HCA og Isam B side om
side?
Isam B har skrevet en sang om muslimernes ramadan til den danske
højskolesangbog. Det må han ikke, mener nogle samfundsdebattører.
Vistnok fordi islams menneskesyn ikke er foreneligt med at være dansk.
Sjovt nok fortæller oktober måneds Tænkepause om nationalitet netop
en historie med national betydning om Isam B, og om hvordan han opdagede, at han var dansker. Det gjorde han på en ferie i Marokko, da han
savnede Danmark. Den historie viser måske bedre end nogen anden, at
nationalitet for alle mennesker er et helt uomgængeligt og grænseoverskridende spørgsmål. Vi ville i hvert fald alle sammen være ilde stedt uden
en nationalitet. H.C. Andersen havde jo for eksempel slet ikke kunnet
skrive den der sang om, hvor han er født, har hjemme, rod, og hans verden
går. Det var i øvrigt vist på nogenlunde samme breddegrader som Isam B.
Men hvorfor må H.C. Andersens sang så godt være i højskolesangbogen?
Det er vist på tide at tage en Tænkepause og blive lidt klogere på, hvorfor
vi alle sammen går så meget op i vores egen og alle andres nationalitet.

”Min personlige interesse for nationalitet
begyndte, da jeg som studerende overvejede
muligheden for at blive norsk. Min akademiske
interesse går til gengæld tilbage til begyndelsen
af 1990’erne, da jeg blev optaget af, hvordan en
ny generation i Irland gjorde op med traditionelle
forestillinger om irskhed uden dog at forestille
sig, at man kunne undvære en nationalitet.
Lige siden har jeg forsket i, hvordan nationalitet
forandrer sig, men alligevel vedbliver med at
være et grundlæggende træk ved det moderne
menneskes selvforståelse og det internationale
statssystem.”- Michael Böss
MICHAEL BÖSS
Historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet med speciale i
canadiske, irske og amerikanske studier. Ud over sine forskningsværker er
han forfatter til en række samfundsdebatterende bøger.
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