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KÆRE UNDERVISER
Hvad laver unge i Rødovre i bydelen kaldet Kærene? Hvad drømmer de om?
Indspark er en dokumentarfi lm, hvor man følger
fem aktive unge. Filmen følger fem projekter, som
de unge selv har taget initiativ til.
Det er en dokumentarfi lm, der taler direkte
til eleverne om det at være ung i en verden, der
indimellem kan virke uoverskuelig og fuld af valg,
men som man kan være med til at ændre, hvis
man kæmper for det og ikke mindst tror på, at
man kan gøre en forskel.

OM MATERIALET
Dette undervisningsmateriale henvender sig primært til elever i folkeskolens ældste klasse og
fagene: Dansk, historie, samfundsfag samt filmkundskab og medier. Materialet sætter fokus på
det at være ung i relation til temaerne medbestemmelse, indflydelse, medborgerskab, demokrati, det område man bor i mm.
Materialet indeholder interviews med de unge, deres egne tips til, hvordan man kan få mere
indflydelse, bliver aktiv i sit lokalmiljø, organiserer fester mm. Derudover indeholder materialet et afsnit, der handler om aktivt medborgerskab: Hvad vil det overhovedet sige at være en
aktiv medborger, og hvordan får man indflydelse? Endvidere er der et kort portræt af Rødovre
og Kærene, som opfordrer eleverne til at fortælle både om det gode og om det dårlige ved den
by, de bor i, men også om, hvilke steder de bruger i deres dagligdag. Den sidste del af materialet fokuserer på fi lmdelen af projektet og ikke mindst på dokumentarfi lmen som genre. Derudover giver Lars og Yunus tips og ideer til, hvordan man kan lave sin egen fi lm fx. som en del af
et skoleprojekt, hvis man efter at have set dokumentarfi lmen har fået nogle ideer til, hvordan
man kunne forbedre ting i sin egen dagligdag.
Opgaverne i materialet egner sig i særdeleshed til tværfaglige projekter og lægger op til bearbejdning via gruppediskussioner, individuelle øvelser, projektorienterede forløb og medieanalyse.
Rigtig god fornøjelse!
Redaktion: Leila Skifter Jensen
Layout: Leo Scherfig
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er en selvstændig fond, der har til huse på Betty Nansen Teatret. Her samarbejder unge fra forskellige sociale, etniske og
religiøse baggrunde med professionelle kunstnere om at skabe fi lm- og teaterproduktioner baseret på deres egne historier.
på www.contact.dk · BILLETBESTILLING: telefon: 33 29 61 36, mandag-onsdag kl. 10-14 mail: billet@contact.dk.
Læs mere om

INDSPARK
TINE
Tine har været den daglige leder af projektet
”Unge til mikrofonen” og har koordineret flere
projekter i årets løb. Derudover har hun været tovholder på alle projekterne på nær Chris’
projekt, og hun har i den grad været med til at
gøre mange ideer mulige. I fi lmen bliver hun ofte
omtalt som ”Chefen”, men hun har været en sød og
ikke mindst hjælpsom hønemor.

Lidt om
projekterne

Rødovrefi lmen er en dokumentarfi lm, hvor man
følger fem aktive unge, Omair, Minja, Robel, Chris
og Yunus (som har fi lmet) i alderen 16 til 19 år fra
Rødovre. Den beskriver deres hverdag, det område, de bor i og ikke mindst deres projekter, som
alle er forankret i lokalmiljøet i Rødovre. Filmen
følger fem projekter, som de unge selv har taget
initiativ til: Lys på multiboldbanen, Websiden
ui2610, Rødovre Beach Party og endelig en opstilling til kommunalvalget i Rødovre. Vi følger de
unges kampe for deres drømme og møder deres
familier og venner. De unge bevæger sig ind og ud
af alle projekterne og hjælper hinanden, så godt
de nu kan.

”Unge til mikrofonen” er et udviklingsprojekt i Rødovre Syd støttet af Landsbyggefonden, Styregruppen v. Kærene og
Bybjerget samt Rødovre Kommune. De
fem unge, der har været med til at lave
dokumentarfilmen, har alle været en del
af ”Unge til mikrofonen” og C:ntact/medie.
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LARS
Lars har været fi lmcoach på dokumentarfi lmen.

YUNUS
Yunus Okutan er 16 år gammel og bor i Kærene i
Rødovre sammen med sin familie, der oprindeligt
stammer fra Tyrkiet. Han går i 10. klasse i Brøndbyøster. Yunnus har været med til at lave det
første fi lmprojekt ”Lys på banen”.

Se den første lille film ”Lys på multiboldbanen” på Youtube (se litteratur og inspirationslisten samt CONTACT.DK).
Yunus har også fi lmet på denne dokumentarfi lm.
Han optager dels nogle af scenerne i de andres
projekter, og dels beskriver han livet i Kærene
gennem en række miljøoptagelser af området og af
oplevelser fra hverdagen.

OMAIR OG MULTIBOLDBANEN
Omair-Hassan Raza er 18 år gammel og
går i 2.g på Rødovre Gymnasium. Hans
familie stammer fra Pakistan. Han er
vokset op i Kærene i Rødovre i en familie
på fem. I sin fritid spiller han fodbold i
Farum. Omair drømmer om at blive bygningsingeniør. Omair har været gatekeeper i ”Unge til mikrofonen” og arbejder
stadig for Tine med nogle nye projekter.

LYS PÅ MULTIBANEN
Det hele startede med, at Tine, som er projektmedarbejder i Kærene, var ny og derfor gerne
ville have en guidet tur rundt i kærene. Igennem
Andre fra Lokalavisen fi k hun Omairs nummer.
De to mødtes, og Omair fortalte om Kærene. Tine
spurgte, om der var noget, han syntes, de manglede i området. Efter at havde talt med vennerne,
blev de enige om, at det, de savnede allermest,
var lys på multiboldbanen, for om vinteren, når
der var mørkt på banen om aftenen, manglede
de noget at lave i stedet for at lave ballade. Omair
blev ansat hos Tine fem timer om ugen som gatekeeper til et projekt kaldet ”Unge til mikrofonen”
blandt andet til at søge fonde og Rødovre kommune for at realisere projektet ”Lys på multiboldbanen”.
I forbindelse med ansøgningerne blev der lavet
en kortfi lm, ”Lys på multiboldbanen”, som du kan
se på Youtube og contact.dk.

INTERVIEW MED OMAIR

”Dengang vi var små,
savnede vi noget lys på
vores boldbane.
Jeg var med til at
gøre det muligt.”
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Hvordan har processen været?
Det har været totalt nyt. Jeg havde jo ikke skrevet
ansøgninger før og skulle skrive en hel masse og
snakke med så mange begavede mennesker i jakkesæt. Det var jeg ikke vant til. Da vi var i Nordea
Fonden, havde jeg også taget bare lidt stilet tøj på
og passede på, at der ikke kom så meget perkersprog ind over det. Tine rettede mine ansøgninger
hver gang. Jeg havde aldrig lavet et ansøgningsskema før. Tine ved også godt, at jeg hader at
skrive på computer, men hun tvang mig til det.
Da vi startede med projektet, fandt Tine ud af at,
det kunne være en god ide med at lave en fi lm
til ansøgningerne, og så kom vi i forbindelse med
C:NTACT. Vi brugte meget tid på at lave denne
her fi lm (den første lille fi lm, ”Lys på multiboldbanen”), og derefter gik vi så i gang med at ansøge.
Senere fandt vi ud af, at det kunne Nordea Fonden ikke klare at støtte os i. Tine spurgte oppe på
kommunen og fandt ud af, at det måske godt

OMAIR OG MULTIBOLDBANEN
kunne lade sig gøre. Vi arrangerede et møde med
borgmesteren, som jeg så ikke var med, men Tine
og Minja viste ham fi lmen og fortalte om, hvad vi
manglede, og han kunne rigtig godt lide ideen.
Derefter sendte vi det op til kommunen, og så sad
vi bare og ventede. AKB havde lavet alle tegningerne, målene osv. men
det kunne alligevel
ikke lade sige gøre på
det tidspunkt. Vi ventede tre-fi re måneder.
Til Beach Party fortalte
borgmesteren så, at det
var gået igennem. Det
blev lavet i september
og oktober måned
2009. I alt tog det ca.
otte måneder at få lys
på banen.
Hele projektet havde
ikke kunnet lade sig
gøre uden vennerne.
De spiller en rigtig stor
rolle i det. Men der har også været meget modstand fra vennernes side. Der var rigtig mange,
der ikke troede på, at der ville komme lys på
banen, før de begyndte at grave.

Hvordan ser fremtiden ud for multiboldbanen?

OMAIRS TIPS TIL
INDFLYDELSE

– Prøv at komme ud
med det, du gerne vil!
– Prøv at opsøge nogle,
der gerne ville hjælpe
dig. Hvis man står alene,
kan man ikke!
– Stå fast ved dit mål og
stop ikke, før du når det!
– Hvis man kæmper for
sin sag, så bliver man
belønnet!
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Fremtiden ser god ud. Vi har lavet en forening og
den hedder faktisk ”Foreningen Multiboldbanen”.
Lige nu er jeg den eneste unge sammen med nogle
af de ældre, som er nogle over 30 år. Det er dem,
der har styret Kærene engang i sin tid, og så er det
meningen, at når de ældre ikke gider mere, så er
det nogle af os yngre, der overtager; mig og mine
venner, og så skal det bare fortsætte sådan der. Nu
har vi så lige startet den, men det er meningen, at
foreningen skal blive brugt til, at vi kan komme
ud at spille fodbold andre steder. Nu bruger vi fx
foreningen til at skaffe indendørsbaner, sådan at
vi kan spille noget indendørs om vinteren. Når
man er en forening, så har man en pulje, hvor man
kan få nogle penge, så hvis vi en dag havde fået
mange penge - hvis vi fx havde højere kontingent
(lige nu er det så relativt lavt, 50 kr. om året) - så
kunne vi tage ud at rejse hele foreningen. Det er
bare ønsketænkning, men vi har primært stiftet
den for at spille noget fodbold. Vi vil gerne rundt
omkring i Danmark og spille imod andre foreninger.
Kontingentet skal bruges til, at hvis vi har lånt
noget, og noget går i stykker, så kan vi bruge foreningens penge på det, og hvis vi så får for mange
penge, så kan vi altid ønsketænke.

OPGAVER:
– Hvad vil du gerne lave om,
der hvor du bor?
– Hvordan kan du arbejde
for, at det sker? Gå sammen i
grupper på max. fire og udarbejd et projekt sammen: Hvad
vil i ændre (fx i jeres lokalmiljø eller på jeres skole)?
– Hvilke personer ville kunne
hjælpe jer (fx en lærer, en der
arbejder på lokalavisen eller
en helt tredje)?
– Fremlæg dit/jeres oplæg
for klassen. Diskuter projektet
og se, om resten af klassen
kan finde på andre, der evt.
ville kunne hjælpe?
– Interview en person i dit
lokalmiljø, som kæmper for
forandring: Hvad prøver han/
hun at ændre? Hvordan? Og
Hvorfor?

ROBEL OG BEACH PARTY
Robel Haile Berhane er 17 år gammel og
går i 2.g på Rødovre Gymnasium. Robel bor i Rødovre, hvor han er født og
opvokset. Hans familie er oprindeligt
fra Eritrea. Robel var frivillig på Beach
Party-projektet men er lige blevet ansat
hos Tine og ”Unge til mikrofonen-projektet”, hvor han skal være med til at arrangere en ungdomsfest i kulturhuset Viften
til september.
Robel drømmer om at blive pilot, læge
eller journalist og håber bare ikke, at han
finder på en fjerde ting, han godt kunne
tænke sig at lave.

BEACH PARTY I RØDOVRE.
Robel har været med til at arrangere Rødovre
Beach Party, der blev afholdt i august 2009.
Robel fi k kontakt med Tine igennem sin gamle
ungdomsklub og gav sammen med en ven Tine en
stor guidet tur rundt i Rødovre. Oprindeligt var
det Andre fra Lokalavisen, der havde fået en ide
til en strandfest, og igennem en ven hørte Robel
om mødet, hvor han mødte Tine igen, og han begyndte derefter sammen med 10-12 andre unge at
arrangere festen og fi k efterhånden mere og mere
ansvar.
Beach Party gik ud på at samle mennesker på
tværs af kulturer og etniske baggrunde til en
masse aktiviteter ssom beachvolley, rapfabrik,
fodboldturnering, en politisk boksekamp, snobrødsbagning, hygge, mad og drikke mm. - og så
at holde en stor fest om for unge aftenen.

INTERVIEW MED ROBEL
Hvorfor synes du, at Rødovre trængte til et
Beach Party?
Jeg synes, det lød rigtig, rigtig fedt. Jeg kunne
rigtig godt lide ideen, som Andre havde, med bare
at smide en masse sand og så holde en kæmpe
strandfest. Det er jo ikke noget, der er blevet lavet
før. Hvis man skal til strandfest, skal man jo til
Brøndby Strand eller til Bellevue, så det at man
kunne gøre det i Rødovre, det var mega-, megafedt. Det ville jeg rigtig gerne være med til.

Var det også for, at der skulle være en fest?
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Ja! Der mangler fest her! Der er ikke
rigtig noget sted, hvor unge kan
tage hen i Rødovre. Viften (Rødovre
Kulturhus) holder nogle gange 80’erog 70’er-fester, men det er jo ikke

”Der mangler
fester for unge
i Rødovre”
for børn eller unge, det er kun for de lidt ældre.
Der er ikke nogle steder, hvor unge kan tage hen.
Bodegaerne sælger ikke alkohol til folk under 18
år, og man kan jo godt have det hyggeligt uden
og lege med jukeboksen, men man kan ikke holde
fest-fest nogle steder.

Hvordan har processen været?
Jeg startede med at komme til mødet, og så fi k
jeg stille og roligt flere og flere opgaver. Siden
kom det sådan lidt af sig selv. Det var lidt hårdt at

ROBEL OG BEACH PARTY
ROBELS FESTARRANGØRTIPS:

- Lad være med at stresse.
- Tag en ting ad gangen.
- Hvis der er noget, der går galt, så prøv
igen, inden du bare dropper det!
- Lad være med at påtage dig mere ansvar,
end du kan magte.
- Man har brug for hjælp fra voksne. De skal
ikke styre projektet, men det er godt at have
nogle at gå til, hvis der opstår problemer. Man
kan ikke klare det hele alene.
- Man skal være en gruppe. Der skal være
nogle stykker, der vil det.
skulle koordinere alt det her. Det var jo helt nyt
for mig: Jeg havde aldrig arrangeret en fest før,
overhovedet, og udover Beach Party havde vi også
en fest om aftenen på Milestedet inde ved siden af.
Men jeg havde heldigvis Tine og alle de andre til
at hjælpe mig. Det var rigtig dejligt.

Hvordan fik I penge til det?
Vi søgte om en masse penge fra kommunen. Det
var faktisk noget, jeg ikke var med til. Det var
Morten (som også har været med til at arrangere
Beach Party), Omair og Tine, der gjorde det, og
så var der nogle, vi fi k penge fra og nogle, vi fi k
afslag fra. Men vi fi k det, vi skulle bruge. Der var
også mange andre ting som leje af telte, betaling
af elektricitet osv. og mange ting at rydde op bagefter, men det gik overraskende hurtigt.

Hvad har overrasket dig ved at skulle arrangere en fest?
Det har overrasket mig, hvor meget arbejde der
faktisk ligger bag. Jeg har altid troet, at det bare
var lynhurtigt, men det tog jo ret lang tid. Næsten
et år. Og stadig op til to uger op til festen var der
stadig mange ting at tage sig af. Vi havde fx ikke
lejet telte eller spredt sand ud, men det lykkedes,
det hele - undtagen vejret: Det startede med at
regne, men senere på dagen blev det lidt bedre,
men puh.. jeg blev rigtig træt..

Hvordan gik det på selve dagen?
Det gik godt, men der var stadig meget på dagen.
Vi skulle koordinere, hvem der skulle bruge tingene hvornår. Jeg hjalp hele dagen, men jeg nåede
at spille lidt volley.

6

OPGAVER:
– Forhold dig til Robels tips:
Hvorfor har han valgt dem?
Hvad synes du, der er det gode
ved dem? Kan du bruge dem til
noget? Er der nogle ulemper
ved dem?
– Find på en begivenhed,
du godt kunne tænke dig at
arrangere og overvej, hvilke
praktiske udfordringer der
kunne være forbundet med
begivenheden: Skal der fx
søges tilladelser eller lignende
nogle steder?
– Fremlæg dit projekt for
resten af klasse. Lav evt. en
planche med billeder mm.
– Forklar, hvorfor har du
valgt netop denne begivenhed.
Begrund overfor klassen, hvad
formålet med begivenheden
er?

MINJA OG HJEMMESIDEN
Minja Derkovic er 19 år og blev student
fra Rødovre Gymnasium sidste sommer.
Oprindeligt kommer hendes familie fra
Bosnien Hercegovina, men hun har boet
i Danmark, siden hun var to år. Minja har
størstedelen af sit liv været jyde og boet
i Holstebro, men i 2003 flyttede hun til
Kærene i Rødovre, hvor hun bor sammen
med sin storesøster og mor. Lige nu arbejder Minja i en tøjbutik i Rødovre Centret
men regner med at gå i gang med at læse
enten på RUC eller CBS efter sommerferien. Minja har været ansat som gatekeeper i Unge til Mikrofonen-projektet og har
været tovholder bag projektet ui2610.

HVAD SKER DER EGENTLIG I RØDOVRE?
Minjas projekt har været at lave en hjemmeside
for unge i Rødovre: ui2610.dk. Det er en hjemmeside skabt af unge for unge. Ideen med siden er at
skabe kontakt med andre unge fra hele Rødovre;
at skabe et sted, hvor man kan dele sine erfaringer
og lære af andres. Men også som et sted, hvor man
kan lægge oplysninger om aktiviteter ud, fx koncerter, arrangementer i svømmehallen, fester osv.
Det er muligt at skabe sin egen debat, sin egen
historie, lægge videoer og billeder ud eller bare
kommentere helt anonymt.

INTERVIEW MED MINJA
Hvordan kom du i gang med dit projekt?

”Hvad sker der
egentlig
i Rødovre?”

Det startede med, at Tine skulle interviewe en
masse unge herfra, og så ringende hun mig op,
fordi jeg havde skrevet for Rødovre Lokalnyt på
en ungdomsside, hvor vi har skrevet hver uge. Så
interviewede hun mig, og så snakkede vi om, hvad
jeg synes, der kunne være fedt, at der skete for
andre unge. Så fandt vi på det med hjemmesiden,
og så blev jeg ansat fem timer om ugen hos Tine.
Først talte vi lidt om en lille avis, men så fandt vi
på det med hjemmesiden, fordi det er det, unge
bruger. Så søgte vi nogle penge, og så gik vi bare
i gang.

Hvordan har processen været?
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Den har været lang. Der var nogle perioder, hvor
vi bare skulle sidde og vente, faktisk. Først skulle
vi vente på pengene, og da vi så havde fundet
ham, der skulle lave hjemmesiden, så skulle vi
vente på, at han lavede den. Så mange ventepe-

MINJA OG HJEMMESIDEN
MINJAS TIPS HVIS DU
GERNE VIL IGENNEM MED
NOGET:

- Det er vigtigt at finde
nogle voksne, som også
synes, at projektet er fedt,
fordi voksne tit ved, hvem
der kan hjælpe.
- Elevrådet er et godt
sted at starte.
- Vær aktiv på din skole
og prøv selv. Selvom andre ikke virker lige så aktive som dig selv, så kan
det godt lade sig gøre.

rioder. Men så har der også været mange
perioder, hvor vi har skullet fi nde på alt muligt: Hvad skulle der være på hjemmesiden?
Hvordan skulle den fungere? Hvem skulle
styre den osv.?

Hvor lang tid har det taget?
Jeg startede i december 2008, den blev lanceret i august 2009, og efter det har vi promoveret den på forskellige måder. Tine havde
et andet projekt med nogle 8.klasser, og der
præsenterede vi hjemmesiden for dem. Så
har vi planlagt at holde en fest på Rødovre Gymnasium, men den er ikke blevet holdt endnu.

Hvorfor synes du, at der var et behov for en
hjemmeside?
Jeg følte bare, at der manglede et sammenhold i
Rødovre. Det har været
meget sådan delt op i
Rødovre. Hvor man var
fra. At man egentlig bare
hørte til der. Så kom jeg
til at tænke på, at det
kunne være meget fedt
med en virtuel verden,
hvor man kunne dele
sine oplevelser og nogle
historier eller et eller
andet fra Rødovre, men
hvor man stadig kunne
være anonym, også bare
for at lære at dele med
andre.
Der er mange fordomme: Dem der bor i Kærene, det er bare sådan nogle
gangstere, og dem fra Islev er bare nogle nørder;
det er helt vildt fordomsfuldt. Så tænkte jeg bare,
at det kunne være sjovt at bryde mønstret, hvis
det kunne lade sig gøre. Det er også derfor, figurerne på kortet spiller på en masse fordomme, folk
har. Da vi skulle lave siden, havde vi inviteret en
masse unge fra forskellige dele af Rødovre, og de
sagde alle sammen, at dem fra Kærene ser sådan
og sådan ud osv. Og det er egentligt meget sjovt,
for du ville jo aldrig kunne se forskel på en herfra
og fra Islev. De ser jo alle sammen ens ud.

Hvad har været det sjoveste?
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Der har været mange sjove ting.
Det sjoveste har været folks begejstring, især voksne mennesker, og
det har været sjovt at bestemme
nogle forskellige ting og have noget ansvar på en anden måde, end
man er vant til.

OPGAVER:
– Forhold dig til Minjas tips
til medbestemmelse: Hvorfor
har hun valgt netop disse, og
hvad synes du om dem?
– Undersøg ui2610.dk: Hvad
synes du om den, og hvordan
fungerer den?
– Diskuter i klassen, hvad I
synes om ideen om en hjemmeside for unge i den by, I
bor i?
– Ville man kunne bruge en
hjemmeside for unge i din by?
– Hvad skulle sådan en
hjemmeside indeholde?
– Prøv at lave et udkast til
din egen hjemmeside enten
som en planche eller som en
rigtig hjemmeside og præsenter den for klassen.

CHRIS OG KOMMUNALVALGET
Chris Lassen Jensen er 19 år gammel og
blev student fra Rødovre Gymnasium i
sommer. Chris er oprindeligt født i Jylland men har boet i Rødovre i mange år
sammen med sin far, stedmor og lillebror.
Chris’ mor døde i 2006 efter længere tids
sygdom. I januar blev Chris valgt som
formand for Konservativ Ungdom i København. Første februar startede Chris
som værnepligtig og regner med at starte
på CBS (erhvervsøkonomi og jura) efter
sommerferien. Chris har været med i dokumentarfilmen, fordi han stillede op til
kommunalvalget i efteråret 2009 for det
Konservative Folkeparti.

KOMMUNALVALGET 2009
Chris stillede op til kommunalvalget d. 17 november 2009 for det Konservative Folkeparti i Rødovre som den yngste opstillede kandidat. Chris’
projekt skiller sig ud i forhold til de andre tre
unges projekter, fordi hans projekt har været meget selvkørende. Det er et projekt, som kommer
af et politisk engagement og en personlig lyst og
drivkraft mod mere ansvar og indflydelse. Hans
projekt handler om en ung kandidats prøvelser for
at få indflydelse og ikke mindst om, hvordan han
har valgt at lave en valgkamp. Chris kom ind i dokumentarfi lmsprojektet igennem Minja, som han
kendte fra folkeskolen og Rødovre Gymnasium.

INTERVIEW MED CHRIS

”Det handler om
arrangement og
indflydelse”

Hvad fik dig til at blive politisk aktiv?
Jeg tror, der er tre ting i det. For det første har
jeg fået en opdragelse hjemmefra, som har handlet om frihed under ansvar - opdragelse, hvor jeg
skulle lære at stå til ansvar for de ting, jeg gjorde,
og hvor jeg fi k den frihed, som jeg var ansvarlig
til. Det grundlæggende syn har præget mig meget.
Så har jeg haft nogle oplevelser med min mor og
hendes sygdom, hvor har jeg skullet tage en masse
ansvar overfor mig selv og min mor og lillebror,
som har gjort, at jeg har haft en ansvarsfølelse
både overfor mig selv og overfor andre, og det har
gjort mig interesseret i at lave mere end bare det
normale; bare gennemføre sin uddannelse osv. Jeg
har ønsket at søge indflydelse, hvilket rigtigt kom
til udtryk i gymnasiet.
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Du nævner også, at du er konservativ pga. det Konservative Folkepartis sociale program?

Det, som jeg tror, fangede mig, var, at mange af de
andre partier ønsker at hjælpe folk med sociale
problemer igennem statslige og offentlige systemer, og i og med min mors sygdom havde jeg
oplevet, hvor meget det system fejlede. Der var
en masse svigt derfra. Jeg oplevede, at hvis man
skulle gøre noget ved det, så blev det nødt til
at komme fra det omkringliggende samfund, og
det Konservative Folkeparti er ligesom det eneste parti, der hylder samfundet, synes jeg, mens
andre prøver at hylde fællesskabet i en eller anden
statslig form.

Er der nogle ting, du ser anderledes på, efter
du er blevet politisk aktiv?
Jeg har helt sikkert fået en ide om, at det er mere
kompliceret, end man lige synes, når man er en
ung, ideologisk politiker. Der kan godt være flere
hensyn end bare den ideologiske kamp, og så har

CHRIS OG KOMMUNALVALGET
jeg også gjort mig en masse personlige erfaringer om ledelse og
frivilligt arbejde. Både positive
og negative erfaringer om ens
venner og bekendte osv. Man
oplever mange ting, når man så
intenst prøver at vinde folks tillid. Både på godt og ondt. Og så
er der Rødovre kommune, som
er en Socialdemokratisk kommune, så man oplever en del onde
ting. Ikke så meget lige her men
blandt de andre naboer bliver
der råbt lidt efter en.

Rødovre kommune er en Socialdemokratisk kommune, hvor Socialdemokratiet i
mange år har haft absolut flertal. Socialdemokratiet i Rødovre har 11 ud af 19
mandater, hvilket i teorien betyder, at de
bare kan bestemme alene. Som princip
vælger de dog langt hen ad vejen at samarbejde med de andre partier.

TIPS FRA CHRIS, HVIS DU
GERNE VIL ÆNDRE NOGET!

- Grundlæggende så
bare gør det: I stedet for
bare at snakke om det, så
gør det.
- Det kan godt være
uoverskueligt, så hvis
man ligesom mig har en
politisk sag, som man
interesserer sig for eller
noget, som man synes, er
for galt, så find et parti eller et ungdomsparti. Prøv
at komme ind og tag det
derfra.
- Find ud af, hvor du kan
søge indflydelse, og søg
den!
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Nu kom du ikke ind, men du fik jo et fint personligt valg. Kunne du tænke dig at stille op
igen?
Jeg har ikke mistet modet på det, tværtimod. Jeg
er stadig vild efter at skulle ind at søge indflydelse. Men jeg har det også sådan, at nu har jeg
prøvet en masse ting; været børnehavepædagog,
været i militæret osv.. Men jeg har stadig ikke
prøvet at leve et normalt liv, og det er svært at
komme direkte fra skolebænken og ind at skulle
lovgive uden at have oplevet den virkelige verden,
så jeg har i første omgang lige tænkt mig at tage
min uddannelse og måske arbejde nogle år, inden
jeg skal ind at sidde. For at få en fornemmelse af,
hvad sker der udenfor Københavns Universitet,
CBS og Borgen. Det bliver meget tit det lidt flyvske
billede af, hvad virkeligheden i virkeligheden er,
der bliver dominerende. Jeg har i hvert fald tænkt
mig at komme ud at opleve nogle flere ting.
Men der er jo folketingsvalg lige om lidt, hvor
jeg overvejer at stille op, for der er kun 175 pladser, og der er lige omkring 100 kredse per parti,
så der er mange, der stiller op, der ikke kommer
ind, og jeg kunne godt overveje at stille op for at
komme ud med nogle budskaber og noget politik
i stedet for bare at blive valgt. Man kan jo enten
søge at komme ind i politik for at blive valgt eller for at ændre folkemeningen. Det kunne være
meget sjovt at lave en meget ideologisk kampagne
- men hvis man stiller op, så skal man også være
parat til at komme ind.

OPGAVER:
– Diskuter, hvordan man
bedst muligt skaffer sig indflydelse i Danmark?
– Diskuter, hvad I ville bruge
jeres indflydelse til, hvis I fik
den?
– Undersøg de forskellige
politiske partiers politik: Gå
ind på deres hjemmesider og
bestil evt. materiale hjem om
det parti, I gerne vil arbejde
med. Sæt evt. en gruppe på
hvert parti, så alle partier
bliver repræsenterede.
– Overvej, hvem du ville
stille op for?
– Lav en debat, giv argumenter for og imod. Vælg
en ordstyrer, som skal styre
debatten:
o Unge og fritid: Er der nok

for unge at lave?
o Unge og alkohol: Er
aldersgrænserne for høje eller
for lave?
o Unge og stemmeret: Er
man voksen nok til at stemme,
når man er 18 år? Eller skal
myndighedsalderen fx. sættes
ned til 15 år?
o Den seksuelle lavalder:
Er man voksen nok til at have
sex, når man er 15 år? Eller
skal den seksuelle myndighedsalder sættes ned til 13
år? Eller op til 18 år?
o Find selv på andre emner

MEDBORGERSKAB
Demokrati, indflydelse
og ytringsfrihed
AKTIVT MEDBORGERSKAB

ANDRE STYREFORMER:
o Monaki: Kongedømme
o Tyranni: Enehersker-vælde
o Aristokrati: Adelsvælde
o Oligarki: Fåmandsvælde
o Oklokrati: Pøbelvælde
o Anarki: Fravær af styreformer

Alle, der bor i
Danmark og er en
del af samfundet,
bliver også en del
af et samfundsfællesskab. Fx bliver
børn og unge en
del af et fællesskab
igennem deres skole
og fritidsaktiviteter,
mens voksne går på
arbejde. Langt de
fleste bliver altså en
del af samfundet på
en eller anden måde
og benytter sig af det, man kalder velfærdsstatens
goder som fx SU, dagpenge, gratis hospitaler osv.
I Danmark indgår vi også i et demokratisk fællesskab. Alle danske statsborgere over 18 år har
stemmeret til Folketinget, kommunalvalg og
bestyrelser mm. Den form for demokrati, vi har i
Danmark, kaldes repræsentativt demokrati, dvs.
at man vælger politikere til at repræsentere ens
synspunkter.
Kilde: medborgerskabet.dk

Demokrati betyder egentlig folkestyre.
Det vil sige, at det er folket, der skal
styre. Danmark har ikke altid haft demokrati; det fik vi først med Grundloven i
1849. Den blev grundlaget for det politiske system, vi kender i dag med frie valg
sikret ved lov.
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Selvom man ikke er 18 år endnu, er der også
andre måder at deltage i det demokratiske fællesskab på. Der er et meget stort foreningsliv i
Danmark. De fleste mennesker er medlem af en
forening. Det betyder ikke, at man er aktiv i det
repræsentative demokrati, men man kan være
demokratisk aktiv, når man fx er med til arrangere en tur med fodboldholdet eller er med til at
vælge, hvor en skole skal rejse hen osv. Den form
for demokrati kalder man livsstilsdemokrati.

OPGAVER:
– Argumenter for fordelene
ved andre styreformer end
demokrati? Hvilke positive
konsekvenser kan det have?
Og hvilke negative konsekvenser kan det have?
– Hvor mange forskellige
former for demokrati findes
der?
– Sammenlign med andre stater, historiske eller
nutidige, der betegner sig
som demokratier (fx. Schweiz,
USA eller det antikke Athen)
og forsøg at definere, hvad
der kendetegner et demokrati
og hvilke forskelle, der kan
være?
– Hvilke styrker og svagheder har demokratiet? Lav en
liste?
– Kan du forestille dig, at
andre styreformer end demokrati kan være hensigtsmæssige for nogle samfund?
– Del klassen op i grupper:
Hver gruppe skal kortlægge
deres brug af fællesskaber?
Prøv at lave et spørgeskema,
hvor I hver især svarer på
spørgsmål om, hvor I er aktive
udenfor skolen eller i jeres
familier, fx om I er medlem af
en sportsklub, et ungdomsskolehold mm. I kan også
skrive grupper på Internettet
på (fx Facebook, Skype osv.)

MEDBORGERSKAB
MEN HVAD
BETYDER
MEDBORGERSKAB
SÅ?
Medborgerskab
handler om, hvordan det er at være
en del af et samfundsfællesskab. Et
samfundsfællesskab
skal fungere med
alle de forskelligheder, som borgerne
repræsenterer, det
være sig køn, alder,
udsendende, seksualitet, religion, politiske overbevisninger og alle
mulige andre forskelligheder.
Et medborgerskab er dybest set en grundlæggende følelse af som borger at være med i og ikke
imod det samfund, man lever i. En vigtig del af
medborgerskabet er følelsen af at høre til. Derfor
er det vigtig for et samfund at skabe rum til forskelligheder i samfundet for på den måde at sikre,
at alle borgere har lige muligheder for at være en
del af samfundsfællesskabet.

HVAD ER EN MEDBORGER?
o Et menneske, der føler sig som en del
af fællesskabet.
o Et menneske, der tager ansvar for
fællesskabet.
o Et menneske, der kender sine rettigheder og pligter i samfundet.
At være medborger handler altså om flere forskellige ting.
o Det handler om at vide, hvilke rettigheder og
pligter man har som medborger.
o Det handler om at kunne fortælle og begrunde, hvad man mener, på en god og konstruktiv
måde.
o Sidst men ikke mindst handler det om at sige
sin mening og om at turde handle, hvis man oplever ulighed eller diskrimination, fx mobning eller
racisme.
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At være aktiv medborger handler altså om, at man
deltager i og tager ansvar for det samfund, som
man er en del af.

OPGAVER:
– Undersøg dine rettigheder
og pligter som medborger i
Danmark. Gå fx ind på www.
borger.dk og læs om dine
rettigheder. Diskuter evt. i
klassen, hvad I synes om rettighederne? Er det fx i orden,
at det kun er mænd, der skal
i militæret, og er alderen for
stemmeret passende, eller
synes I, at den er for høj (eller
lav)?
– Synes du, de unge i filmen
er aktive medborgere? Skriv
et kort essay på max. 2400
anslag, hvor du begrunder,
hvorfor de er eller ikke er. Du
må gerne vælge kun at tage
udgangspunkt i en af personerne.
– Test dig selv. Kan du blive
dansk statsborger? (se link i
litteratur- og inspirationslisten.)

MEDBORGERSKAB

YTRINGSFRIHED OG DEBAT
Grundloven sikrer borgernes frihedsrettigheder,
som blandt andet er:

OPGAVER:
– Redegør i korte træk for,
hvad der skete i dagene efter,
at Jyllandsposten havde trykt
Muhammedtegningerne?
– Diskuter, om det, Jyllandsposten og Kurt Westergaard
gjorde, var i orden, eller om
der skal være grænser for
ytringsfrihed.

13

o
o
o
o

Personlig frihed
Ytings- og trykkefrihed
Forenings- og forsamlingsfrihed
Religionsfrihed

Grundloven indeholder dog også visse begrænsninger, som skal sikre demokratiet. Bland andet
fi ndes der bestemmelser om, at foreninger, der
virker ved eller har til formål at nå magt ved vold,
vil blive opløst ved dom.
Den ytringsfrihed, vi har i Danmark, er ikke en
fast størrelse, som er hævet over diskussion og
ændringer. Den ændrer sig hele tiden, fx med
pornoens frigivelse i 1967. Diskussionen om
ytringsfrihed og trykkefrihed blev meget tydelig,
da avisen Jyllandsposten i efteråret 2005 trykte
de såkaldte Muhammedtegninger. Det virkede
voldsomt provokerende på muslimer i Danmark
og resten af verden, dels fordi det indenfor Islam
betragtes som blasfemi at tegne profeten Muhammed, dels fordi tegningerne ikke fremstillede
Muhammed i et særligt smigrende lys. Sagen
udviklede sig til en stor international debat om
ytringsfrihedens grænser og respekten for religiøse følelser.
Kilde: Stine Grynberg ”Censur og ytringsfrihed”

ELEVRÅDET HAR FOR
LIDT INDFLYDELSE
75% af alle elever
mener, at elevrådet
er vigtigt/meget
vigtigt for skolen,
mens 64% mener, at
elevrådet har meget
lidt betydning for
den enkelte elev.

OPGAVER:
– Forhold jer til faktaboksen
om elevrådet:
o Hvad synes du om elev-

rådet?
o Overrasker det dig, at
mange mener, at elevrådet
har meget lidt betydning for
den enkelte elev?
o Hvad er vigtig for dig,
når det drejer sig om demokrati og medbestemmelse på
din skole?

2610 FOREVER
Rødovre
og Kærene

HER ER EN TOP 10-GUIDE TIL RØDOVRE.
Rødovre kommune er arealmæssigt en af landets mindste
kommuner med sine 12,1 kvadratkilometer men samtidig
med sine mere end 36.000 indbyggere en af landets tættest
befolkede kommuner.

1. Rødovres byvåben er en rødokse, som går over en
rød bro over blå bølger i et sølvfelt.

2. D. 1 februar 1901 boede der 716 indbyggere i Rødovre.

3. Der er seks folkeskoler i Rødovre. Derudover er der
en ungdomsskole og en musikskole.

4. Damhussøen og Damhusengen er et fredet grønt område.

5. Rødovre har sit eget museum, Heerup Museet, med
værker af kunstneren Henry Heerup.

6. Rødovre Mighty Bulls er en ishockeyklub, der spiller i
Superisligaen og har vundet det danske mesterskab
seks gange.
7. Der er et stort center i Rødovre, Rødovre Centret,
som har eksisteret siden 1966.
8. Vestbadet er en indendørs og udendørs svømmehal,
som drives sammen med Brøndby kommune.
9. Rødovre har sin egen side på Facebook: ”Du ved du
er fra Rødovre når”
10. Rødovre Byfest fylder 20 år til sommer.

KÆRENE I RØDOVRE, BEDRE
KENDT SOM 2610 K-TOWN
o Lokalområdet Milestedet, i daglig tale også
kaldet Kærene, er et alment boligbyggeri, som er
opført efter en samlet bebyggelsesplan fra begyndelsen af 1950’erne.
o Kærene har generelt
et dårligt ry, særligt fordi
husene og arealerne er
nedslidte, og fordi lejlighederne ikke helt lever op til
nutidssvarende standarder.
o Hvis man er lokal i
Kærene betegnes Maglekær, Lillekær og Nørrekær,
og ikke resten af Kær-områderne, som ”Kærene”.
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OPGAVER:
– Lav en ”Best places”guide over din by!
– Prøv selv at lave et
portræt af din by: Hvad er det
gode ved din by, og hvad kan
man lave der?
– Prøv at lave et kort
over din by, hvor du placerer de steder, som du tit
bruger i byen, på et kort?
– Lav et interview med
din nabo: Hvad synes han/
hun er godt ved området og
byen? Og hvad synes han/hun
er dårligt? Er der noget, de
mangler?

INDSPARK SOM FILM
VIDSTE DU?
o At de første film,

Lidt om
film som
medie

DOKUMENTARFILMEN SOM GENRE
Den danske dokumentarist Theodor Christensen
har defi neret dokumentarfi lmen i følgende korte
sætning: ”Dokumentar er ikke virkelighed. Det
er ikke billeder af en handling, men en handling i
billeder.”
En dokumentarfi lm skildrer virkelige personer,
miljøer og hændelser. I dokumentarfi lmen fremstår virkeligheden ikke uformidlet men gør netop
et indtryk i kraft af dokumentaristens kreative
bearbejdning. Til denne fi lm har de unge fi lmet
en masse timer over et helt år, så de 52 minutter,
som fi lmen tager, giver kun et lille indblik i deres
verden. Derudover er fi lmen klippet, og de unge
har selv været med i processen med at vælge klip
ud eller sige, hvis der var noget, de alligevel ikke
ville have med.

DEN OBSERVERENDE DOKUMENTARFILM
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Den observerende dokumentarfilm er en
bestemt måde at lave dokumentarfilm på.
Her ønsker instruktøren at lade kameraet
indfange begivenheder uden at gribe ind,
og uden at seerne mærker kameraets
tilstedeværelse. Kameraet skal med andre
ord være en flue på væggen. Kameraet
observerer.
I den reneste udgave af den observerende dokumentarfilm er der IKKE:
Voiceover, underlægningsmusik, ekstra
lydeffekter, interviews eller historisk rekonstruktion.
En dokumentarfilm kan enten være
fuldt ud observerende, eller den kan være
det i dele af filmen.
Kilde: Bill Nichols, Introduction to a Documentary

der blev optaget før
1900-tallet, oftest
var af dokumentarisk karakter, da de
typisk viste levende
billeder fra dagligdagen?
o At dokumentarfilm sjældent
optræder i kommercielle biografer.
Som en undtagelse
kan nævnes Michael
Moores Bowling for
Columbine og Fahrenheit 9/11.

OPGAVER:
– Se filmen.
– Diskuter i grupper på max.
fire, hvad I synes om filmen:
o Kan I genkende nogle af

dokumentarfilmgenrens træk
i filmen?
o Kan I genkende nogle af
de ideer, som de unge har?
Hvilke af de unge eller deres
drømme kan du identificere
dig med?
o Er der nogle ting, du
gerne vil ændre, der hvor du
bor eller på din skole?
o Vælg en ting, som du
godt kunne tænke dig at lave
om på. Prøv at optage en lille
dokumentarfilm på max. 2 minutter med dit mobilkamera.
(Se evt. ”Lys på multiboldbanen” som inspiration.) Når den
er færdig, og hvis du synes,
den er blevet god nok, kan
du prøve at lægge den ud på
Youtube.

INDSPARK SOM FILM

OPGAVE:
FILMENS STIL
Det, man kalder fi lmens stil, er de mange virkemidler, som en fi lm er bygget op af. Det er klipning, kameraføring, lyssætning, omgivelser, lyd
og rekvisitter samt den måde, de medvirkende
optræder på.

PERSPEKTIVER
En fi lm kan optages i forskellige perspektiver:
o NORMALPERSPEKTIV er når objektet, det vil
sige det, man fi lmer, er fotograferet i øjenhøjde.
o FRØPERSPEKTIV er når objektet fi lmes nedenfra, som var det fra en frøs perspektiv. Det kan
give en følelse af at føle sig lille eller af at spionere.
o FUGLEPERSPEKTIV er når objektet fi lmes
ovenfra, som fra en fugls perspektiv. Det giver en
følelse af at have overblik, at have magt eller være
bange for at falde ned.

UNDERLÆGNINGSMUSIK
Underlægningsmusik er et af de mere tydelige
værktøjer til at styre publikums opfattelse af fi lmen. Vi ved alle sammen, hvordan et stykke musik
eller en sang kan få os i godt eller dårligt humør.
Ofte kan man næsten med lukkede øjne gætte
sig til, hvad det er for en slags fi lm, der kører i
fjernsynet, hvis bare man hører musikken. Fx får
meget voldsom musik os tit til at tænke på action,
mens to blide violiner mere får os til at tænke på
en klassisk kærlighedsfi lm.
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– Hvordan har man brugt
de forskellige perspektiver i
filmen?

OPGAVER:
– Beskriv stemningen i
filmen og hvordan de fire
aktører fremstiller sig selv. Er
det poetisk, barskt, sympatisk
eller sjovt?
– Hvordan synes du, underlægningsmusikken fungerer?
Se evt. klippet med borgmesteren, der kommer gående i
regnvejr. Fjern lyden og prøv
selv at lege med at spille noget andet musik henover klippet. Hvilke effekter giver det?
– Vælg en af eller flere scener fra filmen: Karakteriser
musikken og overvej, om den
passer til billederne og fortællingen i filmen. Hvilken musik
ville du selv have brugt?

FREMSTIL DIT EGET FILMPROJEKT
LARS’ GODE RÅD:
o Man kan ikke være alene, det er for

svært. Man skal have i hvert fald en anden, der holder kameraet.
o Tænk på, hvem der skal se filmen!
o Tag kameraet SELV. Lav dagbogsopta-

gelser! Lav en aftale med dig selv en gang
om ugen, fx hver torsdag eller hver aften.
Du behøver ikke at have noget vigtig at
sige, men det er godt at fortælle om sine
tanker undervejs.
o Prøv at finde ud, hvilken HISTORIE du

Tips fra
Lars og Yunus
Hvis du har et projekt, du brænder for, kunne du
jo prøve at lave en fi lm om det. Det kan være, at
du synes, at din skole ville blive meget bedre, hvis
I fi k nogle nye borde og stole, eller hvis du ligesom
Omair gerne vil have lys på banen. Det kunne også
være, at du gerne ville fortælle din egen historie,
hvis du har oplevet noget, som du tror, andre
kunne få glæde af at høre om.
Husk, at de unge i fi lmen har fået meget hjælp,
så det er ikke sikkert, du lige kan lave en fi lm som
deres, men man bliver ikke god, hvis man ikke
øver sig! Det kunne jo være, din skole har en lærer, som er rigtig god til at klippe fi lm!
Du kan evt. starte med at optage med dit mobilkamera, inden du låner udstyr; bare for at se, om
du overhovedet synes, det er sjovt.

fortæller. Det skal man selvfølgelig have
tænkt på, før man begynder, men man er
nødt til at tænke på det igen undervejs og
måske endda omtænke det. Man ved jo
ikke, hvordan fremtiden bliver.
o Selvom det er ens egen historie, skal

den have en BEGYNDELSE og en SLUTNING. Ligesom i en klassisk historie skal
der være en dramaturgi.

o Hvis det er en selv, der er hovedper-

son, må man gøre sig klart, HVAD DET ER;
MAN VIL? Så ved man også, hvornår man
skal slutte.
o Husk, at det ikke er vigtigt, om pro-

jektet i filmen lykkes! Når det går dårligt
for dit projekt, så er det tit godt for din
film!
o Jo mere hjælp, du kan få undervejs,

des bedre! Særligt hvis du kan få en anden til KLIPPE filmen!
o Lad være med at lade filmen ligge i

God fornøjelse!

TIPS FRA YUNUS:
o Brug den første

chance, I har, for der
bliver ikke nogen
næste gang! Gør
det, ellers fortryder
I det?
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o Film løs!!

skuffen og samle støv. Læg den om ikke
andet så på Youtube (når du er tilfreds
med den OG har fået en anden til at kigge
den igennem!!)
o Hellere en kort men god film end

en lang og kedelig! Man kan sige rigtig
meget på fem minutter! Der er ikke nogen,
der gider se et kvarter på Youtube! (Se
evt. ”Lys på multiboldbanen” på Youtube:
Den er syv minutter lang, og den kunne
godt være kortere.)
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