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En international work camp har til alle tider først og fremmest været et mødested for unge  

mennesker, der i fællesskab løser en række praktiske opgaver – som at forberede  

et måltid mad med de lokale råvarer og under de lokale forhold.  

Og undervejs finder man ud af, hvor forskellige og ens vi virkeligheden er 
(foto: Sarah Wadland / MS) 
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Vi lever i en tid, hvor medierne i spørgsmålet om 

Danmarks positionering i verden giver megen 

plads til nationalkonservative holdninger i 

sammenligning med stemmer, der lægger vægt på 

internationale løsninger og samarbejde. De 

stemmer er der ikke nødvendigvis færre af; men 

de er i hvert fald ud fra undertegnedes oplevelse 

ikke lige så højtråbende i mediebilledet som de 

nationalkonservative.  
 

Det er et kærkomment indspark, at 

Mellemfolkeligt Samvirke udgiver denne bog, 

som i høj grad fungerer som historisk 

gennemgang af organisationen fra frivilligheden i 

kølvandet på 2. verdenskrig til de senere års mere 

aktivistiske fokus, hvor unge bl.a. rejser ud og gør 

en stor indsats.  
(fortsættes side 12) 
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”Man bliver aldrig den samme” 

 

 

 

(fortsat fra side 11) 

 

Ift. ovenstående diskussion om Danmark over for 

verden bliver bogen også et forsvar for et 

Danmark, der prioriterer mellemfolkeligheden og 

lægger sit internationale fokus på ligheder frem 

for forskelle mellem kulturerne. Dette forsvar 

skulle man også kunne forvente af en i 

udgangspunktet politisk præget organisation. 
 

Bogen excellerer ved, at den lægger utallige 

vinkler på MS’ arbejde, om det er ude i verden 

eller hjemme i Danmark. Der interviewes både 

aktive og tidligere aktive personer i 

organisationen; men man får også hørt lokale 

stemmer fra samarbejdslandene. Den lokale vinkel 

er en væsentlig tilføjelse til bogen, da det 

selvfølgelig er meget vigtigt at høre de stemmer, 

der konkret berøres af organisationens arbejde. 
 

 
 

Holdet af danskere i Trondenes-lejren  

i Lofoten i Norge i 1945. Her sørgede de  

i nogle måneder for uddeling af køkkengrej  

og tøj, suppe til skolebørn og meget andet 
(privateje - ukendt fotograf) 

 

Der er kritikpunkter, der er vigtige at nævne. I 

forbindelse med de i bogen løbende ændringer i 

perspektiv fra en person til en anden gentages 

nogle pointer, der er blevet nævnt i ét afsnit i 

senere afsnit. Det virker kluntet og giver indtryk 

af, at det ikke er blevet prioriteret, at der burde 

have været redigeret i interviews for at undgå 

klodsede gentagelser. Fx nævnes det flere gange, 

at Fogh-regeringen var et historisk lavpunkt i MS’ 

historie, da denne regering besværliggjorde 

organisationens arbejde. 

 

Bogen kunne med fordel have ladet sproget være 

dansk hele vejen igennem og ladet en kyndig 

oversætter tage sig af den større portion af 

interviews, der er bragt på engelsk. Naturligvis 

ligger der en respekt for den interviewede i, at et 

interview gengives på det sprog, det har fundet 

sted på, og det giver også et internationalt snit 

over bogen; men overgangene mellem dansk og 

engelsk kommer til at føles bratte. Jeg oplever det 

som en unødvendig udfordring, at man lige 

pludselig skal have fokus over på at oversætte, 

mens man betages af bogens gennemgang af 

milepælene i MS’ historie bl.a. inklusive de 

mange projekter, der er blevet søsat gennem 

årene. 
 

For når bogen er bedst, gør den det virkelig godt 

og viser den væsentligste grund til, at bogen varmt 

kan anbefales. Den lange række af personlige 

oplevelser, som de MS-aktive har haft i 

samarbejdslandene, og som har givet dem et 

særligt perspektiv på tilværelsen, gør virkelig 

noget ved én. 
 

Som jeg kom ind på tidligere, lægges der vægt på 

lighederne frem for forskellene mellem kulturer, 

og lige præcis denne indstilling til det 

mellemfolkelige argumenteres der forbilledligt for 

gennem beskrivelserne af de oplevelser, de 

interviewede har haft i MS-sammenhænge. Det 

gælder både for de frivillige og de lokale. 
 

”Man bliver aldrig den samme” fortjener en bred 

skare af læsere, både tidligere, nuværende og 

potentielt fremtidige aktive inden for MS; men 

derudover fortjener den også at blive læst af folk, 

der interesserer sig for spørgsmål om 

internationalt samarbejde og international 

solidaritet, da disse emner vinkles på en måde i 

bogen, som sjældent ville blive taget op af 

mainstream-medierne.  
 

Offentligheden fortjener nuancerede debatter, 

selvfølgelig også i spørgsmål som de ovenstående, 

og disse nuancer kan en bog som denne levere.  


