet, og de ønsker å utføre peruanske kulturelle praksiser som er 

definert av de fra høyere klasser som ”god peruansk kultur”. De skammer seg over 

andre peruanske kulturelle praksiser, som i Estela sitt tilfelle er fiesta popular, og som 

i Carmen sitt tilfelle er José sin oppførsel. Både Estela og Carmen ønsker å fremstille 

seg selv som bedre enn ”de andre”, dem de ser på som fra lavere klasser. Selv om de 

sier en ting, gjør de i mange sammenhenger noe annet. De fremstiller seg som 

profesjonelle og vitende om det spanske samfunn, samtidig som de utfører de 

kulturelle praksisene de ser ned på. Deres oppførsel er på en måte ”janus-faced” 

(Mendoza 2000). De ønsker på den ene siden å gå vekk fra deler av den peruanske 

kulturen, men tar på den andre siden selv del i den, og utfører nettopp de kulturelle 

praksisene de ser ned på.  

Andeskultur blir høyklassekultur 

I eksemplene presentert her ser vi at Mi Peru får leie et viktig lokale i SEGIB. Her 

setter de opp utstillinger med kunst fra Peru og Latin-Amerika. Et tegn på at det er 
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den høyere klassen er at den peruanske ambassaden og konsulatet er til stede. 

Ambassadøren blir et kvalitetsstempel for forestillingen, og vitner om profesjonalitet 

og høyklassekultur. Det er de som er med på å definere hva peruansk kultur er overfor 

spanjoler og andre immigrantgrupper. 

Dikotomiseringen gjort av den peruanske befolkningen mellom Andeskultur 

og kystkultur reflektere klasserelasjoner, men denne dikotomien blir også forhandlet 

og endret gjennom samhandling med andre. Populariteten for håndverk, kunst og 

kultur fra Andesregionen er blitt større i den vestlige verden, og peruanere fra den 

høyere klassen benytter seg av dette. Jeg ønsker videre i denne oppgaven å fokusere 

på peruanske danseforeninger jeg var sammen med under feltarbeidet. De er med på å 

vise foreningenes ulike meninger og bruk av peruansk kultur. Her ser vi også hvordan 

kulturelle praksiser fra Andesregionen blir tatt opp av de fra høyere klasser, og 

presentert i kjente spanske kunstlokaler. Peruansk kultur, som mat presentert her og 

dans som skal bli presenter i neste kapittel, blir tilpasset den spanske konteksten og 

gjør med det den peruanske kulturen tilgjengelig for spanjoler.  
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5  Å DANSE FRA PERU TIL SPANIA  

”Er dere klare?” roper Estela i det hun setter på musikken. Jentene og guttene står i 

hvert sitt hjørne i den lille gymsalen. De venter til musikken har spilt litt, så begynner 

de å bevege seg, alle på likt. Jentene tar et godt tak i ullstakken sin, de svinger seg fra 

side til side mens de går sakte fremover. Guttene later som de har en liten spade i 

hånden og tar et ”spatak” for hvert steg. De kommer frem på to linjer, snurrer rundt et 

par ganger før de stopper helt opp. Musikken starter igjen, jentene slipper ullstakken, 

tar frem dusken de holder i høyre hånd og snur seg mot guttene. Nå starter alle å 

hoppe opp og ned på annenhver fot mens de beveger hodet fra side til side. Noen av 

guttene kommer med korte rop, et par av jentene også. De danser rundt hverandre, 

lager nye formasjoner, beveger hodet fra side til side og vifter de fargerike duskene 

opp i været. Danselæreren og jeg står og ser på. Hun ber meg holde øye med Isabel, 

se hvor og hvordan hun beveger seg. Neste gang Estela roper ”er dere klare?” står jeg 

som jente nummer tre, i ullstakk og med en dusk i høyre hånd. Carnaval del Pueblo 

er en dans fra en landsby i Andesregionen i Peru. Den er en av flere danser vi øver på 

hver søndag i en liten gymsal sør for Madrid sentrum. 

Dans som sosial klassifisering 

For noen av peruanerne jeg var sammen med i Madrid var det å danse noe de så på 

som en positiv praksis. Dans var en aktivitet som lettet en hverdag som i stor grad 

besto av søken etter å forbedre sin sosioøkonomiske status. For andre jeg var sammen 

med var dans et bestemt uttrykk for peruansk kultur, noe de viste frem, hvis det ble 

gjort profesjonelt nok vel og merke. Det jeg ønsker å vise i denne oppgaven, og som 

jeg viser spesifikt gjennom peruansk dans som symbolsk og kulturell praksis i dette 

kapittelet, er de nære relasjonene det har med etnisitet og sosiale klasser. Dette 
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kapittelet handler om de praksiser og meninger som knyttes til peruansk dans i 

Madrid. Hva peruansk dans betyr for peruanerne og hva de ønsker med denne 

praksisen er forskjellig. Jo høyere klasse, jo mer ønsker peruanerne å vise spanjoler 

og andre latinamerikanere det ”beste” av peruansk kultur. For de fra de lavere 

klassene er det viktigere å føle at de tilhører en gruppe og viderefører kulturelle 

praksiser fra Peru. Hvilke arenaer som blir brukt og hvem som står på gjestelista blir 

viktig for de fra de høyere klassene. Hva som er den mest autentiske peruanske 

dansen, og hvem som definerer dette blir undersøkt i dette kapittelet. 

 Ved å bruke klasse som analytisk begrep kan jeg se hvordan individene 

posisjonerer seg i forhold til hverandre gjennom hva de ser på som god og dårlig 

peruansk dans. Peruanere har forskjellig smak, noe som fører til at de posisjonerer seg 

selv og andre til ulike klasser, og reproduserer, forhandler og endrer sosiale og etniske 

grenser. Deres ulike tilnærminger til peruansk dans har å gjøre med deres ulike 

posisjoner i det sosiale rom. Deres posisjoner kan være reprodusert fra det peruanske 

samfunnet, eller endret gjennom møter i det spanske samfunnet. Klasser er altså 

relasjonelt konstituerte, de defineres alltid i forhold til andre, og det er også forskjeller 

innad i klassene (Ortner 2006). Dette kan vi se gjennom hvordan individene i de ulike 

klassene bruker dans som symbolsk og kulturell praksis. 

Peruanere, uansett klasse, blir ofte kategorisert som ”immigrant fra den tredje 

verden” og ”latino” i spansk politikk og media. Middel- og høyere klasser fra Peru 

bruker dans som en av flere kulturelle symboler, for å forhandle seg til en mer 

ærverdig posisjon i det nye samfunnet. Gjennom å vise frem peruansk kultur blir det 

skapt strategier som søker etter kulturell legitimitet og sosial anerkjennelse (Merino 

2004). Lavere klasser bruker dans for å komme sammen i grupper, føle tilhørighet og 

videreføre den kulturelle praksisen til sine barn. Alle prøver å finne seg til rette i det 

spanske samfunnet, og bruker forskjellige strategier og forhandlingsmetoder for å 

oppnå dette. Sammen med etnisitet, gjør klassebegrepet det mulig å observere de 

ulike nivåene som er involvert i kampen hvor peruanere forhandler sine posisjoner i 

forhold til spanjoler og andre peruanere i det spanske samfunnet.  

Mendoza (2000) hevder at peruansk dans har blitt standardisert for å kunne 

vises frem til turister i Peru. Hun skiller dansegrupper i klasse og etnisitet, men ser 

også på skillet mellom spontan danseglede versus stilisert, profesjonell oppvisning. 

Mendoza ser på dette siste som en institusjonalisering av peruansk folklore. Før var 

karnevalsdans spontan feiring, men nå ser vi at dansene er blitt standardisert, og blir 
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som en ”vare” som viser frem en statisk bit av peruansk kultur til ”utlendinger”, 

turister i Peru og i mitt feltarbeid; spanjoler og andre immigrantgrupper i Spania. I 

dansegruppa jeg var med i øvde vi på flere karnevalsdanser. Karnevalsdans har blitt 

standardisert og vi bruker de samme stegene som blir brukt av mange andre peruanske 

dansegrupper som danser for eksempel Carnaval del Pueblo. Den spontane 

dansegleden forbundet med karnevalsdans er borte. Vi danser og øver oss til en 

forestilling, og danselærer Estela ønsker profesjonalitet siden vi tross alt skal vise 

dansen frem til spanjoler og andre immigrantgrupper i Spania.   

”Kyst versus Andes” 

Danser fra Andes- og kystregionen er kulturelle praksiser som er blitt påvirket av 

hverandre gjennom flere århundrer. Likevel bruker peruanerne skillet ”Kyst versus 

Andes” når de skal kategorisere peruanske danser. Denne dikotomien føyer seg inn i 

rekken av andre som for eksempel; rural – urban, tradisjonell – moderne, og primitiv 

– sivilisert som blir brukt av den peruanske befolkningen. Danser fra la selva 

(regnskogsområdet) blir ofte plassert på den negative siden av dikotomien, mens 

afroperuansk dans har begynt å helle mer mot den positive siden, selv om denne 

danseformen har blitt stigmatisert gjennom Perus historie. 

Kulturelle praksiser med opprinnelse fra kysten har betegnelsen criolla. 

Criolla ble opprinnelig brukt under kolonitida om personer som hadde spanske 

foreldre, men som var født i Peru. Criolla har siden slutten av det 19. århundre blitt 

brukt på populærmusikk og dans identifisert med kystkulturen (Mendoza 

2000:247fn). Criolla var opprinnelig en utenlandsk sjanger som gradvis tok til seg 

lokale karakteristikker (Mendoza 2000:247fn). Marinera er en av mange danser i 

denne kystkulturen. Dansen oppsto på slutten av 1800-tallet og er en pardans hvor 

man bruker lommetørkler for å markere de raske håndbevegelsene i dansen (Mendoza 

2000:150). Det holdes årlige Marinera-konkurranser i Peru, og i de siste årene har det 

også vært slike konkurranser i Madrid og Barcelona.  

Andeskulturen har en del negative forestillinger ved seg. Den har blitt sett på 

som tradisjonell, rural og primitiv, i motsetning til kystkulturen, som blir sett på som 

urban, sivilisert og moderne. De siste tiårene derimot, har håndverk, musikk og dans 

fra Andesregionen blitt populært i Vesten. Dette har gitt Andeskulturen en 
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oppblomstring blant peruanere, også blant de fra de høyere klassene (Paerregaard 

2008). Andeskulturen er mangfoldig, og har mange forskjellige danser. I 

dansegruppen jeg var i danset vi stort sett carnavales, altså danser som blir brukt i 

karnevalsfeiringer i ulike Andeslandsbyer. Vi danset også wayno som er en av de 

største sang- og musikk genre i Peru og andre land som tilhører Andesregionen 

(Turino 1997 i Mendoza 2000). Dansen består av paseo (sakte dans) og zapateo 

(tramping med føttene), og danses i par (Mendoza 2000:149). Det er også mange 

danser som har hentet inspirasjon fra den bolivianske delen av Andesregionen. Disse 

dansene har blitt veldig populære blant de yngre generasjonene i Andes (Mendoza 

2000:211). I dansegruppa danset vi caporales, en boliviansk dans som kan knyttes til 

de afrikanske slavene under kolonitida i Bolivia (Mendoza 2000:211). Musikkstilen 

som er knyttet til denne dansen blir kalt for saya, den har en rask rytme og blir for 

tiden fremført av afro-bolivianere som har en sentral rolle i den afrikanske bevegelsen 

i landet (Templeman 1996 i Mendoza 2000:211). Medlemmene i dansegruppa jeg var 

med i var klar over at saya caporales hadde tilknytning til den afrikanske 

befolkningen, men vektla ikke dette. De pratet heller om at denne formen for dans var 

det nye og populære blant unge latinamerikanere og ønsket derfor å danse denne 

dansen i dansegruppa i Madrid. 

Danza de tijeras (dans med sakser) er en spesiell dans fra Andesregionen som 

har fått en del oppmerksomhet fra de som bor ved kysten. Det er to stykker i dansen 

som ”konkurrerer” mot hverandre om å danse best. Det er mye akrobatikk involvert, 

og en slik oppvisning går opprinnelig over flere dager utendørs på ulike fester i 

Andeslandsbyer. Dansen har tilpasset seg de nye kontekstene i Lima og Madrid, hvor 

opptreden varer i kun ti til femten minutter innendørs i et lokale. Da jeg var i Peru 

høsten 2006 var jeg med til en landsby et stykke utenfor Ayacucho. Her var det flere 

som utførte danza de tijeras utendørs med hele landsbyen som tilskuere. De klatret 

opp i trær og utfordret hverandre på måter som ikke lar seg gjøre innendørs.  

På grunn av migrasjon internt i Peru har musikk og dans blitt blandet (Romero 

2001), og med emigrasjon ut av Peru møter musikk og dans nye meninger og 

tolkninger. Selv om danser fra kysten blir sett på som de mest urbane og moderne, har 

altså dansene fra Andesregionen blitt mer populære de siste årene. Bruken av dansene 

skifter mening i nye kontekster, i Lima og nå i Madrid. 

Latinomusikk og dans er internasjonalt det mest populære fra det 

latinamerikanske kontinentet. I Peru er denne afro-karribiske danse- og musikk stilen 
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sett på som moderne og kult, og blir ofte danset på diskoteker både ved kysten og i 

Andesregionen, og i Madrid. Salsa ble veldig populært i Lima på 70- og 80-tallet og 

ble raskt spredd ut til provinsene. Cumbia, som er en afro-colombiansk stil, ble 

populær allerede på 60-tallet, og ble knyttet opp til immigrantene som kom til Lima 

fra høylandet. Cumbia ble mikset med wayno, en stil fra Andesregionen, og 

elektroniske instrumenter. I dag er denne stilen kjent som cumbia andina, og blir 

fortsatt assosiert med immigranter fra Andesregionen, og med de fra lavere klasser 

som nevnt i forrige kapittel. Latinomusikk og dans blir assosiert med en urban og 

transnasjonal kultur, og også med Limas kystkultur (Mendoza 2000:213). Jeg vil 

videre i dette kapittelet presentere flere dansegrupper og foreninger for å vise 

mangfoldet av peruansk dans og hvordan det blir praktisert på forskjellige måter. 

Inti – dans fra Andesregionen 

Jeg sto sammen med fire peruanske kvinner, som alle tok seg en pust i bakken etter 

intens dansing den siste halvtimen. Vi var i Parque del Retiro, en av Madrids største 

parker. Hver helg samlet det seg flere peruanske dansgrupper her, og ved hjelp av 

bærbare stereoanlegg, svingte de seg rundt etter sanger fra Andesregionen i Peru. 

Rundt meg løp det unger som hadde blitt med foreldrene sine til parken denne 

søndagen. Et par familier satt og spiste medbrakt ris og kylling og drakk Inca Cola, en 

søt kullsyreholdig drikk importert fra Peru. Etter at vinteren slapp taket og vårsola 

begynte å varme trakk dansegruppene ut av små gymsaler og inn i Madrids parker. 

Dansegruppa jeg var med i hadde også begynt å danse her hver lørdag. I dag var det 

søndag, og jeg hadde fri fra min danselærers kommandoer og strenge blikk. I dag 

hadde jeg mulighet for å snakke litt mer med de andre dansegruppene. De fire 

kvinnene og jeg satt oss ned på asfalten og begynte å prate sammen. Andesmusikken 

dundret ut fra en ikke altfor god høyttaler. De fortalte meg om deres dansegruppe og 

hvorfor de hadde startet den. Laura hadde bodd i Madrid i over femten år og var en av 

dem som var med på å starte dansegruppa Inti; ”Vi startet denne dansegruppa for ti år 

siden slik at vi kunne møtes, vi peruanerne. Det er et sted hvor barna våre kan leke 

rolig. De lærer seg å danse, og på den måten videreføre den gamle peruanske 

kulturen”. Marisol, som hadde bodd i Madrid i snart tre år, skjøt inn; ”Gjennom 

dansen kan man se de gamle verdiene fra Andesregionen, den gode kollektive ånden. 
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Vi mener og tror at det er en gave vi gir barna våre, og til befolkningen her i Madrid”. 

Laura fortsatte;  

For oss er dans også terapi. Det er vanskelig å komme til et nytt land, og det 
er mange som kommer til oss for å søke støtte gjennom vanskelige tider. Vi 
prøver å ta med oss det positive fra Peru, det som er fra Andeskulturen, inn i 
våre danser. Vi er åpne og vi inviterer alle. Vi ønsker å vise vår kultur her, 
men vi får ingen penger, vi må jobbe til vanlig, så det er bare søndager vi har 
tid til å danse.  

De to andre kvinnene nikket samtykkende til hva Laura og Marisol sa. For disse 

kvinnene var det viktig å ha en gruppe hvor de kunne komme til for å føle en 

tilhørighet og også et sted hvor de kunne videreføre det de så på som peruanske 

tradisjoner. De sa de var åpne for alle, men det var stort sett peruanere fra 

Andesregionen og regnskogsområdet som samlet seg i disse gruppene, og de hadde 

lite eller ingen omgang med spanjoler. Det som ble viktig for dem var å ha noe å gjøre 

ved siden av den ellers så hektiske hverdagen. De ønsket ikke å glemme den 

peruanske kulturen, som de mente var Andeskulturen, og ønsket at barna deres skulle 

lære seg den. Ingen av dem hadde utdannelse, og jobbet derfor i lavstatusyrker som 

hus- og vaskehjelp. De påpekte hele tiden at Andeskultur var peruansk kultur for dem. 

Det var der flere av dem hadde vokst opp og de hadde mye kontakt med familiene 

sine som bodde i landsbyene. Alle fire hadde bodd en periode i Lima før de reiste 

videre til Madrid. I Lima, fortalte de meg, ble de diskriminert av de fra høyere klasser. 

Det var det samme her i Madrid. ”De som er fra la clase alta (den høye klassen) er 

like pijo (med nesen høyt i sky) her som i Lima. De arrangerer sine middager og 

sammenkomster med den peruanske ambassaden, går rundt og tror de er noe. Det er 

ikke så mange av dem her da, vi er i flertall”, fortalte Marisol meg mens vi satt der på 

asfalten i Parque del Retiro.  

Vi ser her hvordan de fire kvinnene mener at klassestrukturene fra Peru 

reproduseres i Madrid. Altamirano (1984) har studert migrasjonsgrupper i Lima. Her 

viser han hvordan immigrantene samles i migrasjonsklubber, hvor de danser, spiller 

musikk og spiser mat fra regionen de kommer fra. De føler seg diskriminert av de fra 

høyere klasse, og kommer derfor sammen i grupper for å minnes og opprettholde 

tradisjonene fra hjemmeregionen. Det samme skjer når peruanere fra Andesregionen 

emigrerer fra Peru til Spania. Maktrelasjonene og de kulturelle og etniske identitetene 

som deler det peruanske samfunnet i økonomiske og sosiale klasser, blir også 
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gjeldene i de nye landene (Paerregaard 2008:124-125). Peruanerne drar skarpe 

skillelinjer mellom de ulike etniske gruppene som ofte er basert på geografiske 

områder. De fire kvinnene jeg pratet med hadde ingen utdannelse og hadde kun 

tilgang til lavstatusyrker, slik de hadde i Lima. De var alle i 40-50 års alderen. De 

håpte at de kunne gi barna sine en god utdannelse, slik at de fikk bedre jobber og med 

det mulighet til å bedre sin status i det spanske samfunnet. De så altså på utdannelse 

som nøkkelen til fremgang. De ønsket samtidig å videreføre Andeskulturen til sine 

barn fordi de var stolte av de verdiene den fører med seg og den kollektive ånden som 

samler dem i Madrid. Samtidig blir de diskriminert og satt i lavere klasser av de som 

kommer fra kysten. Det blir en slags dobbelthet; de er stolte over Andeskulturen, men 

de føler seg samtidig diskriminert av de som fremmer kystkulturen. Dikotomien er 

fortsatt gjeldene i den spanske konteksten, skillene mellom fjell og kyst blir 

reprodusert i Madrid og peruanerne definerer hverandre ut i fra disse i mange 

sammenhenger.  

Peña criolla – dans fra kysten 

En lørdagskveld i mai ble jeg med en av mine informanter til en peña criolla som 

skulle holdes i en kjeller på en spansk tapasbar. Peña criolla er et sted hvor vi danser 

og synger musica criolla, som er betegnelsen for dans og musikk som kommer fra 

kysten i Peru. En nyoppstartet peruansk kulturforening var arrangør. Presidenten av 

foreningen kom til Spania da hun var liten, og hun hadde ikke hatt så mye å gjøre med 

Peru de siste tretti årene. Nå derimot, hadde hun bestemt seg for å finne tilbake til 

røttene sine, og vise frem den peruanske kulturen til sine venner og bekjente. I 

kjelleren satt velkledde peruanere og spanjoler, colombianere og cubanere, musica 

criolla runget i veggene og vi ble tilbudt øl og oliven, sammen med noen peruanske 

småretter de karakteriserte som tapas som de hadde laget for å gi gjestene ”en smak 

av Peru”. Nesten alle peruanerne jeg pratet med denne kvelden kom fra kysten i Peru. 

De syntes peña criolla var en bra måte å vise spanjoler tradisjonene og kulturen fra 

landet de kom fra. 

Paerregaard (2008) hevder at peruanere som er fra middelklassen ofte har mer 

kontakt med spanjoler og andre minoritetsgrupper. De er ikke like utsatt for 

diskriminering som de peruanerne som kommer fra lavere klasser, dette på grunn av 

høyere utdanning og ofte mer profilerte jobber i Spania. De har mer privilegerte 
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posisjoner i både majoritets- og minoritetssamfunnet, noe som fører til at de har større 

mobilitet, og de kan danne foreninger basert på klasse- og yrkesstatus (Paerregaard 

2008:129). I mitt studie av peruanere i Madrid vil jeg hevde at det ikke bare er de fra 

lavere klasser som blir diskriminert og må kjempe og forhandle frem sine posisjoner i 

det spanske samfunnet, dette gjelder også for de fra middel- og høyere klasser. De blir 

ofte sett på som ”immigranter” og puttet inn i kategorien ”latinos” av folk de ikke 

kjenner. Disse kategoriene er forholdsvis negativt ladede kategorier, spesielt nå med 

innstramming i innvandringspolitikken og finanskrisa som har rammet Spania. For å 

forandre på dette ønsker de å vise frem peruansk kultur på en slik måte at den kan 

likestilles med den spanske kulturen. De tilpasser seg den spanske konteksten og 

plukker ut det de mener er ”det beste av det beste” fra den peruanske kulturen. Ved å 

servere tapas (små munnfuller av enkle matretter), som er et velkjent spansk fenomen, 

sammen med peruanske danse- og musikkforestillinger, kan spanjolene relatere seg til 

den peruanske kulturen i en velkjent kontekst. I dette tilfellet hvor jeg var med på en 

peña criolla, var det kun dans og musikk fra kystkulturen i Peru som ble vist frem. De 

distanserte seg fra ”lavere” populærkultur som dans og musikk fra Andesregionen, det 

var ikke en del av Peru de ønsket å vise frem. 

Festejo - afroperuansk dans  

Afroperuansk dans har også fått en oppblomstring i den vestlige verden, i likhet med 

danser fra Andesregionen. I kapittel 2 presenterte jeg Christina som hadde begynt å 

danse afroperuansk dans kalt for festejo i Madrid. Hver fredag var jeg med henne til 

én av de mange peruanske restaurantene i Madrid. Denne restauranten lå i et trendy 

strøk i Madrid sentrum. I kjelleren hadde dansegruppa ”Martina” øving fra halv ti til 

elleve hver fredagskveld. Dette var festejo danset på et høyt nivå, en afroperuansk 

dans hvor el cajon, en spesiell tromme, holder rytmen i gang. El cajon ble presentert i 

kapittel 2 hvor jeg fortalte om en mann som sto på scenen under en latinamerikansk 

messe og pratet om at instrumentet var et autentisk afroperuansk instrument. Mannen 

het Marco og var danselærer for dansegruppa ”Martina”.  

Marco kan sies å tilhøre den øvre middelklassen blant peruanere i Madrid, noe 

som kom tydelig frem da han la frem sine ønsker i planleggingen av en 

danseoppvisning. Han ønsket at de skulle ha en forestilling som det kostet penger å 

komme inn på. ”Det er tross alt noe av det beste av peruansk kultur vi skal vise frem” 
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sa han til jentene en fredagskveld. Marco skulle lage gjestelister, han skulle invitere 

”kremen” av den spanske og latinamerikanske befolkningen. Flere av jentene uttrykte 

med bekymring i stemmen at familiene deres ikke hadde råd til å komme på en slik 

forestilling hvis den skulle koste mye penger. Klasseskillet mellom Marco og jentene 

ble tydelig, noe som skapte dårlig stemning innad i gruppa. Likevel ble det som 

Marco ønsket. Jeg reiste hjem til Norge før oppvisningen, men Christina skrev i en e-

post at det hadde vært en flott oppvisning, mange fra den spanske og peruanske eliten 

hadde vært til stedet. Ingen av familiemedlemmene hennes hadde kunnet dra. 

Den kulturelle elite 

Carla og jeg hoppet ut av taxien og befant oss i en bedre del av Madrid sentrum. 

Flotte hotell og kjente kunstmuseer var en del av landskapet vi startet å bevege oss i. 

Etter ti minutters gange var vi kommet frem til et kjent lokale, med en flott teatersal 

og et kunstmuseum. Carla hadde tydeligvis vært her før og geleidet meg raskt 

oppover trappene, vi var sent ute. Inne i teatersalen hang store lysekroner ned fra 

taket, scenen var dekket med røde tepper, og på veggene rundt hang store, flotte 

malerier. Jorge vinket på oss i det vi gikk nedover midtgangen, han hadde holdt av to 

seter til oss på første rad. Jorge ga oss programmet for forestillingen. Det vitnet om en 

profesjonell aften, hvor dans og musikk fra Peru skulle bli utført av de ”beste” 

peruanske artistene i Spania. Forestillingen var til ære for en peruansk kunstner som 

hadde bodd lenge i Spania. Han er godt kjent i det peruanske miljøet, i alle fall blant 

den høyere klassen. Det var en peruansk kulturforening som hadde ansvaret for denne 

forestillingen. Jeg hadde vært med på et par av disse forestillingene før sammen med 

foreningen jeg jobbet frivillig i. Her var alltid den kulturelle elite til stede, blant annet 

ambassadøren og andre fra det peruanske konsulatet i Madrid. Carla, som jobbet i 

foreningen jeg var tilknyttet, hadde fortalt meg dagen før at det var noen som skulle 

danse under forestillingen, noe som ikke hadde vært vanlig på de andre forestillingene 

jeg hadde vært med på. Siden jeg selv danset ble jeg veldig interessert i hvem som 

skulle opptre, men da jeg åpnet programmet viste det seg at jeg ikke kjente til noen. 

Det var kun profesjonelle dansere og de skulle utføre danser både fra Andes- og 

kystregionen. Det skulle være en oppvisning av Marinera, en dans fra kysten i Peru. 

Det sto spesifikt i teksten at paret som skulle opptre hadde vunnet den årlige 

Marinera-konkurransen som holdes i Spania. Det skulle også være et par som skulle 
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danse danza de tijeras (dans med sakser). Denne dansen har opprinnelse fra 

Andesregionen. Carla fortalte meg at det var en spektakulær dans, de måtte virkelig 

kunne sine saker de som skulle utføre en slik dans. Det var også en musikkgruppe 

som skulle opptre, som sang alle sin sanger på quechua, et språk som kommer fra 

Andesregionen. Musikkgruppen besto både av peruanere og spanjoler. Jorge fortalte 

meg at det var en flott fusjon, hvor peruanere og spanjoler kunne synge sammen og 

hedre ”den peruanske kulturen”. Det ble en flott forestilling, som ble avsluttet med 

flere glass vin og små tapasretter.   

Dans og musikk fra Andesregionen har blitt mer og mer populær i ”Vesten” 

noe som har ført til at peruanere i utlandet også har økt sin interesse for denne typen 

dans og musikk. Selv om immigrantene ikke var interessert i disse kulturelle 

praksisene da de bodde i Peru benytter de seg av for eksempel danza de tijeras og 

sanger på quechua i Madrid, og viser det frem på forestillinger som beskrevet her. 

Peruanere som i utgangspunktet ikke hadde noe forhold til disse kulturelle praksisene 

i Peru, plukker de opp og forhandler sin posisjon ut i fra dem i det spanske samfunnet. 

Gjennom å vise frem kun profesjonelle artister i stilfulle lokaler og med 

ambassadøren tilstede opprettholdes deres posisjon som eliten blant peruanere og i det 

spanske samfunnet generelt. De tillegger nye meninger til peruansk dans og musikk, 

og tilpasser den nye kontekster. 

Hvem definerer ”peruansk kultur”? 

As a symbol, it is held in common by its members; but its meaning varies 
with its members’ unique orientations to it.     
                Cohen 1985:15 

Mendoza (2000) hevder i sitt studie av danseforestillinger i Cusco, Peru, at dans har 

vært en arena for konfrontasjoner og forhandlinger av symbolske praksiser og 

identiteter helt siden kolonitiden. Hun mener videre at danseforestillingene er med på 

å forme folks hverdagsliv og at de reflekterer sosial forandring og transformasjon 

(Mendoza 2000:26). Selv om kontekst og relasjoner er forandret mener jeg at dette 

også gjelder for peruanerne som bor i Madrid. Peruansk dans blir brukt forskjellige 

praksis. De fra lavere klasser blir fortsatt diskriminert i Madrid. De bruker dans som 
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en måte å samles for å takle de nye forholdene i det spanske samfunnet. De er bevisst 

sine posisjoner, men er klare på at de ønsker å gi barna sine utdannelse slik at deres 

sosioøkonomiske status forbedres. Samtidig er de stolte av denne praksisen, de er ikke 

like opptatt av å vise den frem, men heller videreføre den til sine barn slik at den gode 

peruanske kulturen bevares, også i Madrid. For de fra de høyere klassene brukes en 

annen strategi. De er også bevisst sine posisjoner, men benytter seg av den peruanske 

kulturen på en annen måte. De danser ikke selv, men setter opp forestillinger hvor de 

kan vise frem det beste av peruansk kultur, stille seg bak denne og forhandle seg frem 

til en bedre posisjon i det spanske samfunnet. I dette siste eksemplet om den 

peruanske eliten, ønsker de å vise frem den peruanske kulturens mange sider. De vet 

at Andesmusikk og dans har fått en oppblomstring i ”Vesten”. Ved å vise frem artister 

i stilfulle lokaler som fremfører den mangfoldige peruanske kulturen glemmes 

dikotomiseringen mellom urban – rural og moderne – tradisjonell som har vært og 

fortsatt er gjeldene blant peruanere, både i Peru og i Madrid. Andeskultur blir 

presentert som prehispanisk, noe urørt og autentisk som hele Peru, også de fra høyere 

klasser, kan identifisere seg med. Det vil si, de kan identifisere seg med det så lenge 

det blir pakket inn i en fin forestilling med profesjonelle artister. De identifiserer seg 

ikke med dansegruppene som svinger seg rundt etter Andesmusikk i Parque de 

Retiro, eller på Fiesta Popular som jeg presenterte i kapittel 3. Her ser vi tydelig 

forskjeller mellom peruanernes tilnærming og bruk av peruansk kultur, i dette tilfellet 

peruansk dans. De fleste peruanere er enig at peruansk dans er et symbol på den 

peruanske kulturen. Forskjellen blir hvordan peruanerne forholder seg til peruansk 

dans, deres unike orientering til det, slik Cohen (1985) sier det i sitatet over. Sidene 

peruanere har ulik orientering og tilnærming til peruansk dans, hvem blir det da som 

definerer hva som er ”peruansk kultur” i det spanske samfunnet? 

Ved å tilegne seg kulturell, sosial og symbolsk kapital (Bourdieu 1995) i det 

spanske samfunnet, i form av for eksempel utdannelse og anerkjennelse som president 

i en kulturforening, kan personenes status økes. Hvor lenge de har vært i Spania vil 

også spille inn, de lærer seg de sosiokulturelle kodene, bygger nettverk og har enklere 

for å forhandle og forsvare sin posisjon. Jeg observerte at peruanere fra de høyere 

klassene hadde mest kontakt med den peruanske ambassaden og også andre 

latinamerikanske ambassader i Madrid. De hadde god kontakt med politikere både fra 

staten og Madrid kommune. De fikk gjennom dette nettverket vite hvor og til hvem de 

kunne søke støtte til ulike kulturprosjekter, og de visste hvem de burde invitere for å 
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få anerkjennelse blant befolkningen i Madrid. Gjennom å få anerkjennelse blant store 

deler av befolkningen i Madrid skaffer de seg symbolsk makt, og det er de som får 

definerer hva som er ”peruansk kultur” i Madrid. Stedet hvor dansingen utføres, om 

det er ute eller inne, i en gymsal eller i et kjent kunstlokale har også en viss 

signaleffekt på hvilke posisjoner peruanere har i Madrid. Ved å ha kontakter og et 

stort nettverk får peruanere fra de høyere klassen tilgang til kjente kunstlokaler eller 

andre viktige og anerkjente lokaler. De fra de lavere klassene møtes og danser i små 

gymsaler, i restaurantkjellere utenfor Madrid sentrum eller utendørs i parker. Peña 

criolla som jeg var med på ble arrangert i en spansk tapasbar sentralt i Madrid 

sentrum. Presidenten i foreningen hadde gode kontakter som hjalp henne med å leie et 

slikt lokale. Marco, danselæreren for den afroperuanske dansegruppen var også fra en 

høyere klasse. Han fikk leie plass i en peruansk restaurant som lå sentral i Madrid 

sentrum. Peruanernes posisjoner i det sosiale rom er med på å legge føringer på hvor 

og hvordan ”peruansk kultur” blir utført og presentert, og hvordan det blir tilgjengelig 

for den øvrige befolkningen i Madrid.  

Selv om jeg ser klare skiller mellom dansegruppene i forhold til klasse og 

etnisitet, så er det andre dansegrupper hvor disse skillene ikke er fullt så markante. 

Skiller blir ikke bare reprodusert, de blir også forhandlet og endret. Dette kan 

dansegruppa jeg var med i være et eksempel på. Estela, danselæreren min, hadde 

bodd i Madrid i tjue år og hun fortalte meg ofte at hun var veldig opptatt av 

profesjonalitet og at hun ønsket å være blant de beste dansegruppene i Madrid. Under 

et intervju sa hun;  

Jeg setter pris på kunsten, det kan ikke bare være slik at hvem som helst kan 
komme å gjøre et par steg og det er det liksom. De må kunne prestere, det er 
det som er peruansk kultur, ikke bare et steg hit og dit. Jeg vil ha mer 
profesjonalitet.   

Estela jobbet på et pleiehjem for eldre spanjoler. Her måtte hun jobbe seks dager i 

uken for å kunne forsørge familien. Hadde hun ikke jobbet så mye hadde hun vært 

blant den kulturelle eliten, hun forsto seg på slikt, fortalte hun meg. Hun deltok på 

mange av arrangementene som fant sted i kjente kunstlokaler. Hun hadde kulturell og 

sosial kapital, men manglet den økonomiske kapitalen. Hun var ofte bitter og fortalte 

meg at hadde hun hatt god økonomi hadde hun vært blant eliten. Da ville hun også 

vært blant dem som kunne definere ”peruansk kultur”. 
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Selv om alle medlemmene i dansegruppa jeg var med i kom fra 

Andesregionen, eller hadde foreldre derfra, var deres sosiale status forskjellig. Noen 

holdt på med universitetsutdannelse, noen var arbeidsledige, andre hadde bodd i 

Madrid i tjue år, hadde fast jobb og følte seg velintegrerte. Deres forhold til peruansk 

dans var også forskjellig, hvor de med utdannelse så på det å danse peruansk som noe 

eksotisk, en kuriositet som de kunne vise frem til sine spanske studievenner, mens 

flere av de andre uttrykte eksplisitt at de følte seg diskriminerte i det spanske 

samfunnet og at det var godt å ha en gruppe å komme til en gang i uka. Gjennom å 

analysere dans fra et praksisorientert perspektiv (Ortner 2006) kan vi se på de ulike 

individenes handlinger og forståelser i forhold til dans og ikke bare kun på dansen 

som en aktivitet som reflekterer samfunnet og dets forandringer. Med et 

praksisorientert perspektiv mener jeg å studere både de strukturene individene 

beveger seg innenfor, og de strukturene de er med på å forandre gjennom deres agens 

(Ortner 2006). Ved å være med i dansegruppa fikk jeg erfare individenes forhold til 

de dansene de praktiserte. Selv om Estela, Carmen, Isabel og Gaby, som jeg 

presenterte på de første sidene i denne oppgaven, så tilsynelatende like ut på scenen, 

var deres tilnærming til peruansk dans forskjellig. 

Ulike betydninger 

Ved å bevege meg på ulike arenaer, fra å sitte på hard asfalt med musikk fra 

Andesregionen i bakgrunnen, til å sitte i myke, store teatersalstoler med musikk fra 

Andesregionen i forgrunnen, har jeg sett hvor forskjellig peruanere bruker, mener, 

tolker, ønsker å vise og praktiserer ”peruansk kultur” i Madrid. 

Dans, som en symbolsk praksis, har ulik betydning for peruanerne i de ulike 

klassene. Noe av det jeg har ønsket med å gi disse beskrivelsene av ulike dansgrupper 

og forestillinger er å vise hvordan nye meninger i praksiser skapes i nye kontekster. 

Noen danser for å ha det gøy, for å få følelsen av å tilhøre en bestemt gruppe i det 

spanske samfunnet. Andre bruker dans for å vise frem peruansk kultur, og hadde ofte 

et ønske om profesjonalitet slik at det skulle bli anerkjent blant den spanske 

befolkningen. Det var flere jeg pratet med som mente at nivået blant peruanske 

dansegrupper var altfor lavt, og at det ødela for de som ønsket å gi peruansk kultur 

den verdighet den fortjente. I møte med et nytt sted, et nytt samfunn hvor mennesker 
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ikke deler samme erfaringsbakgrunn og heller ikke verdenssyn, er det mye som blir 

forhandlet, og nye symboler som kan bli tatt med i denne forhandlingen. Hvor 

peruanerne kommer fra og hvilke posisjon de har i det sosiale rom har mye å si for 

hvordan de forholder seg til peruansk dans. Jeg har vis her at de fra de høyere 

klassene har symbolsk makt til å definere peruansk kultur og sette peruansk dans på 

den spanske dagsorden. 
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6  RELIGIØSE PRAKSISER 

Så langt i denne oppgaven har jeg vist hvor ulike tilnærminger peruanere i Madrid har 

til hva de ser på som ”peruansk kultur”. Dette er på grunn av de sosiale 

differensieringene blant peruanerne, når det gjelder klasse og etnisitet. Jeg har 

undersøkt hvordan de forholder seg til peruansk mat, dans og musikk som kulturelle 

praksiser. Under feltarbeidet forsto jeg at religiøse praksiser også var en del av hva 

peruanere så på som ”peruansk kultur”.  I dette kapittelet ønsker jeg derfor å 

undersøke om disse religiøse praksisene er noe den heterogene peruanske 

befolkningen i Madrid kan ha som en fellesnevner når det gjelder tilnærming til og 

bruk av ”peruansk kultur”.  

Klarer de å overkomme de sosiale differensieringene jeg har skissert tidligere i 

denne oppgaven? Kan katolisismen føre sammen både peruanere og spanjoler under 

en og samme religiøse identifikasjon siden majoriteten av spanjoler også er 

katolikker? I kapittel 2 diskuterte jeg peruansk historie og jeg fortalte om en episode 

fra bursdagsselskapet til Esteban. Tanta hans kommenterte at religionen var det eneste 

gode spanjolene hadde tatt med seg over til kontinentet. Hvordan blir det når 

peruanere kommer til Spania med sine religiøse praksiser som i utgangspunktet 

oppsto under kolonitiden og som har endret seg opp igjennom historien? Dette er 

spørsmål jeg skal diskutere og jeg ønsker å ta utgangspunkt i én type religiøs forening 

som heter ”El Señor de los Milagros” (Miraklenes Herre). Det fantes fire slike 

foreninger i Madrid på det tidspunktet jeg var der. Dette er opprinnelig religiøse 

brorskap som har oppstått i Peru for å hedre ”El Señor de los Milagros”, også kalt for 

”Cristo Moreno” (Den mørke Kristus). Jeg skal komme tilbake til dens opprinnelse 

etter en kort historie fra den ene av de religiøse foreningene i Madrid. Eksemplet viser 

peruanere som deltar i det peruanske fellesskapet, samtidig som de deltar i det 

spanske samfunnet.  
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Fellesskap og samfunn 

Det var søndag ettermiddag, inne i kirka var det dystert og mørkt mens sola skinte 

utenfor. Jeg hadde blitt med flere av mine informanter til gudstjeneste. I kirka var 

cirka halvparten peruanere, mens andre halvpart var eldre spanjoler. Like før 

gudstjenesten startet kom det en peruansk kvinne og delte ut små lapper til alle. 

”Descansa en Paz” (Hvil i Fred), sto det på lappene, sammen med navn og bilde av 

personene. Det viste seg at nære familiemedlemmer av kvinnen nylig hadde gått bort i 

Peru. Presten lyste fred over hennes slektninger i begynnelsen av gudstjenesten. Etter 

dette forløp gudstjenesten som normalt, med ord fra bibelen, sanger og utdeling av 

Jesu ”blod” og ”legeme” til alle som ønsket. Etter gudstjenesten gikk halve 

menigheten, det vil si peruanerne, til et lite lokale som lå ved siden av kirka. Her var 

det salg av peruansk mat, øl og brus. Vi gikk rundt og hilste på alle, klemte og 

kondolerte de pårørende, og satt oss til slutt ned og spiste og drakk øl. Presten kom 

inn med røyken i munnviken, håndhilste på de pårørende som takket for hans ord om 

deres slektninger i Peru. Han sa til dem at det bare skulle mangle, han hadde jo 

fordoblet sin menighet etter at han hadde sagt ja til at ”El Señor de los Milagros”-

foreningen kunne få være en del av den. 

Akkurat denne foreningen ble startet opp i Madrid for ti år siden og hadde blitt 

innlemmet i den spanske menigheten, som soknet til et område nordøst i Madrid, for 

fire år siden. Gudstjenesten og den påfølgende ”kirkekaffen” jeg fikk være med på 

representerer både et sted peruanere kan komme til, hvor de kan be og minnes sine 

nærmeste i Peru og få en følelse av å tilhøre et peruansk felleskap, samtidig som de 

kan ta del i det spanske samfunnet gjennom den spanske menigheten. ”Kirkekaffen” 

ble arrangert hver fjerde søndag. Neste gang jeg møtte opp feiret de Dia del padre 

(farsdag). Det ble igjen solgt peruansk mat og drikke, det var litt peruansk dans og 

musikk og noen av barna leste opp dikt til sine fedre inne i det lille lokalet. 

Flere av de religiøse foreningene har også blitt sosiokulturelle foreninger i 

Madrid. De arrangerer fotballturneringer, dans- og musikkforestillinger og selger 

peruansk mat på forskjellige tilstelninger. Penger kommer inn, de skaffer seg flere 

medlemmer og populariteten stiger, samtidig som de blir en forening, et sosialt rom, 

hvor peruansk kultur kommer til uttrykk (Merino 2004:254). Det blir også et rom 

hvor peruanere kan komme, føle en tilknytning til det peruanske fellesskapet hvor de 

kan prate med andre, dele erfaringer og frustrasjoner.  



 91 

Inntektene fra disse arrangementene, som for eksempel ”kirkekaffen”, går til å 

finansiere ”El Señor de los Milagros” – prosesjonen som er hovedformålet med ”El 

Señor de los Milagros” -foreningene. Rundt omkring i hele verden hvor det bor 

peruanere arrangeres det slike prosesjoner i midten av oktober, også i Madrid.13 Siden 

feltarbeidet mitt varte fra januar til juni fikk jeg ikke oppleve prosesjonen i Madrid, 

men jeg fikk oppleve den i Lima da jeg var der høsten 2006, og mange av mine 

informanter fortalte meg om hvordan det pleide å være i Madrid. Peruanere fra alle 

samfunnslag møtes og skaper en felles følelse av en peruansk religiøs identifikasjon. 

Spanjoler og andre immigranter blir også med, eller står og ser på, og det skapes en 

følelse av en felles, universell katolisisme. Gjennom å samles i religiøse foreninger 

prøver de å gå forbi differensieringer som skiller peruanere i Peru (Paerregaard 

2008:143), men som jeg skal vise her er dét også et sted hvor det blåses liv i 

konflikter som baserer seg på klasseskiller. I gudstjenestene jeg var med på var det 

flest eldre spanjoler tilstedet. Presten var bekymret for frafallet av medlemmer og satt 

pris på peruanernes ønske om å delta i menigheten. Medlemstallet økte, samtidig med 

inntektene til kirka. Befolkningen i Spania har blitt mer sekulær, noe som også gjelder 

for andre europeiske land. Katolisismen får mindre betydning for spanjoler, og tanken 

om en universell katolisisme blir likevel vanskelig å gjennomføre. Kirka blir ikke et 

sentralt møtested mellom peruanere og spanjoler, men blir hovedsakelig en arena hvor 

peruanere får uttrykt noen av sine peruanske kulturelle og religiøse praksiser. 

Jeg ønsker videre å kort fortelle om opprinnelsen til disse religiøse 

foreningene i Madrid.  

Historien om El Señor de los Milagros 

Det religiøse brorskapet ”El Señor de los Milagros” har sin opprinnelse fra det 16. 

århundret, da de afrikanske slavene ble tatt med til Peru av de spanske koloniherrene 

for å jobbe på plantasjer langs den peruanske kysten (Lochart 1968, Rostworowski 

1992 i Paerregaard 2008). De afrikanske slavene lærte seg spansk, konverterte til 

kristendommen, den katolske retningen, og inspirert av spanjolene dannet de religiøse 

                                                

13 Paerregaard (2008) hevder fra sitt studie av peruanere i utlandet at prosesjoner blir holdt i land som 
USA, Argentina, Italia, Spania og Japan. 
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brorskap. De lærte seg å male på murvegger av de innfødte, men istedenfor å male de 

lokale Andesgudene, malte de en mørkhudet Kristus på veggene, som skulle hjelpe 

dem mot de stadige jordskjelvene langs kysten (Paerregaard 2008:175). I 1655 ble 

Lima rammet av et kraftig jordskjelv som førte til store skader. I følge legenden om 

”El Señor de los Milagros” hadde murveggen hvor en afrikansk slave hadde malt et 

bilde av Kristus ikke blitt ødelagt, og sto oppreist blant de mange ruinene. Murveggen 

ble også stående oppreist etter to enda kraftigere jordskjelv i 1687 og 1746, noe som 

førte til at også mestizos og spanjoler ble med de afrikanske slavene i tilbedelsen av 

bildet av Kristus (2008:175). Siden det 18. århundret har religiøse brorskap arrangert 

årlige prosesjoner i Lima til ære for ”El Señor de los Milagros”, hvor de bærer bildet 

av Kristus på skuldrene mellom seg. Hvert år i midten av oktober samles over en 

million mennesker i Limas gater for å hedre ”El Señor de los Milagros”, også kjent 

som ”Cristo Moreno” (den mørke Kristus), som blir et symbol på Perus lange historie 

med kulturelle møter og mangfold, og reflekterer den kollektive bevisstheten rundt 

prosessen av mestizaje (etnisk sammenblanding) som har formet landets historie og 

samfunn (2008:147).  

Peruanere har tatt med seg ”El Señor de los Milagros” ut over Perus 

landegrenser, og det har blitt et av de mest populære religiøse elementene i peruansk 

kultur (Merino 2004:252). I Madrid finnes det fire ”El Señor de los Milagros”-

foreninger. Eksistensen av disse religiøse foreningene kan være med på å vise 

hvordan historie er med i nåtidens prosesser av identitetsformasjon. For flere hundre 

år siden var religiøse brorskap institusjoner koloniherrene fra Spania tok med seg over 

for å kontrollere den innfødte befolkningen i Den Nye Verden økonomisk, politisk og 

kulturelt. Århundrer etter bringer peruanere de tilbake til Spania, med en ny lokal 

mening (Merino 2004:242). 

Den spanske staten klassifiserer peruanere som immigranter fra den tredje 

verden, som en minoritetsgruppe som ikke deler samme kultur som majoriteten. Ved 

å vektlegge sin religiøse identifikasjon og benytte seg av de spanske kirkene som 

utgangspunkt for sine praksiser, møter peruanerne spanjoler og spanjoler møter dem. 

De deltar i det offentlige rom gjennom gudstjenestene. De blir også synlige i det 

offentlige rom hvert år i midten av oktober da de trekker ut i gatene og går i prosesjon 

for å hedre ”El Señor de los Milagros”. Ved å forhandle frem en religiøs 

identifikasjon, kan de først og fremst styrke følelsen av å tilhøre et peruansk 

fellesskap, men også samtidig skape en verdig plass i det spanske samfunnet på 
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bakgrunn av en universell katolisisme (Merino 2004:242). Katolisismen blir både 

lokal og transnasjonal på grunn av at peruanerne og spanjolene erfarer en felles 

tilhørighet til katolisismen, selv om flere og flere spanjoler har gått vekk fra den 

katolske tro.  

På begynnelsen av 90-tallet var det kun én ”El Señor de los Milagros” –

forening i Madrid. I dag er det fire stykker, og det blir holdt fire gudstjenester og 

prosesjoner til ære for ”El Señor de los Milagros” på samme tid i Madrid. Siden 

foreningen tilhører spanske menigheter som sokner til forskjellige områder i Madrid 

er det vanlig at peruanerne reiser til den foreningen som er nærmest deres bosted i 

Madrid. Men som jeg skal vise er også foreningene klassebaserte, og bosted får i disse 

tilfellene mindre betydning. Konflikter om hvem som har flest medlemmer og hvem 

som har det mest autentiske ”El Señor de los Milagros”-bildet blir veldig viktig for 

foreningenes posisjon både plant peruanere og i det spanske samfunnet. Bildet må 

helst være en eksakt kopi av den originale tegningen som henger i Nazarenas-kirken i 

Lima.  

Konflikter om det mest autentiske 

På et møte om den nye utlendingsloven i regi av Madrid kommune kom jeg i snakk 

med noen peruanske kvinner. Jeg fortalte om min tid i Madrid, alt jeg hadde vært med 

på og opplevd. Da jeg begynte å snakke om den religiøse foreningen jeg hadde vært 

mye i begynte de å le. De sa det var godt jeg hadde møtt dem, for de var nemlig 

medlemmer av den viktigste og mest autentiske ”El Señor de los Milagros”-

foreningen i Madrid. De fortalte meg at av de fire foreningene som eksisterte i 

Madrid, var deres forening den eldste og den som hadde det mest autentiske bildet av 

”El Señor de los Milagros”. ”Hvis det er noen som kan representere peruansk kultur 

på best og riktig måte, så er det oss”, fortalte den ene kvinnen meg. De andre nikket 

ivrig til hva hun hadde sagt. 

Det viste seg at de peruanske kvinnene jeg hadde pratet med tilhørte den øvre 

middelklassen blant peruanere i Madrid. De hadde nær kontakt med den peruanske 

ambassaden og politikere i Madrid kommune. Som jeg har beskrevet tidligere i denne 

oppgaven er peruanske foreninger ofte basert på klasseskiller. Dette gjelder også for 

”El Señor de los Milagros”-foreningene i Madrid. Selv om ”El Señor de los Milagros” 
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i utgangspunktet skulle være et samlende symbol for alle peruanere i Madrid, er det 

med på å videreføre de sosiale skillene som deler den peruanske befolkningen i Peru. 

De fra de høyere klassene er mer opptatt av å vise frem ”peruansk kultur”, de 

argumenterer for at det de gjør er det mest autentiske, og siden de er fra de høyere 

klassene har de makt til å definere hva som er god og den mest autentiske peruanske 

kulturen til den peruanske ambassaden og politikere i Madrid kommune. For 

foreningen som arrangerte ”kirkekaffe” og andre lignende aktiviteter jeg var med på, 

var ønske å samle peruanere i et fellesskap, et fellesskap hvor de kunne føle 

tilhørighet til en gruppe, hvor de kunne dele frustrasjoner, sorger og gleder, og 

samtidig ta del i en universell katolisisme gjennom den spanske menigheten. De var 

ikke like opptatt av å vise seg frem, men fokuserte mer på religiøse praksiser og andre 

aktiviteter. Peruanernes søken etter symboler for å definere sin nasjonale identitet har 

ført til spenninger mellom sosiale klasser og etniske grupper i Madrid. Paerregaard 

(2008, 2005) har funnet noen av de samme spenningene blant ”El Señor de los 

Milagros”-foreninger i USA. I utgangspunktet er hovedmålet til de peruanske 

religiøse foreningene å samle peruanere i de nye samfunnene, at de skal samle seg 

under én og samme identitet. Men det som ofte skjer i de religiøse, og kulturelle, 

foreningene er at det skapes strid og konflikter langs de samme klasseforskjellene 

som deler den peruanske befolkningen i Peru (Paerregaard 2005:94).  

Presidenten i ”Mi Peru”, foreningen jeg var mest sammen med under 

feltarbeidet, fortalte at de pleide å reise rundt på alle prosesjonene til ”El Señor de los 

Milagros” som blir holdt i midten av oktober. Hun sa at de ønsket å fremstå som en 

samlende forening, som ikke favoriserte den ene ”El Señor de los Milagros”-

foreningen fremfor den andre, vel vitende om konfliktene mellom de. Hun mente at 

det kunne være en måte for ”Mi Peru” å bli mer synlig og å vise at foreningen var til 

for hele den peruanske befolkningen i Madrid. Selv om ”Mi Peru” ikke er tilknyttet én 

religiøs forening ønsker de likevel å fremme sin posisjon blant peruanere ved å vise 

seg frem, ved å være synlig for alle. På den måten hever de seg over de religiøse 

foreningene, som en slags paraplyorganisasjon, slik de også gjorde da de premierte 

alle foreningene i Madrid 2007, og slik de ønsket å gjøre det med foreningene i 

Barcelona. Mi Peru bruker de religiøse foreningene som en strategi for å vise seg 

frem, men deltar ikke aktivt i noen av dem. En annen som ikke deltok aktivt i 

religiøse foreninger i Madrid var José, en av mine tidligere nevnte informanter. Jeg vil 
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her vise hvordan ”El Señor de los Milagros” kan ha en individuell, fremfor en 

kollektiv betydning for peruanere i Madrid. 

”Han passer på meg her i Madrid”  

José og jeg satt på metroen på vei til det peruanske konsulatet i Madrid. Han fortalte 

om sin tid i Madrid, hvordan han hadde det her og hvor mye han savnet alt i Peru. 

Han tok frem lommeboka si og fisket frem et lite bilde. Jesus hang på korset, litt 

mørkere i huden enn andre bilder jeg har sett av Jesus. Han leste opp en hyllest til ”El 

Señor de los Milagros” som sto skrevet på baksiden av bildet. Da han var ferdig ga 

han meg bildet og sa jeg kunne få det siden han hadde flere hjemme. Han smilte til 

meg og sa; ”El Señor de los Milagros” er en del av den peruanske identiteten min, han 

passer på meg her i Madrid.”  

José var ikke med i en ”El Señor de los Milagros”-forening i Madrid. For han 

var ”El Señor de los Milagros” en han opplevde som sin personlige beskytter, en som 

tok vare på han i de vanskelige tidene han opplevde i Madrid. Han hadde ei kone som 

ville skilles, han hadde mistet jobben, han hadde ingen å støtte seg på og ble sett på 

som kriminell av mange i det spanske samfunnet. Han søkte trygghet i det peruanske 

religiøse ikonet. Det ble som en slags talisman for han som han hadde med seg rundt i 

lommeboka si i Madrid.  

Dette eksemplet viser hvordan nye meninger blir skapt i nye kontekster. ”El 

Señor de los Milagros” passet opprinnelig på de afrikanske immigrantene langs Perus 

kyst for flere hundre år siden. Nå passer ”El Señor de los Milagros” på José som er 

immigrant i det spanske samfunnet. Symboler tilpasses nye kontekster. For José får 

”El Señor de los Milagros” en ny betydning nå som han er immigrant, han søker 

trygghet og beskyttelse i ”El Señor de los Milagros”, som han ser på som en del av sin 

peruanske identifikasjon. 

Ulike tilnærminger til religiøse og kulturelle praksiser 

Den nye livssituasjonen kan bli litt lettere ved å delta i peruanske religiøse og 

kulturelle foreninger. Her kan peruanere fremme sin posisjon i det spanske samfunnet 

og møte andre som er i samme situasjon, har de samme problemene og ønskene. Å 

delta i foreninger kan gi individer en følelse av gruppetilhørighet og den universelle 
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katolisismen kan være med på å legitimere deres plass i det spanske samfunnet. 

Religiøse praksiser kan også oppleves individuelt fremfor kollektivt. For José var ”El 

Señor de los Milagros” en som passet på han som immigrant i Madrid.  

Dannelser av religiøse foreninger kan gi grobunn for konflikter som baserer 

seg på sosiale differensieringer blant peruanere i Madrid. Hvem som har makt til å 

definere hvilket ”El Señor de los Milagros”-bilde som det mest autentiske kommer an 

på konteksten. De ulike foreningenes medlemmer kan være enige innad i den 

spesifikke foreningen i at det er de som har det mest autentiske bilde, men når det 

gjelder å vise seg frem til spanjoler og andre immigrantgrupper blir det ofte de fra de 

høyere klassene som har makt til å definere hva som er det mest autentiske, siden de 

har kontakt med den peruanske ambassaden og Madrids kommunepolitikere. De har 

ofte sosial og økonomisk kapital (Bourdieu 1995) som overgår foreningene som har 

medlemmer fra de lavere klassene.  

Glick Schiller (2009) hevder at forskere ofte definerer immigrantgrupper som 

etniske og omtaler dem som diasporagrupper. De vektlegger kulturelle forskjeller og 

fokuserer for lite på religion. Hun mener at vi må utvikle et analytisk rammeverk som 

også åpner opp for studie av religion når vi studerer immigranter. Det jeg har ønsket å 

vise i dette kapittelet er at religiøse og kulturelle praksiser henger sammen, og at det 

kan være nyttig å studere religiøse og kulturelle praksiser som komplementære 

praksiser. Religion og kultur går ofte hånd i hånd, og forsterker hverandre (Levitt og 

Jaworsky 2007:140). Peruanerne jeg møtte i Madrid fortalte meg at ”El Señor de los 

Milagros” var en del av den peruanske kulturen. Det er derfor interessant å undersøke 

hvilken betydning dette ikonet har hatt for dannelser av peruanske sosiokulturelle og 

religiøse foreninger i Madrid, og hvordan vi kan se at sosiale differensieringer også 

her spiller en stor rolle i forhold til hvordan de posisjonerer seg i det spanske 

samfunnet. 

De religiøse foreningene er med på å videreføre spesifikk peruansk kultur 

samtidig som de er en kommunikasjonskanal mellom det peruanske fellesskapet og 

det spanske samfunnet (Merino 2004:253). Som jeg har vist her er identifikasjoner og 

differensieringsprosesser mye mer komplekse enn et møte mellom to territoriale 

nasjonaliteter (peruanere og spanjoler). Peruanere er en heterogen gruppe med mange 

sosiale differensieringer og disse videreføres, forhandles og endres i ulike møter og 

samhandlinger i det spanske samfunnet. Peruanere kan ikke bli forstått som en 

homogen immigrantgruppe. 
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7  AVSLUTNING 

I seks måneder har jeg vært sammen med mennesker som har flyttet fra stedet hvor de 

ble født, hvor de vokste opp, gikk på skole og hvor store deler av familien fortsatt bor 

og lever i dag. I møte med et nytt sted, med nye mennesker som ikke deler samme 

livserfaringer og heller ikke verdenssyn, er det flere identifikasjoner som blir 

videreført, forhandlet og endret. Hvilke strategier bruker de, hvilke forhandlinger blir 

gjort og hvor bevisst gjør de denne forhandlingen? Mitt hovedfokus har vært å forstå 

peruanernes ulike tilnærminger til peruansk kultur for å finne ut hva det kan ha å si 

for hvilke posisjoner de har i det spanske samfunnet. I oppgavens innledning 

presenterte jeg fire kvinner som så tilsynelatende like ut på scenen, men som 

oppgaven viser har de, som alle andre jeg har presenteret, ulike tilnærminger til hva 

de ser på som ”peruansk kultur” og hvordan de bruker det i praksis. 

Med utgangspunkt i peruanske kulturforeninger har jeg fulgt peruanere på 

ulike arenaer, i møte med forskjellige mennesker, lover og regler, arbeidsmarked og 

forestillinger om hjemland og kultur. Jeg valgte å bruke Bourdieus (1989, 1995) 

teorier angående klasse, for å undersøke peruanernes ulike kapitaler som gjør at de 

blir tilskrevet og selv tilskriver seg ulike posisjoner i det sosiale rom. Som jeg har vist 

er de ulike kapitalene også med på å bestemme hvem som har makt til å definere 

peruansk kultur i det spanske samfunnet. Kulturbegrepet har vært gjennomgående 

både i empiriske eksempler og i analyse. Hva som er la cultura peruana for peruanere 

i Madrid har jeg påstått kommer an på deres posisjon i det sosiale rom. De har ulik 

smak og har ulike meninger om hva som er god og dårlig peruansk kultur. Disse 

holdningene kan være reprodusert fra Peru, eller de kan ha blitt endret på grunn av 

samhandling med andre i det spanske samfunnet. I kapittel 2 undersøkte jeg hvordan 

kolonihistorien har vært med på å skape ulike sosiale kategoriseringer i det peruanske 

samfunnet. Kategoriene skifter mening i ulike relasjoner og kontekster, og er fortsatt 

gjeldene i dag, både i Peru og Spania. Det samme gjelder kategorier som har oppstått 
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nå i senere tid, som illegal immigrant, arbeidsimmigrant og immigrant fra den tredje 

verden.  

Ved å undersøke tilnærminger til og bruk av peruansk kultur i form av dans, 

musikk, mat og religiøse symboler har jeg observert sosiale differensieringer. 

Utdannelse og antall år i Madrid har jeg forstått som viktige faktorer for endring i 

sosiale kategorier. Jeg vil også si at gjennom å samhandle med mennesker i det 

spanske samfunnet erfarer peruanerne nye verdenssyn og livserfaringer som kan være 

med på å legge føringer på nye former for identifikasjoner og differensieringer. 

Forestillinger om klasse, etnisitet, rase og kjønn, kulturelle og religiøse praksiser 

videreføres, forhandles og endres. Flere av mine informanter presentert i denne 

oppgaven har vist dette. For eksempel ønsker Carmen å bo alene, noe som ikke er 

vanlig for en peruansk kvinne i tjueårene i Peru. Elvira ønsket å beholde sin posisjon 

som middelklassekvinne, men da dette ble vanskelig valgte hun å reise tilbake til 

Peru. ”Mi Peru” ønsker å promotere pisco som et nasjonalsymbol, Marco ønsker å 

vise at el cajon er et autentisk afroperuansk instrument. Peruanere tilpasser kulturelle 

produkter og praksiser til den nye konteksten, som for eksempel å lage peruansk mat, 

ceviche og choclo, som tapas eller å ha forestillinger i kjente spanske kunstlokaler. 

Mange av de jeg var sammen med viste frem og praktiserte hva de så på som 

peruansk kultur. Noen holdt forestillinger, hvor profesjonelle artister opptrådte. I 

andre sammenhenger var det personene selv som sto på scenen og danset, men også 

disse hadde ulike ønsker i forhold til hva peruansk dans var for dem. Estela ønsket å 

vise frem profesjonell dans, Carmen syntes dansegruppa var et fint sted å møte 

mennesker som forsto hennes livssituasjon, det var et sted hun kunne føle tilhørighet. 

For Isabel og Gaby var det viktigste å være med på forestillinger, for å vise frem en 

autentisk peruansk kultur for sine spanske studievenner.  

 De fra middel og høyere klasser viser frem den peruanske Andesverden som 

en tidløs kultur uforandret siden prekolonial tid. De promoterer hva de ser på som 

autentisk, forhistorisk kultur, noe vi må ta vare på, og de får støtte av spanske 

kulturpolitikere. De fra middel og høyere klasser har sosial, økonomisk og symbolsk 

kapital og kan påvirke politikerne, det blir da de som bestemmer hva som er peruansk 

kultur, hva som skal vises frem i det spanske samfunnet. Kvinnene i dansegruppa Inti 

mente at de fra høyere klasser fortsatte sin pijo (med nesen høyt i sky) måte å være 

på. De arrangerte middager og forestillinger sammen med ambassadøren. ”Mi Peru” 

har vært og er fortsatt en rådgivende forening. Under feltarbeidet tok de i mot 
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personer, pratet med dem og ga de råd, uansett klassebakgrunn. Men når de skulle 

arrangere ulike forestillinger, utstillinger og konferanser var det den kulturelle elite 

som ble invitert, det var dem de hadde kontakt med, sammen med viktige politikere i 

Madrid kommune og den spanske stat.  

Mange peruanere deltar i den årlige ”El Señor de los Milagros”-prosesjonen, 

og mange er også med i peruanske religiøse foreninger. Ved å ta med seg religiøse 

brorskap utover Perus landegrenser, ønsker peruanere at katolisisme skal bli en felles 

fane, en felles identifikasjon som skygger over sosiale differensieringene blant 

peruanere i Madrid og skillet mellom kategoriene ”majoritet” og ”immigrant fra den 

tredje verden”. Her ønsker de å fremme en felles identitet med hele det spanske 

samfunnet, de ønsker at alle skal gå under en universell katolisisme. I gudstjenestene 

er det flest eldre spanjoler, presten registrerer frafallet av medlemmer i menigheten og 

setter pris på peruanernes ønske om å delta. Hans medlemstall økes og det blir 

inntekter til kirka. Med en økende sekulær befolkning i Spania, som i flere europeiske 

land, får katolisismen mindre betydning for spanjoler. Kirka blir likevel ikke et 

sentralt møtested mellom peruanere og spanjoler, men blir hovedsakelig en arena hvor 

peruanere får uttrykt noen av sine peruanske kulturelle og religiøse praksiser. Som jeg 

også viste i kapittel 6 ble de sosiale differensieringene mellom peruanere i Madrid 

også gjeldene her.  

Jenkins (2004:80) hevder at det kan være like nyttig å studere likheter som 

forskjeller mellom mennesker. Jeg har valgt å fokusere på og undersøke peruanernes 

tilnærminger til peruansk kultur for å vise til ulikheter blant peruanere fordi jeg mener 

immigranter ofte blir plassert i unyanserte grupper. At jeg studerer mennesker som 

kommer fra én nasjonalstat kan føre til at jeg forsterker forestillinger om 

menneskegrupper knyttet til et geografisk området, men ved å legge vekt på 

forskjeller blant peruanere har jeg ønsket å vise individenes ulike måter å forstå 

verden på, selv om de er fra samme land. Peru er et land med høy diversitet både når 

det gjelder geografiske, sosiale og økonomiske forhold. Peruanere som har bodd i 

Madrid i over tjue år har hatt andre utfordringer enn de som kommer til Madrid nå, 

selv om historie ofte gjentar seg. Spania hadde en økonomisk krise for fjorten år 

siden, og immigrantene var heller ikke da særlig ønsket i det spanske samfunnet. Fra 

2001 til 2008 har Spania hatt en enorm vekst, både når det gjelder økonomi og antall 

immigranter. I følge statistikken (MTAS 2009) har immigrering til Spania hatt en 

økning på fire millioner fra 2001 til 2008. Hvorvidt denne økningen fortsetter eller 
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om vi kommer til å se en emigrering fra Spania på grunn av landets økonomiske krise 

vil årene fremover gi oss svar på. Ingen av mine informanter hadde umiddelbare 

planer om å reise tilbake til Peru. 

Siste dag i Madrid 

Jeg kom frem til Casa de Vaca i Parque del Retiro. Estela kom meg i møte og lurte på 

hva som hadde tatt meg så lang tid. Jeg hadde fremkalt noen bilder fra tiden sammen 

med dansegruppa. Morgendagen skulle jeg tilbringe på flyet tilbake til Norge. Det 

kom til å bli trist, men det skulle jo bli fint å møte familie og venner igjen. Tankene 

gikk til alle de som kommer til Spania, reiser fra hjem og familie. Hva er det som gjør 

at de reiser over Atlanteren? Noen overordnede strukturer og diskurser fører individer 

til handlinger, men de har også egen agens, og de forhandler seg som regel frem til, 

og skaper, et godt liv i Spania. Det er fritt og trygt på mange måter. Estela for 

eksempel har jo begge barna sine her, og broren sin. De klarer seg bra. 
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