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Frivillig fra Mexico
Efter 13 måneder i Danmark er mexicanske Alejandro 
Cruz Martinez rejst tilbage til sit hjemland. Oprindeligt var 
det meningen, at han skulle være her i 11 måneder, men 
han synes så godt om Danmark, at han forlængede sit 
ophold med et par måneder. Og det bliver næppe sidste 
gang han kommer hertil.

”Jeg skal hjem og læse psykolog, og jeg regner med at 
komme til Danmark eller Holland for at tage en master-
grad”, fortæller han.

Alejandro Martinez var allerede student og havde læst 
marketing i fødebyen Merida, inden han kom til Danmark, 
og med sine dengang 22 år kunne han ikke deltage i et 
traditionelt udvekslingsprogram for studerende. I stedet 
deltog han i et udvekslingsprogram for unge over 18 år 
som volontør organiseret af American Field Service.

I første omgang var han frivillig i Frivilligcenter Hillerød et 
par måneder. Derudover var han også frivillig i nogle af 
Klaverfabrikkens aktiviteter som eksempelvis New Note-
festivalen, der passede fi nt til hans interesse for musik. 
Han bruger meget af sin tid ved computeren med at lytte 
til og opdage al slags musik, specielt undergrundsmusik, 
og med at lege med musikken for at fi nde frem til nye 
lyde.

En stor del af tiden i Danmark tilbragte han desuden på 
Grundtvigs Højskole, hvor han både var frivillig, især i 
køkkennet, og elev på skolen. Det blev til kurser keramik, 
grafi sk produktion, fi lmproduktion og boldspil. Dertil kom 
undervisning i dansk.

I nogle uger trænede han et pigefodboldhold, men 
danskundervisningen krævede så meget tid, at han måtte 
droppe den opgave. Inden hjemrejsen meldte han sig 
som frivillig til at modtage og introducere nye udveks-
lingsstuderende til det danske samfund.

Hans motivation for at deltage i udvekslingsprogrammet 
var at lære om skandinavisk kultur. Siden barndommen 
har Alejandro Martinez været meget interesseret i at lære 
om forskellige landes kulturer, og opholdet har givet ham 
mulighed for ikke blot at lære om dem, men også opleve 
dem.

Han synes, danskerne virker meget afslappede og lever 
et sikkert liv. Det kan være svært at komme tæt på os, 

men når isen er brudt, virker vi venlige og interesserede. 
Mexicanernes åbenhed og imødekommenhed kan ofte 
være påtaget. 

En markant forskel er, at i Danmark tillader mange foræl-
dre, at deres børn og unge ned til 15 år overnatter hos 
venner af modsatte køn.

”Det vil ikke kunne ske i Mexico”, siger han med et smil.

Vores ofte udskældte trafi k får også et par ord med på 
vejen:

”Trafi kken er godt organiseret. Selv om det hele bryder 
sammen, kommer man frem alligevel.”

Da han kom til Danmark, havde han aldrig set sne, og 
han havde en drøm om at se nordlys. En tur til Kiruna i 
Sverige skulle realiserede denne drøm, men dis og et 
par dages sygdom forhindrede dette. Ud over Sverige 
besøgte han blandt andet Tjekkiet, Frankrig og Holland, 
hvis befolkning, synes han, har næsten samme mentalitet 
som danskerne, og som han gerne vil gense om nogle år.

Mexicanske Alejandro Cruz Martinez deltog i frivilligt arbejde i Danmark i over et år.

Alejandro Cruz Martinez regner med at vende tilbage til 
Danmark om nogle år


