
110977_hvad-vi-deler_.indd   20 31/07/2019   12.58



INDHOLDSFORTEGNELSE

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

110977_hvad-vi-deler_.indd   20 31/07/2019   12.58

21

Dem, der kræver en del

Anders Emil Rasmussen

“Giv mig en betelnød!” Jeg så op fra den kano, jeg stod og baksede med på en ø i 
Papua Ny Guinea, da jeg så Chauka og hans udstrakte hånd komme imod mig. Betel‑
nødder er et mildt opkvikkende nydelsesmiddel bestående af frugten fra betelpalmen, 
og de forbruges dagligt af store dele af befolkningen i hele Melanesien. Betelnødder 
indgår i en daglig udveksling, som fungerer ved at spørge folk, man møder, om de 
har en betelnød; gerne ved simpelthen, som Chauka, at forlange den. Det eneste 
gode argument for ikke at dele i den situation er ikke at have nogen betelnødder. 
Delehandlinger, som foranlediges af krav eller bønner om deling fra modtageren, 
kaldes på engelsk ‘demand sharing’. På dansk kan det oversættes til opfordredeling 
eller krævedeling. Dette kapitel behandler krævedeling i en kontekst, hvor det at 
dele både varer og arbejdskraft er en udbredt økonomisk praksis og har været det 
længe, nemlig i den lille øgruppe Mbukeøerne, hvor jeg har foretaget i alt ca. to års 
etnografisk feltarbejde. Krævedeling, som er en vigtig økonomisk praksis i en række 
samfund verden rundt, beskrives ofte som truet af indførslen af pengeøkonomi, men 
min forskning i pengeøkonomiens påvirkning af sociale relationer blandt befolknin‑
gen fra Mbukeøerne har vist noget andet. Som jeg diskuterer i dette kapitel, så har 
pengeøkonomiens indførsel og den ulige adgang til de vigtige ressourcer (såsom 
penge og varer), som den har medført, givet anledning til nye former for krævedeling. 
Her bliver det særligt tydeligt, at delehandlingen ikke følges af forventninger om 
gengældelse eller tilbagebetaling.

En del af det, man i Vesten lige nu kalder deleøkonomi, minder mere om byt‑
tehandel, udlejning eller måske sort arbejde, hvor der typisk går ydelser eller penge 
begge veje i udvekslingen. I de deleøkonomiske praksisser, jeg diskuterer i kapitlet, 
er et helt centralt ideologisk og moralsk princip, at man ikke forventer noget igen 
for det, man giver, ligesom man ikke giver, fordi man selv tidligere har modtaget 
noget. Som jeg viser, står man i stedet i gensidige relationer og hylder moralske 
værdier, som foreskriver, at man deler det, man har, når man har det, og når andre 
har brug for det. Det betyder, at man ikke i økonomisk‑materiel forstand forventer 
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at få det samme eller noget tilsvarende tilbage. I mange tilfælde er man helt klar 
over, at det nok ikke kommer til at ske. At dele adskiller sig på den måde klart fra 
gave‑udveksling, som hviler på et princip om at gengælde på et (ofte uspecificeret) 
senere tidspunkt (jf. Bourdieu 1990). Som Widlok skriver i sit bidrag til denne bog, 
så er den centrale overvejelse i en dele‑situation ikke, “hvordan skal jeg gengælde 
denne gave”, men derimod “hvordan skal jeg forholde mig til andres krav på eller 
behov for det, jeg har”.

På Mbukeøerne kan man observere en række af de økonomiske praksisser, der fæl‑
les kan betegnes som ‘deling’. Det kan være alt fra umotiveret deling af store fangster 
af fisk over ‘tolereret tyveri’, hvor folk tager en ting uden at spørge og har en slags 
moralsk ret dertil, til deling på opfordring af modtageren, altså krævedeling. Sidst‑
nævnte var en central del både af dagligdagen i landsbyerne og i landsbybefolkningens 
relationer til de mange øboere, som er migreret til landets større byer for at arbejde.

Indtil 1970’erne var Mbukeøernes helt centrale økonomiske grundlag fiskeri og 
byttehandel. I en slags økologisk arbejdsdeling med andre etniske grupper i den del 
af Papua Ny Guinea, der hedder Manusprovinsen, hvor Mbukeøerne befinder sig, 
havde de specialiseret sig i fiskeri og i at transportere varer mellem de andre grup‑
per, varer, som blev udvekslet gennem byttehandel. Fordi den etniske gruppe, Titan, 
som Mbuke tilhører, mestrede byggeri og sejlads med store havgående og sejlførende 
udriggerkanoer, havde de en slags monopol på visse dele af handelen mellem de for‑
skellige etniske grupper (Mead 1930). De andre grupper havde andre specialiseringer 
som eksempelvis havebrug og fremstilling af våben og værktøj. Efter introduktionen 
af pengeøkonomi, nye transportformer som speedbåde samt en række andre faktorer 
(se Rasmussen 2015a: 31‑32) begyndte dette system af ‘økologiske specialiseringer’ at 
falde fra hinanden, og Titanfolket måtte finde andre måder at ernære sig på. Fordi de 
som fiskere og handelsmænd havde meget lidt land, var det ikke rigtigt en mulighed 
for dem selv at engagere sig i landbrug som løsning på, at de landbrugende grupper 
nu var begyndt selv at fiske. Folk fra Mbukeøerne fandt hurtigt ud af, at det relativt 
nyligt introducerede uddannelsessystem var et godt sted at starte, og at uddannelse 
kunne føre til muligheder for arbejdsmigration og pengeindkomster. Stadig i dag er 
Manusprovinsen, selvom den er en af landets mest isolerede områder, en af de højest 
uddannede og samtidig en af de provinser, der har den højeste grad af udadgående 
(midlertidig) arbejdsmigration til andre dele af landet særligt de større byer (ibid.: 3; 
Dalsgaard 2013: 285). Mere end en tredjedel af den voksne befolkning fra Mbuke er 
aktuelt fraværende som arbejdsmigranter og bosat i landets større byer. Stort set alle 
husholdninger på Mbukeøerne er i en eller anden grad afhængige af pengehjemsen‑
delser fra disse arbejdsmigranter og derudover af fiskeri, som de også var tidligere, 
men nu i mindre grad med henblik på handel.
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“Dine øjne må gøre ondt for ham”: Deling på Mbukeøerne
I perioden omkring jul kommer der store stimer af tun tæt ind på Mbukeøerne, hvilket 
giver anledning til jævnlige og ekstremt udbytterige fisketure. Jeg selv og en gruppe 
unge mænd havde ved en sådan lejlighed besluttet os for at prøve at fange nogle af 
de mange fisk. Teknikken er, at man trækker lange liner med adskillige kroge på hver 
efter en lille jolle med påhængsmotor. Med passende fart sejler man gennem de store 
stimer, som afsløres af fugle, der cirkulerer over dem (fordi stimerne trænger mindre 
fisk op mod overfladen). På den måde kan man fange hundrede fisk på en time. Men 
vi havde ingen benzin til påhængsmotoren, og der er ingen tankstadion på øerne. Vi 
vidste, at en mand, Paul, havde adskillige dunke benzin stående i sit skur. Efter en 
længere diskussion, hvor vi fik kortlagt en række slægtskabsrelationer, der forbandt 
os hver især til den pågældende husholdning, blev det klart, at Kevin måtte være den 
rette til at bede om en dunk benzin. Det var han berettiget til, og han ville ikke få et 
nej. Relationen, vi havde identificeret, var den, at Kevin var adopteret af Pauls bror, 
John. Adoptionen var godt nok gået lidt i sig selv i forbindelse med en skilsmisse, men 
så man bort fra det, var Kevin faktisk Pauls søn efter logikken af slægtskabssystemet på 
Mbukeøerne, fordi han var søn af Pauls bror. Kevin formulerede netop sin appel om 
deling med brug af ord og vendinger, som italesætter en far‑søn relation. Vi gik hen 
til Pauls hus, og Kevin startede sin sætning med “Far, jeg tænkte på om …”. Vi fik som 
forventet en dunk benzin og kom på fisketur. Ofte behøver folk ikke at være så ekspli‑
citte, som Kevin var i den situation (‘Far’), men kan blot bede folk, de er relateret til 
på en bestemt måde om noget bestemt. Så er det op til den, der bliver bedt om noget, 
at anerkende den relation, som begge parter kender, i sin reaktion på efterspørgslen, 
typisk ved at efterkomme den. På titan (sproget, som tales på Mbukeøerne) benytter 
man ofte, når man taler om at give noget til en anden person, et begreb, der minder 
lidt om ‘tilgodese’, nemlig ‘lele‑awian’ (se/perspektiv‑godt). Ligeledes indgik blindhed 
ofte i sætninger, hvor manglende generøsitet eller nærighed blev italesat. Hvis Kevins 
‘far’ havde sagt nej, ville man sige, at han var blind for sin egen familie.

I huset, hvor jeg boede, kom der ganske ofte gæster, netop efter vi havde lavet mad. 
Røgen fra de bål, man laver mad over i køkkenbygningen, gør det nemt at dukke op 
på det rette tidspunkt. Gæsterne blev altid tilbudt noget at spise. Ligeledes skete det 
ofte, at folk kom og direkte bad om mad. Mange af dem, var de samme personer igen 
og igen, og de var ikke umiddelbart personer, som min værtsfamilie til gengæld bad 
om hjælp ved andre lejligheder. Jeg spurgte tit Polongou, manden, som jeg boede hos, 
til de mange ting, han og hans hustru gav fra sig uden at kunne forvente gengældelse. 
Ud over at forklare mig, hvordan det er umenneskeligt ikke at dele med folk, som er i 
nød, benyttede han sig, i lighed med mange andre på øerne, af metaforer og begreber, 
der handler om synet og øjnene, når han talte om forskellige transaktioner mellem 
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mennesker (Rasmussen 2015b). Medlidenhed eller medfølelse med folk, der lider, 
og handlinger motiveret deraf beskrives tit med begrebet ‘mata‑moma’, som direkte 
oversat betyder ‘ødelagte øjne’. Dette begreb blev ofte brugt om deling med ældre, 
med enlige mødre eller folk, der på anden måde var i en særligt udfordrende situation, 
og ofte om folk, man ikke som udgangspunkt var forpligtet overfor – i modsætning til 
situationen med Kevin, hvor slægtsrelationen forpligtede. På spørgsmålet om, hvorfor 
han accepterede at afgive så store dele af den mad, hans familie ellers skulle spise, 
svarede Polongou under et interview:

Du ved – når nogen kommer til dig, og de taler lavt, de taler ikke højt, og du ved, at en 
mand, der taler lavt, han har tårer i sit hjerte. Det er de tårer, du må hjælpe. Du må have 
ondt af ham, dine øjne må gøre ondt for ham (mata-moma). Selvom du ikke har meget 
at give, må du altid give lidt.

Polongou var, som man fornemmer her, en stor taler og en af de mest magtfulde 
klanledere på øerne. Efter noget tid på øerne adopterede han mig som sin søn, og 
dette gav anledning til, at jeg selv blev del af de dele‑forpligtelser, enhver på øerne 
indgår i. I en periode på flere år rejste jeg jævnligt mellem Mbukeøerne, Australien 
og Danmark. I den forbindelse købte jeg altid gaver i form af noget nyt fiskeudstyr til 
Polongou som en slags ekstra tak for, at jeg måtte bo hos ham og hans familie. Fiske‑
udstyr var noget, jeg havde lagt mærke til, at arbejdsmigranter fra øerne forærede deres 
familiemedlemmer i landsbyen, når de kom på besøg. Fiskeudstyr er selvsagt noget, 
man har brug for, når man ernærer sig af dels pengehjemsendelser fra migranter og 
så fiskeri, som det er tilfældet på Mbukeøerne, men landsbyboerne brugte også fiske‑
udstyret til at skilte med, at deres migrantfamiliemedlemmer ikke havde glemt dem. 
En dag, jeg ledte efter Polongou, fandt jeg ham i soveværelset, hvor ingen andre end 
han og hans hustru normalt kom. Bag ved døren opdagede jeg, ophængt på et søm, 
den gule, gennemsigtige og vandtætte pose, jeg havde købt til ham flere år forinden. I 
posen var alt det fiskeudstyr, jeg havde givet ham gennem årene. Det havde tydeligvis 
aldrig været brugt og var stadig i sin oprindelige emballage. Polongou opdagede, at 
jeg kiggede på posen og skyndte sig at sige: “Jeg har gemt det her for at undgå, at 
nogen vil sige ‘jeg tror, jeg tager den her’ eller ‘jeg mangler sådan en dér’ du ved, 
singaut”. ‘Singaut’ er et pidgin‑engelsk ord, som kommer af de engelske ord ‘sing’ og 
‘out’, og i denne forbindelse kan det oversættes lidt som ‘cry out for’ til ‘bede om’ 
eller ‘kræve’ afhængig af kontekst. Både blandt migranterne i byerne og blandt mere 
velstående folk i landsbyerne var der periodevis en vis lede ved det, de refererede til 
som singaut‑presset: De evindelige efterspørgsler efter penge, mad og udstyr fra folk 
i mindre privilegerede situationer.
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Det er ikke sådan, at Polongou var en nærig person, som ikke delte med andre. Ret 
hurtigt fandt jeg ud af, at stort set alle gemte alle mulige ting de mest overraskende 
steder. Ganske ofte fortalte nogen mig, at de desværre var løbet tør for betelnødder kun 
for pludselig igen at have betelnødder, når jeg mødte dem igen kort efter. Den slags 
blev generelt ikke påtalt, men folk kunne til gengæld godt finde på at tjekke, om det 
nu passede. Da mange i landsbyen opbevarer deres betelnødder i en flettet taske, skete 
det, at folk mærkede efter på denne taske, mens de sagde “ha, du lyver”. En væsentlig 
del af at mestre sin personlige økonomi på et sted, hvor krævedeling er udbredt, er at 
undgå situationer, hvor folk ved, at man har bestemte ting, som de så kunne finde på 
at kræve del i. Havde vi ikke vidst, at dunkene med benzin stod i Pauls skur, havde vi 
ikke sendt Kevin ind for at bede om en af dem.

Deling, gaver og reciprocitet
Ofte har antropologer fremhævet udveksling af gaver som en alternativ økonomisk 
form til pengeøkonomi og byttehandel. Gaveudveksling forklares som oftest med 
henvisning til reciprocitetsprincippet: Jeg giver dig noget nu, og på et senere tidspunkt 
gengælder du gaven. Gaveudveksling består dermed i langsigtede udvekslinger, hvor 
distinkte grupper eller personer udveksler ting, der over tid bliver gengældt, og dermed 
produceres og reproduceres sociale relationer mellem de udvekslende parter. Mest 
berømt i antropologien er nok eksemplet, hvor den slægtsgruppe, der gav en brud til 
en anden gruppe, senere modtager en brud den anden vej (Levi‑Strauss 1969). På den 
måde opretholdes og skabes alliancer mellem grupper, der ikke som udgangspunkt var 
allierede eller nært beslægtede, og samfund opstår eller forandres.

Almindeligvis føres ideer om gaveudveksling styret af gensidighedsprincippet tilba‑
ge til Marcel Mauss (1990 [1925]) og Bronislaw Malinowski (1922), som begge bl.a. skrev 
om stillehavssamfund. Særligt Mauss’ projekt var at identificere alternative principper 
for økonomisk distribution og cirkulation end til dem, man kendte fra kapitalismen. 
Mange melanesiske samfund er berømte for ekstremt komplekse, tidskrævende og på 
alle måder omfattende udvekslingsceremonier, som foregår i forbindelse med ægteskab, 
børnefødsler, begravelser, indgåelse af alliancer med andre slægtsgrupper og lignende. 
Gang på gang er det blevet vist, hvordan det i den del af verden er gennem gaveud‑
veksling, at personlige og kollektive identiteter skabes, og sociale relationer initieres og 
opretholdes (Gregory 1982; Munn 1986; Strathern 1988, 1992). Der er altså god grund 
til, at gaveudveksling er det måske mest behandlede aspekt af melanesiske samfund, 
eftersom gaveudveksling har vist sig helt fundamental for al socialitet i den del af verden.

Da jeg ankom til Mbukeøerne første gang, blev jeg derfor overrasket over, at 
stort set alle, jeg talte med, sagde, at ceremoniel udveksling var spild af tid og penge. 
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De havde simpelthen droppet de former for ceremoniel udveksling, med mindre de i 
deres interaktion med folk fra andre dele af provinsen var tvunget dertil (Rasmussen 
2015a: 32). For mig blev spørgsmålet derfor: Hvordan er dette lille samfund muligt 
i fraværet af gaveudveksling, som ellers beskrives som det, der holder melanesiske 
samfund sammen? Som jeg har indikeret ovenfor, viste netop deling sig at være en 
vigtig faktor i forhold til at holde sammen på sociale relationer. Det var tydeligt for 
mig, og for mine informanter, at en lang række daglige transaktioner af eksempelvis 
betelnødder, mad eller dunke af benzin, aldrig ville blive gengældt og ikke meningsfuldt 
ville kunne betegnes som gaver.

Mange antropologer har dog beskrevet deling som den mest langsigtede form for 
reciprocitet og dermed fastholdt, at det er en slags gaveudveksling. Deling har eksem‑
pelvis ofte været beskrevet med henvisning til Marshall Sahlins, som placerer deling 
som den mest vage af forskellige former for reciprocitet – hos ham kaldet generaliseret 
reciprocitet – i et kontinuum med deling og byttehandel (noget for noget på stedet) 
som de to ekstremer. Sahlins beskriver deling som ‘generaliseret reciprocitet’ og skriver 
herom, at blandt de nærmeste slægtninge holdes der ikke styr på transaktioner (Sahlins 
1972: 194), men som han også gør klart “[t]his is not to say that handing over things 
in such form, even to ‘loved ones’, generates no counter‑obligation”; i stedet er det 
sådan, at “the expectation of reciprocity is infinite” (Sahlins 1972: 194). Således giver 
folk med en forventning om, at der er en reel mulighed for, at det hele “går i nul”. I 
Sahlins’ beskrivelse af deling deler folk med andre på måder, som de også ville forvente 
af vedkommende, hvis eller når situationen bliver omvendt, og – helt centralt – skriver 
han, at forpligtelser genereres af transaktioner. Men sådan er det ikke for den bedste 
jæger over for den dårligste i et jæger‑samler‑samfund: De ved begge, at det aldrig 
går i nul (se Widloks kapitel i denne bog). I den nutidige situation på Mbukeøerne 
skal man også være uhørt optimistisk, hvis man tror, at noget vil gå i nul, når man 
som migrant har finansieret byggeriet af sin brors hus hjemme i landsbyen, og det er 
netop heller ikke pointen. Mit argument er, med inspiration fra Alfred Gell (1992), at 
pligten til at dele ikke genereres eller opretholdes af erindringen om tidligere deling, 
ej heller af håbet om fremtidig gengældelse.

Når jeg bruger begrebet ‘deling’, følger jeg Gells definition i hans diskussion af 
det, han kalder en ‘indfødt serviceøkonomi’, hvor moralske forpligtigelser fremfor 
reciprok ‘gæld’ motiverer deling. (Gell 1992: 152). Særligt i de senere år, bl.a. gennem 
detaljerede studier af jæger‑samler‑grupper, har en række forfattere kritiseret det ensi‑
dige fokus på reciprocitetsprincippet i økonomisk antropologi. Nick Petersen, som har 
skrevet om australske aboriginere, har eksempelvis argumenteret for, at antropologiens 
fokus på reciprocitetsprincippet har fået den til totalt at overse den udbredte moralske 
forpligtelse til at reagere velvilligt på krav om deling (Peterson 1993). Krævedeling er 
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udbredt blandt australske aboriginere, hvor det spiller en helt afgørende rolle i den 
kontinuerlige produktion og reproduktion af sociale relationer (ibid.: 861), og noget 
lignende gør sig gældende på Mbuke i form af singaut. Som Sharon Macdonald har 
påpeget, så indfanger begrebet krævedeling (demand sharing) “the moral obligation 
to respond to demands rather than an obligation to reciprocate a ‘gift’” (Macdonald 
2000: 91), mens det samtidig minder om den vigtige rolle, som verbale efterspørgsler 
spiller i delepraksisser. Her er det altså helt centralt at forstå, at man ikke med høf‑
lighed og taknemmelighed modtager det, der gives, men at man derimod har en klar 
forventning om at få, og at man opfatter det som stærkt upassende og usympatisk at 
sige nej. Almindeligvis forbinder man i faglitteraturen såvel som i hverdagssproget 
begrebet ‘deling’ (sharing) med generøsitet. Men dette er, som påpeget af en række 
forskere (som Peterson, Macdonald og Gell), en vældigt vestlig forståelse af deling. 
Helt centralt i krævedeling er, at andre beder om ens ting, og at man forventes at give, 
når man bliver bedt om det.

I mange af de sammenhænge, hvor krævedeling, og deling generelt, er et væsentligt 
økonomisk princip, beskrives det ofte som noget, der potentielt fortrænges af penge‑
økonomiens stadige udbredelse. Min forskning i migranters pengehjemsendelser til 
landsbyerne på Mbukeøerne peger på det modsatte.

Migration, penge og krævedeling
Under mine feltarbejdsperioder blandt migranter fra Mbukeøerne i landets større byer 
boede jeg altid hos folk, som jeg via min adoption var i familie med. Det er ikke usæd‑
vanligt for folk fra landsbyen at dukke op i hovedstaden eller andre byer og bosætte sig 
hos familiemedlemmer i lange perioder. Det er noget, familien ikke rigtig kan sige nej 
til, uanset at det kan være en væsentlig belastning for en lille familie at have adskillige 
indkomstløse slægtninge boende i månedsvis. Selvom gæster fra landsbyen, som dukker 
op, kan være en belastning, ville det omvendt være meget skamfuldt for min Mbuke‑
familie i hovedstaden, hvis jeg eksempelvis i stedet bosatte mig på et hotel, hvilket de 
også gjorde mig opmærksom på. Det ville kommunikere til alle andre fra Mbukeøerne, 
jeg mødte i hovedstaden, at min adoptivfamilie ikke magtede at tage sig af mig.

Jeg boede længst tid hos min onkel (mors bror) Kutan, som drev sin egen mindre 
købmandsbutik, hvor han havde ansat en række yngre mænd fra Mbukeøerne, her‑
under lejlighedsvist mig selv, til at betjene kunder. Når vi sad i baglokalet i Kutans 
butik i Port Moresby, sagde han ofte, når han fik en sms eller så et nummer fra øerne 
i displayet på telefonen, der ringede: “åh nej, ikke igen”. En bror, der beder om penge 
til noget, han faktisk har brug for, kan man ikke rigtigt sige nej til, mente Kutan. Men 
slægtskabssystemet hos titanfolket er sådan indrettet, at ens fædres brødres sønner er 
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ens brødre. Det kan nemt beløbe sig til 20 brødre, og det er bare én type relation, 
hvor krævedeling er svær at undgå. Kutans overslag, efter vi havde gransket hans kon‑
toudtog og diskuteret hans vurderinger, var, at over halvdelen af hans netto‑indtjening 
(efter skat) gik til former for deling med andre folk fra Mbuke. Langt størstedelen 
af de pengehjemsendelser, der flyder fra byerne til øerne, er ‘på krav’, og meget få er 
umotiverede gaver.

I lyset af min diskussion ovenfor af hvordan folk i landsbyen gemmer ting for 
at undgå krav eller bønner om deling, kunne man måske antage, at migration er en 
gylden mulighed for på permanent basis at kunne skjule de ting, man hellere vil be‑
holde end være tvunget til at dele. Men migranterne selv havde det dobbelt med det. 
Som en af de mest velhavende folk fra Mbukeøerne på det tidspunkt, direktøren for 
den internationale lufthavn i Port Moresby, udtrykte det under et interview, hvor jeg 
spurgte til hans relation til folk hjemme i landsbyen:

De beder om penge, men det er ok, det er ikke for meget. Og hvis de ikke beder om penge 
– så ringer jeg nogle gange til dem, og du ved: “Hvorfor beder du ikke om penge?” [han 
griner højt]. Det er noget, som du egentlig gerne vil gøre [sende penge hjem] samtidig 
med, at du ikke har lyst til at gøre det [han griner igen]. Du har ikke lyst til at gøre det, 
men hvis der går lidt for lang tid [siden nogen sidst har ringet], så føler man sådan lidt 
“jamen jeg skal jo gøre det her [med at give penge]”.

Da jeg ringede fra Danmark til Polongou (min adoptivfar) for at fortælle, at jeg var 
blevet færdiguddannet og havde fået mit første job som antropolog, spurgte jeg, om der 
var noget, de havde brug for. Det var mit forsøg på at give ham muligheden for at bede 
om hjælp, hvis det var nødvendigt. Som jeg senere forstod, var Polongou ikke typen, 
der bad om hjælp. Snarere var han typen, andre bad om hjælp. Så i stedet for at bede 
om penge sagde han: “Fra nu af skal du også ringe til Paula. Så du kan hjælpe med at 
se efter hende.” Det var en del af det at være en uddannet, lønnet, voksen person, som 
ikke bor i landsbyen, men som arbejder i en større by, at hjælpe de familiemedlemmer, 
der havde brug for det.

Når disse arbejdsmigranter ringer hjem til familiemedlemmer i landsbyen, er det 
velvidende, at deres opkald ofte vil resultere i ønsker om pengehjemsendelser. Det var 
den situation, jeg blev opfordret til at muliggøre ved at ringe til min yngre (adoptiv‑)
søster, som gik på lærerseminariet i en af de større byer. Når jeg ringede til hende, 
ville hun på et tidspunkt i samtalen komme med en mere eller mindre subtil bøn om 
en pengeoverførsel: “Maden på skolehjemmet er forfærdelig, hvis jeg havde nogle 
penge, ville jeg lave noget bedre mad selv”. Men det kunne også være mindre subtilt: 
“Kan du overføre nogle penge?” Nogle migranter fortalte mig, at de insisterede på 
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