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KÆRE UNDERVISER!
Andrea ved ikke, hvor hun skal sætte sit kryds. Peter 
gør nar. Erdem er ikke tvivl: Han gider ikke stemme. 

En drillende diskussion mellem tre helt almindelige unge på valgdagen 
eskalerer til en konflikt om ret og pligt i det danske demokrati. Om de 
forventninger, vi som unge stiller til samfundet – og den mistillid, vi kan 
have til politikerne og det politiske system. Hvornår er man en del af 
demokratiet? Hvorfor skal man stemme? Hvad skal der til for, at man 
føler sig med i klubben?

Med I DON’T FUCKING CARE får dine elever en unik mulighed for at diskutere 
valg og demokrati op til kommunalvalget 2017 på en engagerende 
og aktiverende måde. Når diskussionen mellem Andrea, Peter og 
Erdem går i hårdknude bliver publikum selv inviteret på scenen til at 
løse konflikten. Undervejs får de mulighed for at reflektere over deres 
holdning til samfundet, til demokratiet og til deres egne roller og valg 
som borgere i Danmark.

Mød desuden tre engagerede unge, der fortæller om deres forhold til 
demokratiet i dag i øjenhøjde og diskuterer videre med eleverne i en 
workshop, hvor den enkelte får lyst til og mulighed for at afprøve sin 
egen stemme.

I DON’T FUCKING CARE havde premiere på Ungdommens Folkemøde 
2017, hvor vi optog en smagsprøve, som du kan se på Vimeo.

OM UNDERVISNINGSMATERIALET

 I dette undervisningsmateriale giver vi dig indgangsvinkler til at fort-
sætte diskussionen om demokrati og valgdeltagelse med dine elever 
efter I har set I DON’T FUCKING CARE. På de første sider giver vi et overblik 
over statistikkerne bag unges valgdeltagelse de seneste år. Herefter 
præsenterer vi profiler på de tre karakterer fra forestillingen, som elever-
ne kan spejle sig i, og en øvelse, hvor de selv skal argumentere for og 
imod valgdeltagelse. I interviewet med forestillingens instruktør og ma-
nuskriptforfatter Runi Lewerissa, beskriver han, hvordan forumteater 
fungerer og kan bruges til at reflektere aktivt over sin egen rolle i sam-
fundet. Endeligt præsenterer vi et mere teoretisk blik på et demokrati 
i forandring fra nogle af samtidens toneangivende stemmer og beder 
eleverne præsentere de konflikter, som de selv ser som afgørende for 
vores tid og samfund.

Undervejs stiller vi diskussionsspørgsmål, som du og dine elever kan 
arbejde med. Vi prøver altid at engagere eleverne til at tage stilling – for 
det er det, demokrati handler om.

MANUSKRIPT & INSTRUKTION: Runi Lewerissa 
MEDVIRKENDE: 
Sercan Demir, Zelma Feldman Lewerissa 
og Malthe Jagd Miehe-Renard 
IDÉ: Henrik Hartmann 
PROJEKTLEDER: Kirstine Rønnov Due 
UNDERVISNINGSMATERIALE: 
Line Skyttergaard, Leonora Wulff-Jørgensen 
og Anders Thrue Djurslev 
FOTO & VIDEO: Mads Kollerup 
VARIGHED: 1½-3 timer alt efter behov 
DELTAGERANTAL: Min. 20 / max. 70 
LOKALEKRAV: 2 x 3 meter ekskl. publikum 
UDSTYR: Vi kommer med det hele selv 
MÅLGRUPPE:  
Ungdomsuddannelserne (erhvervsskoler, 
gymnasier, produktionsskoler mm.) 
KONTAKTPERSON: Leonora Wulff-Jørgensen, 
leonora@contact.dk, 26 31 20 51  
PRIS: Fra 10.000 kr. ekskl. moms

OM I DON’T FUCKING CARE
I DON’T FUCKING CARE er en interaktiv forumteater-
forestilling, som kan besøge jer for at igangsætte 
en diskussion om demokrati og valgdeltagelse.

JEG GIDER SGU DA IKKE STEMME 
PÅ NOGEN I EN KLUB,  

HVOR MAN IKKE ØNSKER 
 MIG SOM MEDLEM!
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Forestillingen er udviklet med støtte af:

https://vimeo.com/234506525
mailto:leonora%40contact.dk?subject=
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DUF arbejder for at styrke unges valgdeltagelse ved kommunalvalg, folketingsvalg 
og EU-Parlamentsvalg for at unge får indflydelse på det samfund, de er en del af. 
Her kan du se DUF’s undersøgelser af unges valgdeltagelse. 

* Unge mænd stemmer markant mindre end unge kvinder

* Unge i 20’erne stemmer mindre end unge på 18

* Efterkommere af indvandrere stemmer mindst

KOMMUNALVALG ER IKKE HOT BLANDT DE UNGE

Af analytiker Jens Baes-Jørgensen, KL (kl.dk), den 16. juni 2017

Unges forventning om at ville stemme til kommunalvalget i 
noUnges forventning om at ville stemme til kommunalvalget i 
november ligger langt under resten af befolkningens, ligesom 
de føler langt mindre forpligtelse til at stemme. Det viser en ny 
Momentum-måling. Valgforsker mener, det er en særlig udfor-
dring at få forklaret de unge, hvorfor valget er vigtigt. Ung by-
rådskandidat påpeger, at de unge ikke føler sig repræsenteret 
af politikerne. […]

[…] Muhammed Bektas, der er formand for Furesø Ungeråd, stil-
ler med sine kun 21 år op til kommunalvalget i Furesø Kommune 
for Socialdemokratiet. Han siger om de unges ringe interesse 
for kommunalvalget og kommunalpolitik, at de ikke ved, hvor 
meget kommunerne rent faktisk bestemmer, når det gælder lo-
kal velfærd.

»De har forladt folkeskolen, og der er ikke noget konkret, som 
berører dem. Hertil kommer, at mange af de unge flytter ind til de 
større byer, når de skal på en videregående uddannelse. Så føler 
de sig endnu mindre forpligtede,« siger Muhammed Bektas, der 
har tyrkisk baggrund og er født og opvokset i Danmark.

UNGE MÆND DROPPER AT STEMME

Af Cecilie Meldgaard Goth, Dansk Ungdoms Fællesråd 
(duf.dk), den 17. marts 2016 
duf.dk/nyheder-og-analyser/

Et stigende antal unge mænd vælger sofaen frem for 
stemmeboksen, når der er valg i Danmark. Det kan blive 
et problem for fremtidens demokrati, advarer valgforsker.

Lav jeres egen valgkampagne
Forestil jer, at I skulle lave en kampagne 
for at få unge til at stemme. Hvad ville I 
sætte fokus på? Tag gerne udgangspunkt 
i en af tendenserne, som statistikkerne og 
artiklerne viser, og argumenter for, hvor-
for jeres kampagne kan skabe interesse 
for problemstillingen.

//duf.dk

Farlig tendens:
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UNGES
VALG
Der er plads til forbedring,
når det gælder unges valg-
deltagelse. Her er en over-
sigt over nogle af de mest
markante tendenser, som
Dansk Ungdoms Fælles-
råds (DUF) statistikker viser
om problemstillingen:

http://duf.dk/nyheder-og-analyser/nyhed/farlig-tendens-unge-maend-dropper-at-stemme/
http://duf.dk/dufs-arbejde/unges-valgdeltagelse/
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Beskriv Andreas ydre fremtoning. 
* Hvor gammel er Andrea? 

* Hvor kommer hun fra? 

* Hvordan er hendes kropssprog? Hvad fortæller det?

* Hvordan er hendes temperament? Hvad fortæller det om hende?

Gøre rede for og diskuter Andreas synspunkter og holdninger.
*  Hvilke værdier er vigtige for Andrea?

*  Andrea siger, at hun veksler mellem to partier. Giv et bud på, hvem I tror, hun  
 vil stemme på og argumenter hvorfor.

* Hvilke argumenter bruger Andrea for at få Erdem til at tage stilling? Lykkes det  
 hende at overbevise ham? Lykkes det hende at overbevise jer? Begrund hvorfor.

* Skal man gøre som Andrea og bede andre tage stilling, fordi man selv gør det?

* Hvorfor mener Andrea ifølge hende selv, at hun og Erdem bliver objektiviseret?  

 Hvad betyder det? På hvilke måder mener hun, at de bliver objektiviseret?

* Er I enige med Andrea i, at hun og Erdem bliver objektiviseret i forestillingen?  
 Diskuter hvorfor.

* Sker der en personlig udvikling for Andrea gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

MØD 
ANDREA
I I DON’T FUCKING CARE bliver Andrea 
oprørt, fordi hendes klassekammerater 
ifølge hende ikke tager demokratiet 
alvorligt.

DU SKAL BENYTTE DIG AF DIN 
DEMOKRATISKE RET TIL AT STEM-
ME PÅ DEN POLITIKER ELLER DET 

PARTI, DER REPRÆSENTERER 
DINE SYNSPUNKTER.

ALLE MENNESKER HAR HOLDNINGER. SELV DIG, PETER!  
OG DET ER VIGTIGT AT TAGE DEL I DEMOKRATIET.

5
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Beskriv Erdems ydre fremtoning. 
* Hvor gammel er Erdem? 

* Hvor kommer han fra? 

* Hvordan er hans kropssprog? Hvad fortæller det?

* Hvordan er hans temperament? Hvad fortæller det om ham?

Gøre rede for og diskuter Erdems synspunkter og holdninger.

* Hvordan forholder Erdem sig til valget og demokratiet?

* Hvordan forholder Erdem sig til sin egen position eller rolle i samfundet?

* Hvilke argumenter fremfører Erdem for, at han ikke skal stemme?

* Hvilke værdier er vigtige for Erdem?

* Andrea mener, at både hun og Erdem bliver objektiviseret. Hvordan forholder  
 Erdem sig til den sammenligning? Og hvad mener I om den?

* Peter siger, at han sådan set godt kan forstå, hvorfor Erdem med hans 

* baggrund ikke stemmer. Hvorfor bliver Erdem vred på Peter?

* Hvordan ville I argumentere over for Erdem for at få ham til at stemme?

* Hvem tror I, at Erdem ville stemme på, hvis han ender med at stemme? 
 Argumenter hvorfor.

* Sker der en personlig udvikling for Erdem gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

SELVFØLGELIG HAR JEG SGU DA 
HOLDNINGER. TROR DU, AT JEG 

ER DUM ELLER HVAD?

DU LYDER LIGESOM DEM I FOLKETINGET! 
HVORFOR SIGER DU SÅDAN NOGET PIS?

MØD 
ERDEM
I I DON’T FUCKING CARE får Erdem nok
af Andrea, som ikke kan forstå, hvorfor 
han ikke stemmer til valget – og Peter,
som forstår det lidt for godt.

6
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MØD 
PETER
I I DON’T FUCKING CARE tror Peter, at
han kan slippe af sted med at være
klassens klovn og joke med sin valg-
deltagelse – men ender i en diskussion
om sine egne værdier.

ANDREA, JEG LOVER DIG, AT JEG 
NOK SKAL STEMME PÅ EN FEMI-
NIST I DAG. JEG SKAL BARE LIGE 

TJEKKE DAMERNE I LIBERAL 
ALLIANCE FØRST … 

COME ON, ANDREA! 
HVIS ERDEM IKKE HAR NOGEN HOLDNING, 
SÅ BEHØVER HAN SGU DA IKKE AT STEMME.

Beskriv Peters ydre fremtoning. 
* Hvor gammel er Peter? 

* Hvor kommer han fra? 

* Hvordan er hans kropssprog? Hvad fortæller det?

* Hvordan er hans temperament? Hvad fortæller det om Peter?

Gøre rede for og diskuter Peters synspunkter og holdninger.

* Hvordan er Peters forhold til Erdem og Andrea?

* Hvordan forholder Peter sig til valget?

* Hvilke værdier er vigtige for Peter?

* Hvem stemmer Peter på, og hvilke argumenter bruger han for at stemme, 
 som han gør?

* Både Erdem og Andrea bliver vrede på Peter undervejs. Hvordan forholder de sig  
 til ham? Er der forskelle på det, de bliver vrede på Peter over?

* Hvordan forholder Peter sig til, at Erdem ikke stemmer? Hvad ser han som den  
 virkelige årsag?

* Præsenterer Peter nogle argumenter for, hvorfor Erdem i virkeligheden burde  
 stemme? Har han nogle argumenter imod?

* Sker der en personlig udvikling for Peter gennem stykket? Hvis ja, hvilken?

7
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Del klassen op i to hold: HOLD 1 og HOLD 2. 

HOLD 1 skal nu finde argumenter for at stem-
me, mens HOLD 2 skal diskutere grunde til 
ikke at stemme – ligesom Andrea og Erdem i I 
DON’T FUCKING CARE. 

Skriv hver især et argument ned og præsenter 
det for resten af jeres hold.

Diskuter argumenterne indbyrdes på jeres 
hold. Hvordan I vil argumentere for jeres sag 
– og hvordan I vil overbevise jeres modparter 
om, at de skal følge jeres eksempel?

Nu handler det om at ’sælge’ jeres påduttede 
overbevisning til det modsatte hold og vinde 
debatten. Forestil jer, at jeres klasselokale er 
et parlament, hvor I kan få talerstolen på skift. 
Kommenter gerne hinandens oplæg, så dis-
kussionen får fremdrift og sørg for, at flere af 
jer kommer til orde undervejs.

Hvem vandt debatten? HOLD 1 eller HOLD 2?

Saml op sammen i klassen efterfølgende og 
tal om jeres oplevelse af øvelsen. Hvordan er 
det at blive påduttet en overbevisning og skul-
le argumentere for den? Blev I klogere på jeres 
egen holdninger til demokratiet undervejs?

KLASSENS PARLAMENT: 
AT STEMME ELLER 
IKKE AT STEMME
Kan I argumentere for og imod demokratiet? I denne klasse-
øvelse kan I prøve kræfter med den centrale konflikt i I DON’T 
FUCKING CARE: Skal man stemme eller skal man ikke stemme?

8
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“Forumteater er et slags læringsværktøj, 
som på en kreativ og humoristisk måde, 
prøver at gå i dybden med forskellige 
problemstillinger – i det her tilfælde de-
mokrati blandt unge.”

Det fortæller den garvede C:NTACT-in-
struktør Runi Lewerissa, som er man-
den bag forumteaterforestillingen I DON’T 
FUCKING CARE. Han mener, at man gene-
relt burde tænke forumteaterformen me-
get mere ind i undervisningsregi. Lewe-
rissa har mange år på bagen i faget, og 
hans erfaring beskriver tydeligt, hvad 
det er der er så særligt ved forumteater.

“Det kan meget mere som læring; som 
en fri, fælles undersøgelse af problemer. 
Det giver en større frihed. Folk glemmer 
tit, at det måske er dem selv, der afspejler 
den situation, vi skildrer. Det er så fanta-
stisk, når publikum bliver så engagerede, 
at de glemmer deres egen blufærdighed 
og går op og begynder at skælde ud og 
fortæller, hvad der skal gøres.”

Lewerissa fortæller om den interaktive 
teaterform, som forumteater er, hvor 
publikum tager aktiv del i processen. 

Forestillingen skaber et åbent rum for de-
bat. Tre karakterer går på scenen og spil-
ler en handling, som på et tidspunkt går i 
hårknude, fordi de insisterer på deres for-
skellige meninger om og perspektiver på 
en specifik problemstilling. For publikum 
handler det nu om at hjælpe skuespiller-
ne på scenen med at løse konflikten.

Her kommer jokeren, som er en slags 
facilitator, ind i billedet. Jokeren agerer 
mellemled mellem publikum og skue-
spillerne og har som opgave at sørge 
for, at dem, der kommer op på scenen, 
skaber den forandring, de vil. 

“Til publikum fortæller jokeren: “I kan 
hjælpe dem på to måder. Giv dem nogle 
gode råd eller kom selv op på scenen og 
løs situationen.” Så går der et hvin gen-
nem publikum!”

Jokeren må nu berolige og fortælle, at 
det selvfølgelig er frivilligt, og ingen bli-
ver tvunget til noget, hvorefter en lettelse 
lægger sig som et tæppe over publikum. 

“Det vigtigste er, at folk selv kommer op 
og prøver det på deres egen krop og 

mærker, hvordan det er, man skal agere 
for at løse de problemer, der kan opstå.” 

Lewerissa påpeger i denne forbindelse, 
at humor er et afgørende element. 

“I grundspillet, som er den handling, vi 
spiller først, er der også humor indblandet, 
så folk slapper mere af og går ind i det. 
Det, der er så sjovt, det er, at folk får et 
andet engagement, når det er morsomt.”

Når publikum interagerer, bliver hand-
lingen drevet fremad. Publikums med-
virken tvinger konstant skuespilleren til 
at skulle forholde sig til de holdninger, 
deres karakter må repræsentere. Lewe-
rissa træner skuespilleren i at gøre mod-
stand og være god til at improvisere.

For at skrive I DON’T FUCKING CARE har 
Lewerissa nærstuderet emnet demokra-
ti og dets tilstand blandt unge i dagens 
Danmark.

“Jeg har læst en masse materiale; en 
masse artikler, som beskrev, at mange 
unge ikke gider at stemme; særligt man-
ge unge med anden etnisk baggrund 
end dansk.” 

»DET ER SÅ 
FANTASTISK,  
NÅR PUBLIKUM  
BLIVER SÅ ENGAGEREDE, 
AT DE GLEMMER DERES 
EGEN BLUFÆRDIGHED  
OG GÅR OP OG LØSER 
PROBLEMERNE«
Interview med Runi Lewerissa, 
instruktør og manuskriptforfatter
på forumteaterforestillingen I DON’T
FUCKING CARE

Af Line Skyttergaard

9
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Ud fra den indsamlede viden har han 
udviklet de tre karakterer Peter, Erdem 
og Andrea. 

“Jeg tænker på, hvad hver karakters 
agenda er: »Hvad er det, jeg vil?«” De tre 
karakterer synes måske hver især at gå 
ud af en tangent. På den måde bliver der 
skabt en stor kontrast fra den ene karak-
ter til den anden.

Om Peter siger Lewerissa:

“Peter er karakteriseret ved at være 
den lidt forkælede middelklassedreng. 
Han stemmer, som hans far gør. Han 
småprovokerer måske lidt, men er ikke 
fordomsfuld som sådan. Han vil bare 
hygge sig og have det sjovt og tænker 
måske ikke så meget over det.”

Så er der Erdem. 

“Han vil bare ligge og hygge sig på 
YouTube, som han gør i starten af fore-
stillingen. Han vil bare være i fred, men 
han har en vrede i sig. Han føler sig mar-
ginaliseret, bare på sit udseende. Man 
kan nærmest ikke tænde for radioen 
uden at skulle høre om islam, synes han. 
Han er sekulær, men han har muslimsk 
baggrund, og han kan næsten ikke åbne 
et program uden der straks er en debat 
om én promille af samtlige muslimer i 
Danmark, som han så kommer til at stå 
som repræsentant for – også over for 
sine venner. Det er det, han bliver enorm 
frustreret over, og så gider han simpelt-
hen ikke være en del af det.”

Den sidste karakter er Andrea.

“Hun er den nærmest lidt overfrelste 
type; hende der har læst meget og vir-

kelig vil de ’rigtige’ ting. Det er lige før, 
at hun kommer til at sige til Erdem: ”Det 
er vigtigt, at sådan nogen som jer også 
stemmer,” hvor hun selv kommer til at 
stigmatisere. Jeg vil sige, at hun måske 
er lige på grænsen til at inkarnere det 
skældsord, der hedder halal-hippie.”

Når Lewerissa har været ude og spille 
med I DON’T FUCKING CARE har forestillin-
gen fanget publikums interesse – og be-
kræfter, hvordan forumteater kan rykke 
ved folks opfattelser.

“Ikke mindst når folk sidder og griner, 
når de ser forestillingen. De forstår alle 
tre figurer, også dem, som er anderle-
des end dem selv. De glemmer tit, at vi 
har en læringsorienteret agenda, fordi 
det også er komisk. Det er sjovt, og man 
bliver engageret. På den måde fungerer 
formen rigtig godt til at aktivere publikum 
til at tage stilling til problemstillinger, som 
de måske ikke nødvendigvis troede, de 
var interesserede i.”

Derfor er det også vigtigt at følge op på 
publikums oplevelser efter forestillingen. 
Lewerissa sørger altid for at spørge pub-
likum, hvad der er sket, hvad de har fået 
ud af det og hvad de selv har oplevet.

“Løsningen ligger altid hos publikum. De 
skal tænke kreativt, de skal mærke det 
på deres egne kroppe. Når det lykkes, 
som det gør her, er det et eksempel på, 
at dialog og engagement kan løse store 
konflikter.”

Diskussionsspørgsmål
* Hvad synes I om I DON’T   
 FUCKING CARE? Kan I genkende  
 Runi Lewerissas beskrivels
 af forumteatrets potentialer?

* Hvad var det sjoveste ved 
 forestillingen? 
 

* Kan I genkende de typer, som
 Lewerissa har skabt ud fra   
 sin undersøgelse af unges   
 valgdeltagelse?

* Hvordan forholder I DON’T   
 FUCKING CARE sig i sin helhed   
 til emnet demokrati? Hvilken  
 demokratiforståelse ligger
  der bag udviklingen af fore-
 stillingen?

10
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DE UNGE FORANDRER MÅDEN 
SAMFUNDET FORANDRES PÅ
Af Amalie Sundorp Utzon i Mandag Morgen (mm.dk), 
den 1. januar 2017 mm.dk

»Den ungdom, vi engagerer i Ungdommens 
Røde Kors, forandrer ikke samfundet med bal-
konerklæringer, men ved at smøge ærmerne op 
og gå konkret til den virkelighed, de møder. Der 
er på én og samme tid en ukuelig idealisme og en 
indædt pragmatisme over, at det er gennem so-
ciale handlingsfællesskaber, at flere og flere unge 
engagerer sig i deres omverden. […] Demokra-
tisk dannelse blandt unge anno 2016 er lig hand-
ling, konkret ansvarstagen og fucking ambitiøse 
fællesskaber, der ikke stiller sig tilfredse men en 
velafholdt generalforsamling og god ro og orden 
i opstillingskøen til bestyrelsen. Den form for de-
mokratisk engagement skal understøttes langt 
bedre end det, vi ser i dag.«

DEMOKRATI ER IKKE EN PERVERTERET 
SAMFUNDSFORM
Anna Ullmans interview med den franske filosof Jacques Rancière i Dagbladet 
Information, den 18. september 2013 information.dk/

Intellektuelle, magthavere og de privilegerede på både højre- og venstre-
fløjen nærer mistro til demokratiet. De tvivler på massernes dømmekraft. 
Og de hader demokratiet. Den diagnose stiller den franske filosof Jacques 
Rancière i bogen Hadet til demokratiet, der lige er udkommet på dansk. Det 
er ifølge ham demokratiets definition, som vedbliver at vække furore: At alle 
og enhver – uanset byrd, rang og færdigheder – er lige egnede til at herske.

Han påpeger også, at det var lodtrækning og ikke afstemning, der var den 
oprindelige demokratiske valgform. Når tanken om den tilfældige lodtræk-
ning i dag forekommer så radikal, er det et tegn på, hvor svært vi har ved at 
forlige os med demokratiets grundidé.

»Min pointe er, at demokrati betyder meget mere end en slags konstitu-
tionel organisering, hvor man blot stemmer på en repræsentant og lægger 
magten i regeringens hænder. Nej, demokrati er en reel magt og en reel 
aktivitet blandt folket. Folket betyder jo netop dem, som ikke har ret til at 
herske. Demokrati er at give magten til dem, der ikke er bestemt til at her-
ske,« forklarer Rancière […]

DEMOKRATI  
ER UENIGHED
Foregår demokratiet kun i valgboksen? Mener alle demokrater det samme? 
Findes det perfekte demokrati? Vi bliver tilsyneladende aldrig enige om, hvordan
demokratiet skal se ud – eller trætte af at diskutere, hvad et demokrati overhovedet
er. Det er der måske en grund til: demokrati er ikke en på forhånd fastlagt 
samfundsform, men en foranderlig og aldrig afsluttet proces, som hele tiden 
bliver bestemt, udfordret og omdefineret af dem, der er en del af det. Vi deltager 
i demokratiet hver gang vi deltager i en diskussion og byder ind med vores egen
mening og holdning.  
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Læs teksterne og diskuter,
hvad demokrati betyder for
jer ud fra spørgsmålene.

*  Hvad er det første, I tænker på, 
 når I hører ordet demokrati?

* Hvornår oplever I, at I deltager i 
 demokratiet?

* Hvilke andre demokratiske arenaer 
 findes der – ud over valgstederne   
 til et kommunal- eller folketingsvalg  
 i Danmark? Kan teaterscenen fx   
 være en demokratisk arena?

* Amalie Sundorp Utzon siger i sin   
 nytårstale, at demokratisk dannelse  
 i dag er lig handling, ansvarstagen
 og fællesskaber. Hvilke handlinger
 taler hun om? Hvordan tager man   
 ansvar? Og hvilke fællesskaber kan  
 man indgå i?

* Jacques Rancière fortæller, at lod-
 trækning – og ikke afstemning – var  
 den oprindelige demokratiske valg-
 form. Hvilke pointer ligger der i den   
 påmindelse? Folkestyret er for Ran-
 cière et slags paradoks, fordi folket  
 er dem, der per definition ikke har   
 ret til at styre. Hvordan kan I se det 
 paradoks i dag i vores repræsentative  
 demokrati?

 Rune Lykkeberg mener, at man fejl-
 agtigt taler om demokrati som en   
 værdi i dag. Det vil sige, at vi døm-
 mer folk på, hvor ”demokratiske”, 
 de er. Ifølge Lykkeberg bør man   
 snarere betragte demokrati som et   
 princip og et uløseligt problem. Kan  
 du genkende Lykkebergs kritik?

* Frej Klem Thomsen peger omvendt
 på faren ved demokratiet: at folket   
 tager dumme beslutninger, fordi de  
 ikke sætter sig nok ind i alle emner.
 Diskutér Thomsens pointer med
 Lykkebergs citater. Hvornår er demo-
 kratiet et vigtigt princip – og hvornår
 er det en stor udfordring?

IDIOTISKE VÆLGERE STEMMER PÅ IDIOTISKE POLITIKERE, 
SOM TRÆFFER IDIOTISKE BESLUTNINGER 
Kommentar af Frej Klem Thomsen i ATLAS Magasin, den 3. februar 2017  
atlasmag.dk/

»Demokrati har siden Anden Verdenskrig været bredt betragtet som ikke bare 
den bedste, men den eneste legitime styreform for et moderne samfund. Men 
selvom vi ofte ikke tænker over det, så har demokratiet indbyggede svaghe-
der. En bestemt svaghed har plaget demokratiet siden dets fødsel, men har 
aldrig været vigtigere end i dag: uvidenhed.«

RUNE LYKKEBERG: ALLE HAR RET 
Uddrag fra Rune Lykkebergs bog Alle har ret – Demokrati som princip og problem, 
Gyldendal, 2012.

»Man får indimellem det indtryk, at ”demokratisk” altid er det rigtige, og ”ude-
mokratisk” altid er det forkerte. Hvis man påpeger et udemokratisk træk hos 
andre, har man afsløret dem som antidemokrater, og så er de på den forkerte 
side. Demokrati som værdi bliver på den måde af overklasserne ofte brugt til 
at fortælle de uoplyste, udannede og uanstændige, hvad de skal tænke, og 
hvordan de skal opføre sig. Demokrati bliver en skolemestermoralisme, der 
skiller de rigtige og de forkerte borgere fra hinanden.« (side 7)

»Det demokratiske princip er efter min opfattelse, at ingen skal finde sig i, at 
andre fortæller dem, hvordan de skal handle og tænke, uden deres samtyk-
ke. Du skal ikke underkaste dig autoriteter, du ikke anerkender. Demokratisk 
set er autoritet ikke noget, man har, i kraft af hvem man er, men noget man får, 
i kraft af hvad man gør, og hvad man siger. Alt for ofte hører vi overklasserne 
betjene sig af klassisk antidemokratiske argumenter for at bestemme uden 
at blive udfordret. Vi kender holdningen, at den brede befolkning er dum og 
uoplyst, den har ikke indblik i de virkelige forhold, og den forstår ikke behovet 
for nødvendige reformer. Vi ved også, at de, der siger dette, som regel hylder 
en ansvarlighed, der går ud på, at man skal sætte sig igennem, selvom man 
ikke kan opnå opbakning. Det er en antidemokratisk holdning, at man ikke 
kan forklare folk, hvad der er rigtigt, og derfor hylder man den leder som mo-
dig, der ikke forhandler, men bare handler.« (side 7-8).
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Demokratiet er en sær størrelse, 
som fungerer på mange niveau-
er: fra det personlige, individuelle 
valg til de store, fælles samfunds-
mæssige problemstillinger. Det 
ser vi i I DON’T FUCKING CARE og de 
problemstillinger, som opgaver-
ne og artiklerne i dette undervis-
ningsmateriale præsenterer.

Her til slut vil vi bede jer beskrive 
jeres eget forhold til og oplevelser 
med livet i demokratiet. Hvornår 
har I diskuteret eller været i kon-
flikt med nogen i et fællesskab? 

Skriv en side, hvor I tager fat i en 
specifik og personlig situation, 
hvor en demokratisk problemstil-
ling – bredt forstået – har været 
omdrejningspunktet.

Brug gerne forumteaterforestillin-
gen I DON’T FUCKING CARE og de 
tidligere artikler, holdninger og 
statistikker i undervisningsmateri-
alet som inspiration til jeres essay. 
I kan perspektivere til forestillin-
gens karakterer og finde under-
byggende argumenter i de mange 
artikler i materialet.

I kan bruge nedenstående
spørgsmål til at danne jer en
struktur over jeres tekst.

* Beskriv situationen du befandt dig i.  
 Hvori lå konflikten? Var det en konflikt  
 mellem dig og andre ellers var det din  
 egen indre konflikt? Brug gerne beskri-
 vende ord, der gør oplevelsen levende  
 for læseren
.

* Hvori lå det demokratiske aspekt af kon-
 flikten? Brug gerne den personlige ople-
 velse til at belyse et samfundsmæssigt
 problem, som du tror, andre har befundet 
 sig i.

* Beskriv hvordan konflikten blev løst,
 hvis den overhovedet blev løst. Var det
 med hjælp fra andre eller løste du den  
 selv eller sammen med andre?

* Hvis konflikten stadig er åben, beskriv da,
 hvad du tror, der skal til for at løse den?

DIT EGET DEMOKRATI

13


	_GoBack

