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KÆRE UNDERVISER!

Er samfundet ved at knække over på midten? Ulighe-
den stiger. Tonen i debatten er brutal. Linjerne mellem 
samfundets grupper bliver trukket stadig kraftigere op. 
Og nogen falder udenfor.
I debatprogrammer i bedste sendetid taler vi om et 
stadig mere splittet samfund: mellem rig og fattig, mel-
lem eliten og folket, mellem storbyen og provinsen, 
mellem gammel- og nydanskere – mellem dem og os.

I C:NTACTs forestilling NÅR SAMFUNDET KNÆKKER kan dine elever møde 
en gruppe unge på scenekanten, som føler sig udenfor. Som taler fra de 
sprækker, som et splittet samfund efterlader, og forholder sig til de sociale 
kløfter, der bliver gravet dybere for hver dag der går.

Nogen ryger joints for at få dagene til at gå. Andre raser mod den kvælende 
politiske korrekthed. De er trætte af at blive sat i bås og føler sig isolere-
de, overhørte og ensomme. De mangler alle et fællesskab, der tager dem 
alvorligt. Et fællesskab i et samfund, som mange omvendt har opgivet at 
engagere sig i – men som de har stærke holdninger til.

OM MATERIALET
Med forestillingen og dette undervisningsmateriale ønsker vi at give dig som 
underviser en indgangsvinkel til at diskutere den splittelse og polarisering, 
som vi hele tiden hører om i politikernes og mediernes debatter. I C:NTACTs 
forestilling har vi spurgt en mangfoldig gruppe unge, hvordan de forholder 
sig til problemstillingen og deres egen position i samfundet. Nu spørger vi 
– sammen med dig – dine elever om det samme. Undervisningsmaterialet 
indeholder en masse materiale og en lang række spørgsmål til både fore-
stillingen, temaet og mediernes dækning af forskellige former for splittelse i 
det danske samfund.

På materialets første sider forsøger vi at indkredse tematikken og stille 
spørgsmål til det grundlæggende begreb om polarisering, som har man-
ge forskellige udtryk i dagens Danmark. Vi spørger dine elever, hvordan 
de ser på samfundet – og på deres egen position i det. Det gør vi ved at 
præsentere materiale fra forestillingen i form af monologer og sangtekster 
samt interviews med de mennesker, der står bag projektet: instruktør Ba-
bak Vakili, C:NTACTs stifter og kreative direktør Henrik Hartmann og to af 
forestillingens medvirkende.

I materialet kan I også finde en øvelse, som I kan lave fælles i klassen. Ende-
ligt stiller vi eleverne opgaven: Hvordan oplever de samfundet? 

Vi opfordrer jer til at plukke de elementer ud, som I føler er oplagte for jeres 
klasse at arbejde med. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har brugt under-
visningsmaterialet eller hvis I har kommentarer til det og forestillingen. Skriv 
ris og ros til anders@contact.dk.

Rigtig god fornøjelse!

Vidste du, at C:NTACT tilbyder 
undervisningsforløb og work-
shops af forskellige længde –  
fra én enkelt dag til flere uger –  
til skoler, ungdomsuddannelser 
og gymnasier? 

Læs mere på vores hjemmeside og skriv til 
booking@contact.dk eller ring på 
+45 26312051 for at få et uforpligtende tilbud, 
som er tilpasset jeres rammer og ressourcer.
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Jeg nægter at indordne mig. Jeg føler aldrig jeg 
har skullet andet. 

Jeg nægter at passe ind i jeres kasser.  
Men jeg nægter at melde mig ud af samfundet!

Jeg nægter at lytte, som min mor nægtede, da hun 
blev fortalt, at hun bare skulle være husmor.

Jeg nægter ikke at gøre som min far, der blev  
tømrer, selv om han var næsten døv og blind. 

Jeg nægter at lytte til en politisk agenda, der pres-
ser mig i uddannelse, jeg ikke kan bruge eller gider.

Jeg nægter at vælge, når politikere, UU, lærere, 
familie, uskrevne regler, stemmer i mit hoved, folk 
på TV, siger at jeg SKAL vælge nu.

Jeg nægter at lytte til en gruppe griske, selviske, 
grådige, snobbede, løgnagtige, usle, fucking, 
forpulede aristokrater.

Jeg nægter at tage imod kritik for mine valg fra 
folk, der designer regler med smuthuller, som kun 
de selv kender til.

Jeg nægter ikke at hjælpe dem, der har det sværere 
end mig!

Jeg nægter at tro på, at vores politikere kæmper 
min kamp.

Jeg nægter at tigge om hjælp, hvis det betyder, at 
jeg skal strippes for al min værdighed, værdier.

Jeg nægter at være et kryds i jeres bureaukrati.
Jeg nægter at dømme dig på, hvad du er, for der 
er så meget øjnene ikke kan se.

JEG NÆGTER AT LADE DEM TAGE VORES MAGT!
JEG NÆGTER AT LADE DEM TRÆDE PÅ OS!
JEG NÆGTER AT BLIVE LIGGENDE!
NÅR DE NÆGTER DERES ANSVAR!
MÅ VI TVINGE DEM TIL AT LYTTE!
NÆGT MED MIG!

CHRISTIANS MONOLOG:

JEG NÆGTER

4



ET SPLITTET 
DANMARK?

I Gigis’ korte, satiriske YouTube-video står en 
gruppe unge og kigger på en af Dansk Folkepar-
tis aomdiskuterede valgplakater. Modsat hvad 
man kunne forvente, spejler de unge sig i den 
glade familie, som optræder på plakaten: dren-
gens frisure, kærligheden til hunde, sammen-
holdet. Karakteren Abdi forveksler endda en af 
personerne med en han kender nede fra fitnes-
scenteret, Lasse. Til sidst afbryder Hassan sine 
venner og dem på, at der er et fjendskab mellem 
det Danmark, som plakaten viser, og deres liv. 
Derfor overmaler han plakaten med graffiti med 
ordene ”Eow, det Vores Danmark.” 

Videoen, der spiller på fordomme og stereotyper, 
lægger ikke fingrene imellem. Hvad er det for en 
splittelse, som Gigis gør grin med?

TRYK PÅ BILLEDET 
FOR AT SE VIDEOEN.

DISKUSSIONS- 
SPØRGSMÅL
1 Oplever I at samfundet bliver mere og mere
 splittet eller polariseret?

2 Hvis ja, hvordan oplever i det? I medierne,  
 på de sociale medier, i politik, i jeres miljø  
 eller i jeres dagligdag?

3 Prøv at give eksempler på, hvad der i jeres  
 øjne kendetegner et opdelt samfund.

4 Diskutér, hvordan Gigis’ video forholder  
 sig til debatten om et splittet Danmark.

5 Diskutér, hvordan Ibrahims monolog fra  
 forestillingen forholder sig til debatten om  
 et splittet Danmark.

IBRAHIMS MONOLOG:

Jeg kommer fra en anden verden, 
hvor livet er en balancegang. 
Ikke en parallelverden. 
Ikke et parallelsamfund. 
For hvis de var parallelle, ville de følges de ad 
ved siden af hinanden. 
Den verden dernede, der er man på vej et helt 
andet sted hen. 
Et sted, der er langt fra det Danmark, du kender.
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VALGET VISTE ET MERE 
POLARISERET DANMARK
Lars Henriksen og Ulla Poulsen, 
Kristeligt Dagblad, 20 juni 2015

”Torsdagens folketingsvalg blev på mange måder 
et ekstremernes valg. De gamle, etablerede par-
tier gik generelt tilbage, mens de nyere og politisk 
yderligtgående partier blev de store vindere, og 
det har efterladt et forandret partipolitisk Dan-
markskort.”

Læs artiklen her

VORES SAMFUND HAR 
ALTID VÆRET SPLITTET
Anders Thorkilsen, Dagbladet Information, 
17. oktober 2015

”Galden flyder for tiden frit i debatten, for i Dan-
mark er vi vrede på hinanden. I hver sin skytte-
grav står de åbenbart uvidende og de åbenbart 
bedrevidende stejlt over for hinanden, mens 
mistillidens tromme giver lyd. Sådanne modsæt-
ningsforhold er dog en central del af Danmarks 
historie, og vi har været langt mere splittet, end vi 
er i dag. Eksempelvis for blot 100 år siden, hvor 
rasende kampe skabte grundlaget for den mo-
derne velfærdsstat.”

Læs artiklen her 

ET POLARISE- 
RET DANMARK
Maj Baltazarsen, Cevea, 
10. marts 2015

”Den socioøkonomiske 
ulighed mellem danske 
kommuner er syste-
matisk […] Ulighedens 
Danmarkskort vidner 
om en markant social 
og økonomiske ulighed 
på tværs af indkomst, 
uddannelse, beskæf-
tigelse og kriminalitet 
rundt om i landet, som 
påvirker mulighederne 
for at sikre lokal vækst 
og udvikling.”

Læs artiklen her

UNGE MED 
INDVANDRER- 
BAGGRUND 
ER SPLITTE-
DE MELLEM 
TO LIV
Anne Ringgaard, viden-
skab.dk, 2. oktober 2014

”Danmark er efterhån-
den et mangfoldigt 
land. Alligevel kan det 
være svært at føle sig 
accepteret, hvis man 
er ung med etnisk mi-
noritetsbaggrund. Ny 
forskning viser, at nog-
le af de unge udvikler 
en slags dobbeltbe-
vidsthed for at passe 
ind både i et dansk og 
et etnisk miljø.”

Læs artiklen her

SKOLEVALGET 
ER AFGJORT: 

DE UNGE ER 
BLÅ MED 
BLÅ PÅ
Sabrina Uldbæk Skjødt, 
DR Nyheder, 2. februar 
2017

”55,3 procent af teen-
agerne mener, at Dan-
mark skal regeres af 
en blå regering mod 
44,7 procent, der tror 
på en rød statsmini-
ster. Valgdeltagelsen 
ligger på 83 procent.”

Læs artiklen her

NYT HØJREMEDIE: 
’VI HAR IKKE RESSOURCER 
TIL AT DOKUMENTERE ALT, 
VI PÅSTÅR’
Otto Lerche Kristiansen, 
Dagbladet Information, 23. marts 2017

”Jeppe Juhl er vred over den måde, danske me-
dier fungerer på: ’Jeg synes, at holdningen ge-
nerelt i medierne er virkelighedsfornægtende og 
kvalmende politisk korrekt. Vi lider af en kulturel 
relativisme. Alt er lige godt. Der er ikke en leder 
eller journalist i Danmark som siger: Hør her, vores 
kultur er bedre. Vores kultur er bedre,’ siger han.”

Læs artiklen her

HVORFOR 
TALER IN-
GEN OM 
DEN GODE 
ULIGHED?
Joachim B. Olsen, MF 
for Liberal Alliance, 
Politiken, den 2. oktober 
2016

”Det er absurd at høre 
nogle tale om ulighed 
som noget farligt. Det, 
der virkelig er faretruen-
de, er vækstkrisen – ikke 
uligheden. I Danmark er 
det en udbredt grund-
opfattelse, at ulighed er 
noget møg, som vi skal 
forsøge at bekæmpe. 
Og ja, ulighed kan være 
skidt, men uanset hvor 
kontroversielt det end 
måtte lyde, findes der 
også god ulighed. Ulig-
hed, der er opstået som 
et resultat af en retfærdig 
proces, og hvor ingen får 
det ringere, er der ikke 
noget i vejen med.”

Læs artiklen her

HVAD ER  
’POLARISERING’?
Splittelse. Opdeling. Uforsonlighed. Hvad er det, 
vi taler om, når vi taler om polarisering i samfundet?

Kilde: Den danske ordborg 
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ØVELSE

To og to: 
Beskriv og dis-
kuter med din 
makker, hvad I har 
talt om og hvorfor. 
Saml op fælles 
i klassen, hvor I 
præsenterer, hvad 
I har talt om.

1 Læs artiklerne og diskutér, hvilke typer   
 polarisering, de udtrykker.

2 Er lighed vigtigt for at samfund kan fungere?

3 Hvad er det der gør, at nogen føler sig ’
 udenfor’ i samfundet?

4 Føler du dig uden for nogle af samfundets  
 fællesskaber? Hvilke?

5 Hvilke grupper føler du dig en del af? 
 Giv eksempler.

6 Hvilke grupper vil du ikke være en del af? 
 Giv eksempler.

7 Hvilke grupper vil du gerne være en del af,  
 men føler dig ikke velkommen i? Giv eksempler.

8 Hvordan bidrager man positivt til et samfund?
 Giv eksempler.

9 Hvilket samfund drømmer du om?

10 Hvad er de fem vigtigste værdier i det danske  
 samfund?

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
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ROBINS MONOLOG:

BAGSVÆRD KOSTSKOLE

Jeg har altid set op til min far. Og jeg har 
gået på Bagsværd Kostskole, hvor så jeg 
kunne blive en succesfuld forretnings-
mand ligesom ham.  

De fleste af mine kostskolevenner kom-
mer fra familier med penge – mange pen-
ge – så vi danner hurtigt et fællesskab. Vi 
adopterede vores forældres holdninger 
og syn på livet.

Vi mener, at der skal eksistere så meget 
individuel frihed som overhovedet muligt, 
og hvis du kan undgå at betale skat, ja, så 
er du en frihedskæmper i mine øjne. Folk

på kontanthjælp er typisk dovne og sutter 
på flasken. Man er sin egen lykkes smed. 
Se bare på min far. 

Når jeg ikke gik i skole arbejdede jeg som 
babysitter for prinsesse Alexandras børn. 
Ellers levede jeg jetset-livet. Første klasse 
overalt verden; hus i Østrig, villa i Italien, 
egen pizzamand og vores egen private 
Riva yacht. Eftermiddagene blev tilbragt 
på stranden, aftenen på dyre restauran-
ter, nætterne på Billionaire’s Club, hvor 
jeg poppede champagne ud over Paris 
Hilton. Jeg var 16 år.
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MATHIAS’ MONOLOG: 

BAGSVÆRD SKOLE

LÆS ROBIN OG 
MATHIAS’ MONO-
LOGER OM TO 
FORSKELLIGE 
MILJØER I BAG-
SVÆRD.

1 Hvad gør indtryk  
 på jer i de to histo- 
 rier?
 
2 Hvad betyder det  
 at vokse op i for-
 skellige miljøer?

3 Kan I genkende de
  to miljøer i Bag- 
 sværd i jeres egne  
 liv?
 
4 Kan I genkende  
 de holdninger, som  
 Robin og Mathias
 giver udtryk for i  
 deres monologer?
 
5 Hvilken slags polari-
 sering eller split- 
 telse i samfundet  
 giver de to mono-
 loger udtryk for?

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Tæt på min skole, Bagsværd Skole, 
lå Bagsværd Kostskole. Der, hvor rige 
svin gik. Vi gik nogle gange forbi deres 
boligkvarter nede ved søen. I drømmer 
ikke om, hvor store husene var. Det var 
en helt anden virkelighed.

Det provokerede os. De provokerede 
os, når de kom kørende i deres store 
biler. De provokerede os, når de kom 
gående med deres dyre tøj og sko. 
De provokerede os, når de stemte for 
deres egne skattenedskæringer, så de 
kunne få flere penge til deres liv i sus og 
dus. Vi foragtede og hadede dem. 

For ingen sagde noget til deres skatte-
ly, men hvis nogen snød med overfør-
selsindkomsten, så var fanden løs!

En gang, hvor vi kedede os og havde 
drukket og røget nede i Slotsparken, så 
skete der et eller andet. Vi fik nok. Vi 
gik tilbage igennem palækvarteret og 
så de her flotte smarte biler holde ude 
på vejen. Så var der en, der ridsede en 
bildør; så en der sparkede buler i køle-
ren; så en der smadrede et sidespejl. 
Og så løb vi. 

Lagde I nogensinde mærke til os? 
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I denne øvelse skal I undersøge klas-
sens holdninger til forskellige emner, 
der samler os og skiller os ad. 

Gør plads i lokalet, så alle kan stille sig 
op på en linje, fx fra dør til vindue.
 
Læreren eller en anden stiller de ne-
denstående spørgsmål. I kan even-
tuelt vælge dem ud, der giver bedst 

mening for jer at svare på. Hvis man 
er helt uenighed i udtalelserne stiller 
man sig helt hen ved døren i den ene 
ende, hvis man er lidt uenig lidt væk 
fra døren og hvis man er helt enig i  
den anden ende ved vinduet, lidt enig 
lidt væk fra vinduet, delvist uenig/enig 
i midten.

Hvis der ikke er plads kan I fx også rej-

se sig eller sætte sig ned, alt efter om 
man er enig eller uenig.

Læreren spørger nu alle: Hvorfor står 
I som I står? og vælger ved håndso-
prækning eller vilkårligt nogen ud der 
uddyber, hvorfor de står som de står.

Hvis nogen skifter mening efter de hører 
andre argumentere, kan de skifte plads.

SPØRGSMÅL
 Jeg føler mig som dansker.

 Jeg er blevet behandlet anderledes  
 på grund af mit køn.

 Enhver er sin egen lykkes smed.

 Der er lighed i Danmark.

 Der er frihed i Danmark.

 Jeg er troende.

 Jeg er positiv omkring vores fremtid.

 Jeg synes, vi har et godt sammen-
 hold i klassen.

 Jeg synes, vi har et godt sammen-
 hold i min familie.

 Jeg synes, vi har et godt sammen-
 hold i Danmark.

 Er Danmark er samfund der respek-
 terer  forskellige holdninger og religi- 
 oner?

 Der er holdninger i samfundet, jeg  
 ikke kan acceptere.

 Der er mennesker i samfundet jeg  
 ikke kan acceptere.

 Jeg har meget anderledes hold-
 ninger end mine forældre har.

 Jeg synes, vi lever i et opdelt samfund.

 Jeg er vokset op et sted med 
 mange indvandrere.

 Jeg har venner, der er meget 
 forskellige fra mig selv.

 Jeg er mønsterbryder.

 Mit liv er meget anderledes end min  
 families har været.

 Jeg tror på konceptet demokrati.

 Der er en grænse for, hvor mange  
 flygtninge Danmark kan tage imod.

 Jeg føler, at alle der bor i Danmark  
 er danskere.

 Vold er aldrig okay.

 Jeg synes vi har et problem med  
 ghettoer og parallelsamfund i DK.

 Jeg har selv oplevet fattigdom.

 Jeg synes, at der er for stor forskel  
 på rig og fattig i Danmark.

 Integrationen går godt i Danmark.

 Jeg stoler på politikere.

 Jeg tror på demokratiet.

 Jeg føler mig hørt i samfundet.

 Jeg føler mig tryg omkring fremtiden.

 Danmark har taget nok flygtninge.

 Jeg har selv oplevet økonomisk  
 rigdom.

 Jeg er vokset op et sted, hvor folk  
 havde mange penge.

 Jeg er vokset op et sted, hvor folk  
 ikke havde mange penge.

 Jeg synes demokratiet i Danmark  
 fungerer godt.

 Jeg føler mig tryg omkring min egen  
 fremtid.

 Jeg er vokset op med folk, der har  
 haft samme holdninger om mig selv.

 Vi har et ansvar for at hjælpe andre  
 steder end i Danmark.

HVOR STÅR DU?
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SUBHANS MONOLOG: 

HAR JEG GLEMT, HVEM JEG ER?

Jeg er vokset i Albertslund; et meget 
lukket sted. På min blok boede der 96 
familier. Syv af dem var danske. Man 
så dem aldrig. Og hvis man så en 
dansker i den del af Albertslund var 
man et sjældent syn. 

Jeg gik i en dansk klasse og følte mig 
heldig. Jeg har aldrig kunne lide den 
der perkermentalitet. Du skal være så 
hårdkogt. Jeg syntes, det var fake. De 
andre på blokken så mig som en sell-
out. Som en dansker. Og det var også 
mit højeste ønske at være. Jeg vil ger-
ne passe ind. Men det gjorde jeg ikke: 
De andre i min klasse så Far til Fire, 
og jeg så Bollywood. De andre hørte 
”Smuk som et stjerneskud”, jeg hørte 
Bollywood. 

Først i gymnasiet begyndte jeg at få 
succes som dansker. Man kunne 
mærke det på min måde at agere 
på. Min måde at tale på, min dialekt. 

Jeg begyndte at bruge ordsprog som 
”Græsset er grønnere på den anden 
side”. Jeg begyndte at gå i stramme 
bukser. Jeg holdte op med at lytte til 
Bollywood og lyttede i stedet til Ibi-
za-musik. Jeg fik nogle drengevenner 
som jeg kaldte mit white boy crew. Vi 
tog i byen hver torsdag, Kulørbar el-
ler Zen. Jeg kyssede med piger, alle 
drengene stod og råbte ”Ååååh!” Jeg 
tør ikke tænke på hvad min familie 
ville have råbt. Jeg rejste til Lloret de 
Mar. Og så gjorde jeg også det mest 
danske man kan gøre …
 
Jeg tog på Roskilde Festival. 

Mine pakistanske omgangskreds 
kunne SLET ikke forstå det. ”Hvad 
fuck har du gang i? Hvad skal du lave 
mellem alle de der danskere? Folk der 
er pissestive, lugter det ene og det 
andet …” De var for længst begyndt 
at kalde mig ghora – hvid.

Er jeg en forræder?
Har jeg solgt ud?
Har jeg glemt hvem jeg er? 

Engang læste jeg et digt af Rumi: ”Du 
kan besøge så mange templer og 
moskeer du vil, men hvis du ikke lytter 
til dit indre, så er du fortabt.” Den sæt-
ning ramte mig som et lyn. 

”Hvorfor SKAL du i byen i aften? Du 
drikker jo ikke, og du er totalt træt.”
”Hvorfor lytter du til det der musik? 
Du synes jo ikke, det er fedt.”
”Hvorfor bliver du ved med at gøre 
ting, som ikke er dig, bare for at pas-
se ind?”  

Jeg havde altid ignoreret den der 
stemme inde i mig. Jeg flygtede fra 
den
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SARAS MONOLOG: 

ALBERTSLUND

Kommer du fra København? Tillykke. 
Du kan alting, du har alting! 

Da jeg var fem år tog jeg på Den sor-
te diamant med min far. Vi gik ture i 
Københavns gader, i forfatterforenin-
gen og også på cafe. Vi var Køben-
havnere, men vi var fra Albertslund.

Dengang var der ikke grænsebom 
mellem Vestegnen og København. 
Dengang var jeg københavner og 
måtte godt komme indenfor. Men jeg 
blev ældre og fandt ud af at Alberts-
lund ikke var en del af København.

”Hvor er du fra?” Albertslund svare-
de jeg, og så kiggede de med store 

medfølende, sammenknebne øjne. 
Jeg kom i tvivl og begyndte jeg at 
spørge – er Albertslund ikke en del af 
København? 

Så begyndte mine veninder at sige: 
”Jeg skal bare ud af Albertslund så 
hurtigt som muligt!” Jeg blev ked af, 
at de sagde sådan … for jeg var en 
del af dette Albertslund, og jeg følte 
også, at det var mig, de ville forlade. 

Og det gjorde de. Først flyttede de til 
København. Og så flyttede de til ud-
landet. Så langt væk de kunne kom-
me fra Albertslund. Det var som om 
mine veninder følte sig større, når de 
så sig i spejlet og ikke vidste, hvordan 

de skulle kigge på mig, når de for-
søgte. Jeg sad bare fast i forstaden. 

Det kræver selvtillid at sige man er fra 
Albertslund, fordi man ved hvad folk 
tænker: kriminel, misbruger, junkie, 
white- trash, perker, hashvrag, so-
lariedulle, hærværk, samfundstaber, 
knallert, kontanthjælpsmodtager … 
Så tillykke Københavner. Du er privi-
legeret. For du kan cykle til alting!

Du behøver ikke at tvivle så meget på 
dig selv. Hvis du kommer fra Køben-
havn har du en naturlig slags selvtil-
lid. Janteloven er lavet til os outsidere 
– ikke til jer københavnere! 
Så TILLYKKE!.

LÆS SARA OG 
SUBHANS MONO-
LOGER OM  
AT VOKSE OP I 
ALBERTSLUND.

1 Hvad gør indtryk  
 på jer i de to histo- 
 rier?

2 Kan I genkende  
 noget fra historierne  
 i jeres egne liv?

3 Kan I genkende  
 de holdninger, som  
 Sara og Subhan  
 giver udtryk for i  
 deres monologer?

4 Hvilken slags pola- 
 risering eller split-
 telse i samfundet  
 giver de to mono-
 loger udtryk for?

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
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Jeg var et barn
fyldt med adrenalin
meget nysgerrig
jeg elskede at grine
ekstremt legeglad
men jeg boede i et muslimsk ørken
midt i Danmarks hovedstad.

Jeg var ensom
Jeg var en som 
var meget isoleret
en som 
hurtigt blev inspireret.

H.C. Andersen gav mig styrken til at skrive digte 
Hopsin gav mig fantasien til at rime.

Hørte meget Beyoncé
drømte om at spille musik,
men mine forældre sagde
at det måtte jeg ik’.

Sagde jeg skulle holde mig væk fra de dårlige ting
og dårlige mennesker.
Jeg ved, I sikkert tænker
folk som ryger. Drikker. Har en destruktiv mentalitet
Dem, der har tatoveringer. Snakker grimt, laver kri-
minalitet.

Men ikke kun dem. 

Da jeg var 10 spillede jeg fodbold 
med en der hedder Jack, og jeg inviterede ham 
med op 
Da min mor begyndte at spørge ham 
Fik han sig et chok  

”Er du muslim?” 
”Er dine forældre”?

10-årige Jack svarede nej uden den mindste skam.
Så 10-årige Hassan måtte ikke være venner med ham. 

Fra dengang Jack blev bedt om at gå hjem
til jeg var 16 år havde jeg kun én eneste ven 

Med tiden blev jeg bange for at snakke med nogen
at blive hørt var min længsel
mit liv
et fængsel

HASSANS 
RAP

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Læs Hassans rap og diskutér spørgsmålene:

1 Hvad gør indtryk på dig i teksten?

2 Hvordan er teksten et udtryk for polarisering eller 
 splittelse?
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Interview med instruktør Babak Vakili af  
Kirstine Rønnov Due

Mit håb for den her forestilling 
er intet mindre end at æn-
dre folks liv: både dem på 
scenen og publikum, som 

forhåbentlig får en indsigt, der kan påvir-
ke deres perspektiv på samfundet og på 
sigt ændre deres og deres omgivelsers 
liv. Det er min ydmyge ambition.

Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at vi 
er opmærksomme på, at ikke alle er 
lige privilegerede; at ikke alle har lige 
forudsætninger for at nå til det sted, de 
ønsker at være. Alle har brug for – og 
ret til – at få det samme udgangspunkt 
i det her samfund. Hvis ikke, vi er op-
mærksomme på det og lader folk kom-
me til orde, så får vi et skævt samfund. 
Et skævt samfund er i sig selv en dårlig 
situation, føler jeg i hvert fald.

På scenen er alle lige. Alle har lige stor 
ret til at stå der. Det er udgangspunktet 
for, at C:NTACT eksisterer. Vi vil selvføl 

 
 
 
gelig gerne bryde nogle fordomme, så 
alle får bedre forståelse og alt det. Men 
vi prøver ikke at være politisk korrekte. 
Vi prøver også at give stemme til men-
nesker, som måske ikke har ”de rigtige 
holdninger”. Hvis en medvirkende er 
vokset op et sted, hvor man siger ”Fuck 
dig, neger,” så vil vi give stemme til dét 
sprog, nemlig den medvirkendes eget. 

Vi oversætter holdninger til historier. På 
den måde kan publikum bedre forstå, 
hvor folks holdninger og perspektiver 
kommer fra. 

Og så giver det også publikum mulighed 
for bedre se på sig selv og reflektere over, 
hvor deres egne holdninger kommer fra.

Der er mange historier om ”dem og 
os”-diskussionen i forestillingen. I fore-
stillingen fortæller mange af de med-
virkende om at have papir på noget og  
på den måde være en del af samfundet.  

 
 
 
Papir i den her kontekst betyder ’frem-
tid’. Det kan være en nøgle til systemet 
eller til ”det gode liv”. Når man har pa-
pir på sin uddannelse osv., kan man få 
smør på brødet. Vi taler om ”dem og os” 
på mange forskellige planer og niveau-
er – fra det personlige til det samfunds-
mæssige: mellem rig og fattig, dansker 
og ikke-dansker, kvinde og mand. Der 
er mange modsætninger. Hvem er en 
del af samfundet? Hvem falder udenfor? 
Hvem lytter vi til?

Det kunstneriske kan i min verden frem-
provokere følelser hos publikum og ska-
be en følelsesmæssig tilknytning mellem 
mennesker. Det kan tekst fx også – men 
i et samspil mellem tekst og bevægelse 
kan man gøre det på en mere unik og 
stærkere måde. Hvis man kender en lille 
detalje om et andet menneske, er man 
langt mere åben for at lytte til dem. Så 
kan man relatere til dem på en ny måde.

 ”VI OVERSÆTTER HOLDNINGER TIL HISTORIER”
Interview med instruktør Babak Vakili af Kirstine Rønnov Due

14



Med denne forestilling prø-
ver vi fra C:NTACTs side at 
komme til at opleve, hvad 
der samler os frem for, hvad 

der splitter os. Jo mere vi lærer andre 
samfundslag og samfund at kende, jo 
mere undrer man sig over – og glæder 
sig over – hvor grundlæggende ens vi er. 
Det er den følelse, som jeg synes er vig-
tig at fremmane for at skabe mindre had 
og mere forståelse.

Det, der altid slår mig er, at man skal kig-
ge ud af vinduet i den verden, man lever i, 
før man begynder at sige noget. Og un-
dre sig ærligt af et godt hjerte over, hvad 
der sker. Min personlige mening er, at der 
i gang med at ske et skred, hvor vi fjer-
ner os fra hinanden på uendelig mange 
måder. Vi er blevet grovere. Det er blevet 
nemmere at tale grimt til og om hinan-
den. Det er blevet lettere at få taletid i alle 
medier, hvis man har en meget markant 
mening om hinanden og andre grupper. 
Samfundet i sig selv udvikler sig – det kan 
man bevise – mod en større ulighed, både 
uddannelsesmæssigt, socialt, økonomisk 
og kulturelt. Her tænker jeg også på tros-
retninger, som står uforsonlige over for 
hinanden. Jeg synes, det er interessant at 
undersøge, om mennesker, som er ble-
vet opdraget på stort set samme måde, 
udvikler nogle bestemte holdninger mod 
eller til hinanden. Det vil være interessant 
at finde ud af hvorfor, for så vil man måske 
bedre kunne gøre noget ved den stigende 
splittelse, som vi ser i samfundet i dag.

 
Hvis vi på noget tidspunkt skal opleve 
samfundet som noget, der vedrører os 
alle, som kommer os alle ved, og som vi 
føler os som en del af – og som vi føler 
er en del af os – er det nødvendigt at 
skabe en større umiddelbar forståelse 
for hinanden. Så der ikke per automatik 
er nogen, vi har noget imod bare fordi vi 
har hørt, at de er sådan og sådan. Men 
at vi kan møde hinanden i øjenhøjde om 
nogle helt almindelige menneskelige 
problemstillinger, som vi kan genkende 
os selv i. Vi tænker: ”Gud, reagerer Ole 
og Per virkelig sådan på at blive behand-
let sådan i skolen? Jamen det gør Has-
san jo også.” På den måde prøver vi at 
finde ud af, hvad der samler os frem for, 
hvad der skiller os – ved at lytte til hinan-
den. En meget klog mand mindede mig 
engang om, at vi har to ører og én mund. 
Husk det. Og brug det.

Det, der binder os mennesker sammen, 
er historier. Når man møder sin kæreste, 
så kysser man og holder i hånd og går 
måske i seng sammen de første par dage. 
Men efter det begynder man at fortælle 
om, hvordan duften var hjemme hos sin 
mormor, om dengang man lå på hospi-
talet eller den dag, hvor ens far døde. De 
historier er det stof, der binder og knytter 
mennesker sammen. Vi skaber fællesska-
ber med tanker og historier. Det er det, vi 
genskaber på scenen i C:NTACT.

Polarisering kommer i høj grad af mangel 
på kendskab og forståelse. C:NTACTs  
 

 
forestillinger skaber begge dele. Det er 
noget værd i alle samfund. Det kunne et 
debatindlæg eller en pjece selvfølgelig 
også. Men det er ikke alle, der læser den 
slags. Det er heller ikke alle, der reage-
rer på det skriftlige. Vi er vant til at rea-
gere på møder med andre mennesker. 
Derfor synes jeg, at teater en fantastisk 
platform. Der står vi over for hinanden. 
Det er meget sjældent, at vi får mulighed 
for at møde og være i rum med andre 
mennesker, som ikke ligner os selv, og 
udveksle idéer og meninger. Der er i vir-
keligheden meget få arenaer, hvor vi er 
fælles om nogle oplevelser og kan stille 
hinanden spørgsmål. Det kan man hos 
C:NTACT.

Vi kan mærke, at der ligger en meget 
stor forandrende kraft i personlige hi-
storier. Vi oplever en store glæde hos de 
mennesker, som vi arbejder med, når de 
fortæller deres historier. Jeg tror, vi skal 
arbejde med at udvikle personlige histo-
rier til de mange platforme, som vi kan 
møde hinanden på i dag: YouTube, korte 
film, teater … Alle mulige former, hvor vi 
kan komme hinanden ved og give hin-
anden en fornemmelse af, at vi fortæller 
om os selv i øjenhøjde. Hvor kunstneren 
og fiktionen er ude af billedet, og vi kan 
være os selv med hinanden.

”HISTORIER KNYTTER OS SAMMEN, 
NÅR SAMFUNDET SPLITTES”
Interview med C:NTACTs stifter Henrik Hartmann af Kirstine Rønnov Due
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I forestillingen fortæller jeg om mig 
selv og hvordan jeg har haft en stor 
identitetskrise, som har gjort, at jeg 
ikke har været lykkelig i lang tid og 

været på flugt fra mig selv for at tilfreds-
stille hele verden. Glemme mig selv. Ikke 
mærke efter. Give slip på mig selv. Du er 
din største fjende, men du er også det 
bedste, der kan ske for dig.

Det, jeg i forestillingen prøver at komme 
ud med er, at man skal prøve og stoppe 
op – i stedet for at blive ved med at løbe 
– og lytte efter. Og lade være med at gå 
på kompromis.

Vi er ikke os i selv i samfundet i dag. Vi 
glemmer os selv og prøver at smide os 
selv i en kasse i forhold til, hvem vi inter-
agerer med og hænger ud med og hvad 
vi laver til daglig. Om man bor i en ghet-
to eller oppe i Rungsted, er man ikke sig 
selv, for man prøver at passe ind i nogen 
andres kriterier. Det er ærgerligt. Der er 
ingen, der tør at tage det standpunkt og 
sige: ”Nu er det nok.” Det er en forkert 
retning, som samfundet trækker os i. Det 
handler pludselig mere om, hvad man 
kan og ikke, hvem man er – i forhold til 
uddannelse og arbejdsliv. Vi bliver nødt 
til at sige, at nok er nok. Jeg vil hellere 
vise mine kvaliteter i stedet for at forfølge 
noget, jeg ikke er. Det er både i tankegan-
gen, politisk og arbejdsmæssigt. Men vi 
er bange. Vi er bange for at blive outside-
re, som står uden for mængden. 

Den største frygt er at føle sig ensom. Det 
er noget, jeg kender til. Jeg prøver at for-

tælle, at det er okay at være sig selv. Det 
er faktisk mere end okay at være sig selv!

Debatterne gør det værre. Dansk Folke-
parti er for mig det tydeligste eksempel. 
Man hører hele tiden, at man ikke er 
dansker, hvis man ikke gør en lang ræk-
ke ting. Okay, men så er jeg jo ikke dan-
sker. Jeg er pakistaner. Jeg er muslim. 
Men jeg gavner samfundet mere end de 
gør. Jeg hiver fat i nogle børn i en ung 
alder og prøver at forklare dem, at had 
ikke er noget, du får noget ud af. Folk er 
ikke født med had.

Jeg studerer på uni. Jeg arbejder. Jeg 
har i mange år været frivillig som rolle-
model for unge i flere bydele i Storkø-
benhavn. Ydre Nørrebro, Indre Nørrebro, 
Østerbro, Valby … Jeg har været hist og 
pist og fortalt unge, at de skal tage en 
uddannelse og sikre deres liv. Det er un-
derordnet, hvad de gerne vil være. Læge 
eller tømrer. Hvis man er glad for at være 
tømrer, skal man gøre det – for det er 
fedt at arbejde. Og så fortæller jeg unge, 
at de skal være sig selv og lære at elske 
menneskene omkring dem.

Det er grænseoverskridende at skul-
le fortælle sin historie på scenen. Mest 
fordi der ikke er særlig mange menne-
sker, der ved det, jeg fortæller om. Det 
er noget, jeg har holdt tæt til kroppen. At 
jeg så skal fortælle det til vildt fremmede 
mennesker – sammen med andre unge, 
som i virkeligheden også er fremmede, 
men som jeg allerede ser som mine 
nære venner – er grænseoverskridende. 

Men det er også adrenalinfremkalden-
de. Og det er vidensdannende.

Forleden sad jeg og tænkte over, hvorfor 
jeg gør det her? Jeg fandt ud af, at jeg vil 
forklare andre, at de skal lytte til sig selv 
og ikke være bange for det, for det har 
jeg prøvet. Og det er der kommet nogle 
af de bedste beslutninger, jeg har taget i 
mit liv, ud af: Hvem jeg omgås og hvem 
der har en positiv effekt på mig – og 
hvem der ikke har.

At jeg har mødt de andre på scenen, vi-
ser mig, at alle har deres egne issues. 
De har deres egne problemer, som de 
kæmper med. Om du kommer fra en 
fattig eller pisse rig familie. Det er inspi-
rerende at opleve, at vi alle på en eller 
anden måde er ens. Vi er mennesker.

Jeg håber, at jeg med min historie kan 
berolige andre. For jeg beroliger mig 
selv, når jeg fortæller. Det kan godt 
være, at det er grænseoverskridende – 
men det er godt. Jeg prioriterer forestil-
lingen, fordi den udvikler mig.

Samfundet knækker mere og mere for 
hver dag, der går. Der kommer større for-
skelle mellem folk. Politisk, i bylivet, på ar-
bejdet … der kommer større forskelle på 
folk. Vi er alle mennesker med et fælles 
mål. Vi lever – og så dør vi. Men snakken 
om, hvem der er gode nok og hvem der 
ikke er gode nok, det er med til at knæk-
ke samfundet. Det er enkelte mennesker, 
der har en magt, som de misbruger. Men 
vi forsøger at lappe det hver dag.

”DEN STØRSTE FRYGT ER
 AT FØLE SIG ENSOM”
Interview med Subhan, som medvirker i NÅR SAMFUNDET KNÆKKER, af Kirstine Rønnov Due
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Min historie handler om, hvad 
det vil sige at være halv 
dansk og halv libanesisk. 
Den handler om, hvordan 

jeg repræsenterer det danske i mig og 
det libanesiske i mig. De to kulturer kan 
godt støde imod hinanden i løbet af de 
problematikker, man møder i livet. Hvor-
dan vi skal tage nogle valg undervejs, og 
hvad de valg bliver bygget på.

Vi lever i et samfund, hvor der burde 
være plads til alle uanset etniske og kul-
turelle forskelle. Men man bliver mødt 
med modstand, hvis man kommer med 
nogle bestemte holdninger, som måske 
er anderledes end dem, der står foran 
dig i køen i Netto. Jeg kan godt opleve 
en form for diversitet blandt de forskelli-
ge kulturer, som lever i Danmark.

I min danske opvækst er jeg blevet op-
fostret med, at min egen lykke er vigtigst 
for at kunne være en del af fællesskabet, 
hvorimod mine arabiske rødder går ind 

for, at fællesskabets lykke kommer før 
min egen. Den har jeg mødt kontrover-
ser med. Så er der andre ting som den 
varme fællesskabsfølelse og familiære 
kærlighed … den mangler jeg i det dan-
ske samfund. Vi er ikke så gode til at sige 
”Hej!” over hækken til de fremmede.

Det betyder meget for mig at fortælle 
min historie sammen med andre unge. 
Det giver den fællesskabsfølelse, jeg ta-
ler om, med de andre medvirkende. At 
fortælle sin historie er en sårbar ting for 
mit vedkommende. At man står sam-
men bag nogle problematikker, som vi 
alle sammen møder uanset alder, køn 
og etnicitet; at vi kan stå sammen om et 
projekt, hvor vores stemmer betyder lige 
meget … Det går op i en højere enhed 
i en forestilling som den her. Det er en 
fantastisk følelse.

Jeg håber, at publikum vil gå ud af salen 
med en tanke om, at man ikke skal være 
bange for det, man kommer fra. Man 

skal ikke føle sig forkert på nogen måde. 
Vi er mange derude, som går med man-
ge ting. Vi går alle sammen og kæmper 
med noget, og det er fuldstændig i orden 
og det skal høres. Man skal stå inde for 
det, man er. Man skal ikke være bange 
for at sige, hvad man mener.

Min filosofi er, at selvværdet er det stær-
keste våben, vi har. Man skal turde stå 
frem og dyrke sin egen stemme. Det er 
den, man altid skal lytte til. Det er fanta-
stisk at få råd fra venner og bekendte, en 
psykolog eller en skolelærer. Men det er 
vores eget ansigt, vi skal kigge i spejlet 
hver morgen. Det er det, vi skal gøre os 
allermest bekendte og trygge med, for 
det følger os resten af vores liv.

Man kan meget bedre møde andre – og 
sige ”Hej!” over hækken – hvis man ken-
der sig selv.

”VORES STEMMER BETYDER LIGE MEGET”
Interview med Amina, som medvirker i NÅR SAMFUNDET KNÆKKER, af Kirstine Rønnov Due
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Nu har I arbejdet med polarisering og splittelse på fle-
re niveauer: det samfundsmæssige og det personlige. 
Her til slut vil vi gerne bede jer om at præsentere jeres 
holdning til temaet. Skriv en side, hvor I forholder jer til 
om samfundet er splittet baseret på en scene eller en 
historie fra jeres egne liv. Husk, at I gerne må skrive, at 
I ikke mener, at polarisering er et problem, hvis det er 
jeres holdning! Tænk over de forskellige niveauer: det 
individuelle (jeres historie), det danske samfund – og 
måske det globale samfund.

DIN EGEN HOLDNING TIL SPLITTELSEN

Find inspiration i de fire? interviews på 
de seneste sider og forestillingsteksterne 
her i undervisningsmaterialet. Skab even-
tuelt en god struktur ved at bygge teksten 
op ud fra følgende spørgsmål:

1 I hvilken situation (en historie eller en  
 scene fra mit liv) har jeg følt mig konfron-
 teret med splittelse? Forsøg at give l
 æseren billeder af situationen/scenen.

2 Hvilket problem (samfundsmæssigt, 
 holdningsmæssigt) afspejler min historie/ 
 scene?

3 Hvordan kan vi som samfund løse det   
 problem? Hvad har løst det for mig eller   
 mine omgivelser?

4 Præsentér eventuelt din tekst for resten af  
 klassen og diskutér, hvorfor I har skrevet  
 den, som I har gjort. 
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