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KÆRE UNDERVISER!
Uligheden stiger. Tonen i debatten er
brutal. Linjerne mellem samfundets
grupper bliver trukket stadig kraftigere
op. Og nogen falder udenfor.
I C:NTACTs forestilling MÆRKET FOR LIVET kan dine elever
møde en gruppe unge på scenekanten, der er faldet udenfor og nu er
fyldt op med vrede; vrede mod forældrene, mod samfundet, kvinder,
de fremmede og sig selv.
I forestillingen møder de Thomas R., der er vokset op i et voldeligt
hjem og blev nynazist. I dag er han tatovør og inviterer i MÆRKET
FOR LIVET otte fortællere op for at dele deres personlige historier
fra hans tatovørbriks. Blandt andet Rabih, der fra en ung alder møder
monstret i sig selv og bliver voldeligt bandemedlem; Nicklas, som efter
afvisninger og et knust hjerte ender med at hade kvinder, og de andre,
der alle har det til fælles, at de leder efter fællesskaber. Fællesskaber,
hvor de møder anerkendelse og kan aflevere den vrede, de har fået ind
med modermælken.
De otte fortællere har holdninger og følelser, vi normalt ikke interesserer
os for, men som kan få stor betydning for os alle i fremtiden, for vrede
er motoren i samfundets polarisering. Derfor er det vigtigt, at vi lytter.

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
og hvad den gør ved dem, som falder uden for samfundet. 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.
Med undervisningsmaterialet forsøger vi at indkredse tematikken og
stille spørgsmål til det grundlæggende begreb om polarisering og reaktioner herpå, som har mange 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 en masse materiale og en
lang række arbejdsspørgsmål til både forestillingen, temaet og mediernes dækning af forskellige former for splittelse i det danske samfund
og følgerne heraf. Til slut beder vi eleverne om at fortælle deres egen
historie i relation til emnet.
Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har brugt undervisningsmaterialet
eller hvis I har kommentarer til det og forestillingen. Skriv ris og ros til
christian@contact.dk.
Rigtig god fornøjelse!
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Vidste du, at C:NTACT tilbyder
undervisningsforløb og workshops
af forskellig 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.

THOMAS RUNGES MONOLOG:

UNGDOM

Jeg har også haft en meget ensom barndom. Jeg har følt mig meget
alene. Jeg søgte også ly i tegningerne ligesom Sophus. Jeg fandt hurtigt ud af, at her behøver jeg ikke lukke nogen ind. Her er det mig der
bestemmer. Når jeg tegner, så kan jeg finde min indre ro. Det er mit
happy place.
Som barn var der ikke meget at være glad for. Min far havde store rolex-ure og audier, og alt så godt ud udadtil. Men indadtil er det noget
rigtig lort. Jeg har aldrig hørt mine forældre sige de elsker mig, aldrig
lagt mig ned og puttet i min seng, aldrig mærket trygheden, kærligheden. Mit første minde er, af min far der slår mig i ansigtet med en
knytnæve. Jeg var gået over til et vejarbejde, selvom han havde sagt,
jeg skulle lade være. Volden derhjemme var konstant og tilfældig. Hvis
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jeg brugte hans musikanlæg eller hans videoafspiller, mens han var
på arbejde, så fik jeg tæsk. Hvis der var sket et eller andet, og han
ikke kunne finde ud af hvem der havde gjort det, så var det mig der
fik tæsk. Hvis jeg ikke kom direkte hjem efter skole, så fik jeg tæsk.
Hvis jeg kom til at vælte et glas… det pissede ham sindssygt af!
Så jeg er aldrig blevet opdraget til at sætte mig ned og tage en snak
og løse problemerne. Jeg har ikke fået denne her indkodning i min
gps til at navigere. Jeg har kun fået vreden derhjemmefra.
I skolen klarer jeg mig dårligt fordi jeg er meget aggressiv og mit hoved er fyldt op med bekymringer. Og vreden bliver større, når man
virkelig, virkelig gerne vil og prøver ihærdigt at få succes, men alt
hvad man rører ved bliver til lort og lagkage. Og man kan se hvor let
det er for andre. Det gør det svært at eksistere.
Og ligesom Sophus, der møder jeg hash i en tidlig alder. Den bliver
min flugt, fordi, når jeg har røget hash, behøver jeg ikke at tænke på
lort i skolen eller de bank jeg skulle have af min far. Jeg kan leve i nuet.
Jeg røg min første pibe hash med Kim. Han er min første ven. Vi har
kendt hinanden siden vi var 7 år gamle. Kim er sådan lidt chubby,
buttet, bruger briller og han havde altid beskidte fingre, fordi han
roder og rager med alt: knallerter, biler, alt med en motor. Han kunne lave alt og han var med mig igennem alt.
Med tiden fandt mig og Kim andre i Espergærde, der var ligesom
os. De blev til min familie. Det fællesskab jeg aldrig har haft der
derhjemme.
En aften på vej hjem i 9. klasse støder jeg på Bjarke, Jesper og Klaus.
Det er nogle ældre gutter, som altid plejede at give mig tæsk. De
passer mig op, og holder mig op af sådan en gul mur, og jeg får taget kvælertag, så jeg ikke kan gøre noget. De slår mig. Sparker mig.
River mig. Hælder øl ud over mig, prikker mig i øjnene og ydmyger
mig på det groveste. Sådan bliver de ved i et kvarter.
Mens jeg står der, kan jeg huske, at jeg får følelsen af, at det her bliver sidste gang, at det her nogensinde kommer til at ske, uden at jeg
kæmper for mit liv. Den episode har efterladt rigtig, rigtig dybe spor
i mig. Jeg ville aldrig give op igen.
Et par dage efter er det sidste skoledag og jeg sidder i toget på vej til
Bakken med Kim og nogle andre drenge. Vi aftaler, at hvis vi møder
Bjarke og de andre, så vil vi kæmpe imod, så hopper vi på dem – alle
sammen. Og da vi når til Klampenborg station og dørene går op.
Hvem står der? Bjarke.
Vi hoppede på ham. Flasker. Knojern. Knive. Vi slår ham halvt ihjel.
Det var en af de allerbedste følelser, jeg nogensinde har prøvet – jeg
gik fra offer til udøver. Det var min første rigtige succesoplevelse.
Fra den dag af bankede jeg alle der gjorde mig noget. Nu skulle der
ske noget andet.
En dag skulle min far til at slå mig. Jeg havde knojern i hånden. Jeg
lagde ham ned, og tog knytnæven i ansigtet på ham og sagde, at han
aldrig skulle røre mig igen. Siden den dag har jeg ikke sovet hjemme.
Jeg var 16 år.
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DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
1 Hvor stammer vreden
fra hos Thomas? Giv
nogle eksempler.
2 Hvordan forholder
Thomas sig til sin
vrede? Giv nogle
eksempler.
3 Hvad sker der, når
han giver udtryk for
sin vrede? Hvordan
gør han? Hvordan
føles det?
4 Kan vrede være
positivt? Prøv at give
eksempler.

HVAD ER ”VREDE”?
Vrede er en af de grundfølelser, som
mennesket har, men hvor stammer
vrede fra? Og hvordan kommer det til
udtryk i samfundet og på individplan?
Kilde: Den danske ordbog
ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vrede )

Hvorfor bliver vi vrede?

”Jeg har prøvet at æde min vrede. Den smagte af lort”

Jens Helleland Ådnanes,
videnskab.dk, 4. august 2016

Mikka Tecza,
Information, 22. december 2017

”Vrede er en
distinkt og
social følelse”

”Det er ikke oppe i tiden at være vred.
Det er oppe i tiden at holde den gode
tone, at kommunikere anerkendende,
at konfliktnedtrappe og række hånden
frem. Tabere angriber, vindere
forhandler. Kald mig bare en taber!”

Kilde:
videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-bliver-vi-vrede

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Kilde:information.dk/debat/2017/12/proevet-aedevrede-smagte-lort

Hvordan vil i definere
det at være vred?
Hvorfor bliver mennesker vrede?
Hvad sker der med én,
når man oplever vrede?
Giv eksempler.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Hvordan kommer Mikkas vrede til udtryk? Giv eksempler.
Hvad mener hun om det at være vred? Hvilket formål
tjener hendes vrede?
Giv et eksempel på, hvornår du sidst oplevede at blive vred.
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Giv eksempler.

Folkets vrede og afmagt

’Jamen, du siger jo, at du er afrikaner,
og det er trods alt Istedgade’

Thomas Larsen,
Berlingske, d. 21. februar 2015

Céleste M.K Nshimiyimana,
Information, 4. april 2016

”Det sygeste wake up call kalder
integrations- og socialminister Manu
Sareen det terrorattentat, som for
en uge siden ramte Danmark. Hans
pointe er, at drabet på Dan Uzan og
Finn Nørgaard med ét slag har blotlagt,
hvordan mennesker – født og opvokset i
Danmark – kan blive så optændt af had,
at de med automatvåben er klar til at
myrde ubevæbnede borgere og selv gå i
døden.”

”Nogle gange er vrede det eneste, vi
mørke danskere står tilbage med,
når vi gang på gang bliver mødt med
racisme af både privatpersoner og
politi”
Kilde:
information.dk/debat/2016/04/jamen-siger-afrikaner-trods-istedgade

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Hvad er det, der gør, at Céleste bliver vred?
Giv nogle eksempler.
Hvilke reaktioner får han, når han udviser vrede?
Hvad gør du, når du oplever, at andre
(fx en klassekammerat, søskende) bliver vred

Kilde:
b.dk/politiko/analyser/folkets-vrede-og-afmagt

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Hvordan hænger vrede og afmagt sammen? 		
Giv eksempler.
Oplever i, at der er vrede i samfundet?
Hvis ja, prøv at give eksempler herpå.
Kan vrede bruges til noget godt i samfundet? 		

ØVELSE
To og to: diskutér med din
makker og saml op fælles i
klassen, hvor I præsenterer,
hvad I har talt om.
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SOPHUS´ MONOLOG:

ENSOMHED

Jeg føler mig ensom.
Jeg føler jeg er alene i denne verden.
Alene overfor min bror der har for travlt.
Alene når min mor siger hun vil hoppe ud foran et tog
Alene når hun får angst og bekymrer sig om alt
Alene overfor min far der altid skælder mig ud
Alene overfor hans nye kæreste
Og hans manglende medlidenhed
Bange for at han slår mig igen
Når vi er alene
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Alene overfor de venner jeg har tilbage
Som jeg ikke kan tale med
Alene fordi jeg er bange for at de skal synes jeg er underlig
Alene i klasseværelset
Alene i frikvarteret
Alene når de kalder mig junkie
Alene når jeg er ved at blive smidt ud af skolen
Alene på vej hjem
Alene på mit værelse
Jeg er alene men snurrende på piller
Alene men i stødet på kokain.
Alene men lykkelig på bølgen af MDMA
Alene men i fred når jeg ryger
Alene i skuret hvor de finder mig
Bevidstløs med blod i ansigtet
Alene når jeg skærer i mig selv
Alene når jeg hører stemmer
Alene på den lukkede
Alene når jeg stjæler
Alene når jeg går rundt for mig selv
og frygter fremtiden
Alene når jeg føler alt ville være lettere hvis jeg ikke var her
Jeg er alene når jeg er indebrændt
Men mest alene når jeg er ked af det
Og vred på mig selv
Jeg er alene når jeg tegner
Heldigvis…
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THOMAS’ MONOLOG:

AMERICAN
HISTORY X

Min bror er fire år ældre end mig og jeg prøvede altid at efterligne
ham. Han var den sejeste. Han var en mand, der gjorde tingene selv.
Han lavede forretninger. Han skaffede huslejen. Han var rå. Han var
stærk. Han var hård, du ved. Kaldte damerne ludere. Han var ekstremt vred.
Vi var begge to vrede. På alle. Især min mor, som var ludoman. Hun kunne ikke finde ud af at passe på os, så min barndom, den var helt fucked.
Da jeg begyndte i 0. klasse skete der noget, der ændrede mit liv. Jeg
blev mobbet. Mine nye klassekammerater skubbede, slog og sparkede
mig – og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan bare huske at fra det øjeblik
af, så lagde jeg mig bare fladt ned. Min vrede blev sendt indad. Jeg var
sindssyg ensom hele folkeskolen.
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Husker især en der hed Daniel der altid råbte af mig, hver gang han gik
forbi mig: ”Hey, hva’ så tykke!, Har du ingen venner!?” Jeg gjorde ingenting. Der var engang, hvor vi sad i klassen i 5.-6. Klasse, og havde dansk.
Jeg sad tæt på døren. Så under timen er der nogen fra de andre klasser,
der stikker sådan en seddel ind under døren. Jeg kan se, der står mit
navn på, så jeg rejser mig op og går over for at se, hvad der står. ”Thomas han er tyk”, stod der. Jeg blev flov over min tilstedeværelse. Følte
mig udenfor. Jeg skammede mig. Følte jeg ikke havde nogen venner. Alle
vidste det. Men der var ingen der forsvarede mig, selvom de godt vidste
hvad der foregik. Ikke engang min lærer. Jeg ved godt, hvad min bror
havde gjort, men jeg var ikke ligesom ham. Jeg var svag, men en dag
viste min bror mig en film, som ændrede mit liv igen.
American History X, har I set den? Det er en film, der handler om
en ung gut i USA, der er meget forvirret. Han er følsom. Han ser op
til sin storebror, som er nazist og som aldrig rigtig har været der. Min
storebror havde også et naziflag på væggen. Lillebroren er sårbar. Han
er ensom og søger det dér fællesskab. Han føler sig forurettet og vred
og det bruger han til sin styrke. Han bliver nazist.
Der er en scene, hvor lillebroren kommer ud på toilettet og redder en
af de hvide drenge fra at blive tæsket af to sorte drenge. Han går op til
dem, mens han ryger en smøg, og puster røgen i hovedet på dem. Han
siger ikke noget. Iskoldt. De ender med at gå. Så siger han til ham, der
ligger ned: ”You gotta stand up for your self”. Jeg var ham der lå ned
og havde givet op. Jeg ville være ham, der pustede røg i hovedet på
bøllerne. Lillebroren, som brugte sin vrede til sin styrke.
Det var noget, jeg så op til. På det her tidspunkt var jeg helt vild desperat efter fællesskaber. Jeg ændrede hele tiden min stil, den måde jeg
satte mit hår på, mine holdninger og musiksmag, så jeg kunne passe
ind i noget.
Så jeg klippede mig karseklippet, du ved. Jeg begyndte at være stolt
over at være hvid. Og jeg følte jeg hørte til noget større. Jeg havde et
fællesskab, selvom jeg stadig blev mobbet. Min far plejede altid at sidde
ved morgenbordet og sige: ”det er de der fucking perkeres skyld”, så jeg
fortsatte bare; jeg begyndte også at hade perkere af ingen grund. Det
føltes godt. Lige pludselig havde min vrede et formål, den havde en
retning, noget at forholde sig til. Jeg begyndte at snakke lort om perkere, hvis jeg gik med en ven, du ved. Jeg følte mig sej over, at jeg havde
en holdning og jeg turde udtrykke den. Der var en enkelt gang, jeg gik
forbi en pige med tørklæde og så spyttede jeg efter hende i jorden efter,
at hun var gået forbi. Det var en impuls. Det kom bare. Jeg følte mig
sej over, at jeg turde. Også selvom hun ikke engang opdagede det. Jeg
var ikke en fucking bums længere. Men jeg var stadig ensom.
Men så en dag, så skete der noget rigtig mærkeligt, som ændrede mit
liv. Jeg står ude i køkkenet i fritidsklubben. Så kommer Daniel, ham
der mobbede mig, pludselig ud og siger: ”Jeg har set dig spille basket.
Undskyld”. og spurgte om vi skulle hænge ud. Og fra den dag, så havde jeg pludselig venner. Forskellige venner med forskellige hudfarve.
Og så gav jeg jo slip på racismen, men min vrede forsvandt ikke. Den
fik bare nye kanaler. Jeg begyndte at drikke rigtig meget og ryge ad
helvedes til. Jeg blev sur på mine forældre, på samfundet, illuminati,
jeg skal komme efter dig. Jeg blev selv en der fucking mobbede.
Selvom du er offer, betyder det ikke også, du ikke kan blive bøddel.
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DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
Læs monologerne
og diskutér to og
to nedenstående
spørgsmål. Saml op
fælles i klassen, hvor
I præsenterer, hvad I
har talt om.
1 Hvornår mener i, at
man er ensom?
2 Hvad er forskellen
på at være alene og
ensom?
3 Har i oplevet
mennesker eller
grupper i samfundet,
der er ensomme?
Hvis ja, prøv at
give eksempler på,
hvordan ensomhed
kommer til udtryk i
samfundet.
4 Hvordan forholder
Thomas sig til sin
vrede og ensomhed?
Hvad med hans bror?
Giv eksempler.
5 Er Sophus vred? Prøv
at give eksempler på
hvorfor/ hvorfor ikke.
6 Diskutér, hvordan
Sophus og Thomas
forholder sig til deres
ensomhed. På hvilke
punkter er de ens og
hvor adskiller de sig
fra hinanden?

HVAD ER ’FORDOMME’?
ØVELSE:

Se videoerne. Diskutér i mindre
grupper spørgsmålene i opgaveboksen
for neden og saml op fælles i klassen,
hvor I præsenterer, hvad I har talt om.

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL
1 Hvad vil det sige, at
have fordomme? Giv
eksempler.
2 Hvorfor tror i, at
fordomme eksisterer?
Giv eksempler.
3 Alle mennesker har
fordomme: hvilke
fordomme har du
selv? Giv eksempler.

Kilde: Den danske ordbog
ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fordom)

4 Hvordan oplever i, at
fordomme kommer til
udtryk? I medierne,
på de sociale medier,
i politik, i jeres miljø
eller i jeres dagligdag?

https://www.youtube.com/watch?v=dsXm9Q6G_MQ

5 Hvilken rolle
spiller fordomme
i polarisering? Giv
eksempler.

ER ALLE GAMLE FREMMEDFJENDSKE?
https://www.youtube.com/
watch?v=z9WWgyXLlxU

https://youtu.be/rXKcgWrkUi8

MENER ALLE FLYGTNINGE, AT DET
DANSKE SAMFUND DISKRIMINERER?

TÆNKER RIGE KUN PÅ SIG SELV?

12

HVAD ER ’POLARISERING’?
Splittelse. Opdeling. Uforsonlighed.
Hvad er det, vi taler om, når vi taler om
polarisering i samfundet?
Kilde: Den danske ordbog
ordnet.dk/ddo/ordbog?query=polarisering

Valget viste et mere polariseret Danmark

Vores samfund har altid været splittet

Lars Henriksen og Ulla Poulsen,
Kristeligt Dagblad, 20 juni 2015

Anders Thorkilsen,
Dagbladet Information, 17. oktober 2015

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

”Galden flyder for tiden frit i debatten,
for i Danmark er vi vrede på hinanden.
I hver sin skyttegrav står de åbenbart
uvidende og de åbenbart bedrevidende
stejlt over for hinanden, mens mistillidens tromme giver lyd. Sådanne modsætningsforhold 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 moderne velfærdsstat.”

Kilde:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/dan
mark/valget-viste-et-merepolariseret-danmark

Kilde:

www.information.dk/moti/2015/10/vores-samfund-altidvaeret-splittet
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Hvorfor taler ingen om den gode ulighed?

sociooekonomi_endelig.pdf

Joachim B. Olsen, MF for Liberal Alliance, Politiken, den 2. oktober 2016

Unge med indvandrerbaggrund er splittede mellem to liv

”Det er absurd at høre nogle
tale om ulighed som noget
farligt. Det, der virkelig er
faretruende, er vækstkrisen
– ikke uligheden. I Danmark
er det en udbredt grundopfattelse, 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. Ulighed, der er opstået
som et resultat af en retfærdig proces, og hvor ingen får
det ringere, er der ikke noget
i vejen med.”

Anne Ringgaard,
Videnskab.dk, 2. oktober 2014

”Danmark er efterhånden et mangfoldigt land. Alligevel kan det være svært at
føle sig accepteret, hvis man er ung med
etnisk minoritets- baggrund. Ny forskning viser, at nogle af de unge udvikler
en slags dobbeltbevidsthed for at passe
ind både i et dansk og et etnisk miljø.”
Kilde:
videnskab.dk/kultur-samfund/unge-med-indvandrerbaggrund-er-splittede-mellem-liv

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Kilde:
politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5638803/
Hvorfor-taler-ingen-om-den-gode-ulighed

1 Læs artiklerne og diskutér i
mindre grupper, hvilke typer
polarisering, de udtrykker.
Saml op fælles i klassen, hvor I
præsenterer, hvad I har talt om.

Et polariseret Danmark

2 Er lighed vigtigt for at et
samfund kan fungere?

Maj Baltazarsen, Cevea, 10. marts 2015

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

cevea.dk/filer/dokumenter/analyser/udk_

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.
grupper vil du ikke være
6 Hvilke
en del af? Giv eksempler.
grupper vil du gerne
7 Hvilke
være en del af, men føler
dig ikke velkommen i? Giv
eksempler.
8 Hvad har vrede og ensomhed
med polarisering at gøre?
9 Hvilket samfund drømmer du
om?
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SPØRGSMÅL TIL
INSPIRATION, NÅR I
SKRIVER JERES TEKST
I hvilken situation
har jeg følt mig vred?
Hvorfor gjorde det
mig vred?
Hvad gør mig vred
ved samfundet?
Hvornår og hvordan
har jeg følt mig uden
for fællesskabet?
Hvilket problem (samfundsmæssigt eller holdningsmæssigt) afspejler

din historie?

DIN EGEN
HISTORIE

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

På scenen har i oplevet en række personlige fortællinger om, hvordan
det er at være ung og vred og samtidig søge fællesskaber, hvor man føler
sig anerkendt. I har arbejdet med temaer som polarisering, ensomhed
og vrede og set, hvordan de medvirkende bygger deres historier op og
hvordan de udtrykker dem fra scenen. Nu er det jeres tur til at arbejde
med jeres egne fortællinger, holdninger og perspektiver på de temaer,
som i har set på scenen og arbejdet med i dette undervisningsmateriale.
Lad jer inspirere af historierne, I har hørt, og skriv en personlig fortælling fra jeres egne liv på omkring en side. Find en episode eller en
situation, som I synes passer til et eller flere af temaerne – og relatér
den gerne til en samfundsmæssig problemstilling.
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Læs jeres tekster op
for hinanden. Husk
at læse langsomt og
holde pauser. Stil hinanden spørgsmål til
fortællingerne.

BONUS
Materiale

TEKSTER FRA ALIS
OPLÆG TIL POLITIET
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I DIALOG MED
POLITIET

Ali er 25 år gammel og tidligere aktiv i det kriminelle bandemiljø. Hans forældre er fra Irak og Libanon, men selv er han født og
opvokset i Danmark. Han har fem søskende og hans deltagelse i det
kriminelle miljø har haft konsekvenser for ham og hans familie.
I dag er Ali i gang med at tage sin HF eksamen, så han kan opnå
drømmen om at blive bygningskonstruktør. Han har valgt at bruge sin erfaring og viden som tidligere kriminel på en positiv måde
fremadrettet og arbejder i dag b.la som mentor for udsatte unge.
Han er ressource- og erfaringsperson hos Center for Forebyggelse af Eksklusion (CFE), hvor han assisterer projektledere gennem
rådgivning og erfaringsudveksling i forbindelse med projekter
omhandlende anti-radikalisering, medborgerskab, inklusion og
diskrimination, samt deltager i opkvalificering og supervision af
foreningens frivillige.
Gennem CFE samarbejder Ali med SSP København, PETs
forebyggelsescenter Outreach, samt Københavns politis kriminalpræventive afdeling. Ali har derfor holdt oplæg for politiet, hvor han
brugte sin livshistorie og sit møde med politiet som springbræt for
dialog. Det er dette oplæg, I nu skal arbejde med.
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OM CENTER FOR FOREBYGGELSE
AF EKSKLUSION (CFE)
CFE startede i 2015, som en reaktion på måden etniske minoriteter omtales i medierne,
samt den førte integrationspolitik der skaber et skarpt
skel mellem ’os’ (majoritetssamfundet) og ’dem’ (etniske
minoriteter). CFE mener, at
debatten om etniske minoriteter ofte er styret af en liberal tankegang, der indeholder
ideen om, at den enkelte er
ansvarlig for sit eget liv. CFE
mener ikke, at årsagen kun
findes i den enkelte, men at vi
alle er påvirket af de vilkår og
privilegier, vi har. Privilegier
som i høj grad er ulige og bestemmes på samfundsplan.
CFE arbejder for et samfund,
hvor der er plads til alle trods
forskelle og deres arbejde består derfor i at tydeliggøre det
sprog, de politikker og de normer, som kan være ekskluderende for etniske minoriteter
i Danmark. Herved forebygger og modvirker de eksklusionsprocesser, der forhindrer
danskere med etnisk minoritetsbaggrund i at deltage aktivt i og gavne samfundet.

”PÅ GADEN FANDT JEG
ANDRE UNGE, SOM VAR LIGESÅ USIKRE SOM MIG SELV”
J

eg har aldrig rigtig kunne finde ud
af, hvem jeg var. Derhjemme har
det altid været svært. Der var altid
hård kærlighed, vold, råb og drama,
som jeg så tog med ud i samfundet. Jeg
er blevet smidt ud af adskillige skoler
på grund af slagsmål. Der blev aldrig
taget hånd om mig og mine adfærdsproblemer. Man var altid bange for
at tæmme mig. Som med en vild hest
der skal tæmmes, skal man turde at
gøre noget. Turde at nærme sig hesten
og arbejde på at skabe tillid, så man
kan ende med at gøre en forskel, men
det var det indtryk, jeg fik af lærerne
på skolen. Det var lettere at smide mig
ud af klassen eller ud af skolen, i stedet

for at give mig de redskaber jeg havde
brug for. Jeg blev aldrig hørt eller anerkendt for den jeg var. Jeg følte mig
aldrig accepteret, så jeg endte med
at finde et fællesskab fyldt med usikre mennesker, der accepterede mig
som den jeg var. Det fællesskab var på
gaden.
Jeg blev en del af det kriminelle bandemiljø og det endte selvfølgelig med, at
jeg fik en del domme, der skulle afsones. Tyveri, grov vold, afpresning, trusler, salg af narko, våbenbesiddelse osv.
Jeg har gjort det hele. Min involvering
i bandemiljøet har haft en alvorlig effekt på mine brødre, som desværre blev
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inspireret af min facade, men der skete
noget, der gjorde, at jeg besluttede mig
for at tage en kraftig drejning.
Jeg har været inde og ude af systemet
siden jeg var 15 år. Jeg er faldet tilbage i kriminalitet en del gange, og
ser man generelt på recidiv statistikker (statistikker der måler hvor stor
en andel af løsladte, der falder tilbage
til ny kriminalitet efter udstået straf)
viser det, at der er en markant overrepræsentation af unge etniske minoriteter i de danske fængsler. Statistikkerne viser også, at det er bekosteligt
for vores samfund at have kriminelle,
og man kan forestille sig, at det også

er det for de individer, der gentagende gange falder tilbage. Det er derfor
ikke et spørgsmål om, at vi som samfund har råd til at investere mere i resocialisering, men derimod om vi har
råd til ikke at gøre det.

Hævntørst eller selvudvikling?

Mit ”karriereskifte” skete, da jeg
mødte kvinden. Jeg mødte hende lige
inden jeg kom ind og sidde i fængsel. På en eller anden måde formåede hun åbenbart at åbne mine øjne
til selv at foretage en ændring. Hun
åbnede mine øjne for hvad der reelt
forgik i mit liv. Hun støttede mig og
gav mig redskaber til at vende mit liv.
Hun hjalp mig med at få selvindsigt
og gav mig anerkendelse for hvem jeg
i virkeligheden er, et menneske som
også har andre egenskaber udover
bare at være en hård banan.
Det skete i oktober 2016. Det der
var så specielt ved hende var, at hun
troede på mig. Hun troede på, at jeg
var mere end en hård bandit. Jeg åbnede op og fortalte hende om mig selv
og mit liv. Jeg fortalte hende, hvorfor
og hvordan jeg endte ud i bandemiljøet, og at det var svært at komme
ud igen, men at jeg havde besluttet
mig for at gøre det umulige, at komme ud af det, selvom det synes svært.
Hun beviste overfor mig, at hun var
mere end bare ord ved at besøge mig,
snakke med mig og fortælle mig, at
det hele nok skulle gå. ”Jeg er her for
dig”, sagde hun. Det føltes som om,
jeg havde kendt hende i årevis.
Imens jeg sidder inde og tænker over,
hvordan jeg har tænkt mig, at vende
mit liv fra det negative til det positive bliver min lillebror skudt 6 gange
på klos hold. Det skete i slutningen af
oktober 2016, én måned efter, jeg har
mødt denne kvinde. Det ændrede mit
liv og min tankegang!
I en hel måned fik jeg ikke lov til
at se min bror eller snakke med ham,
overhovedet. Det var noget, som politiet havde besluttet, at jeg ikke måtte. Efter 4-5 uger modtog jeg et brev
fra min bror, hvor der stod: ”Ali, min
bror. Vi så op til dig. Du var som en
løve for os. Jeg ved, du føler skyldfølelse, men det skal du ikke have. Jeg
overlevede og det er det vigtigste.

Undskyld for alt den smerte jeg har
bragt til Jer, min familie. Undskyld,
min elskede”. Jeg vidste, at det var
skrevet med smerte, for de første patroner havde ramt hans højre hånd.
Jeg havde hævntørst, da jeg læste
brevet, men hvad skulle der så ske
derefter? Enten 16 år bag tremmer
eller selv blive dræbt. Det ville være
udsigten. Jeg sad inde til midten af
2017, og havde hele tiden tanker om,
hvorvidt jeg skulle tage hævn eller
vende mit liv 364 grader. Læg mærke
til, jeg siger 364 grader. Der findes jo
kun 360, men de sidste 4 grader er det
umulige. Det er det, jeg har formået at
gøre. Gøre det umulige til det mulige.
Hævn eller selvudvikling? Jeg valgte
selvudvikling, ikke kun for min egen
skyld, men også for min families skyld.
Jeg ønsker, at mine brødre, som jeg elsker, skal se op til mig på en ny og sund
måde, hvor kriminalitet og gadelivet
ikke længere er den eneste levevej.

Falsk sikkerhed

På daglig basis føler jeg mig udfordret
i forhold til min identitet og sådan har
jeg altid haft det. Jeg er født og opvokset i Danmark, men føler mig delt mellem to kulturer, hvor jeg aldrig er blevet helt accepteret eller anerkendt for
den jeg er i nogle af dem. Det skaber en
personlig usikkerhed i forhold til min
relation til andre mennesker.
Politiet og systemet er en af de daglige
faktorer, jeg støder på, som har været
med til at påvirke min identitet i en
mere pro-kriminel retning. Ikke at det
er en undskyldning alene, naturligvis!
Det er bare en konstatering. Jeg ønsker, at passe ind i det danske samfund,
DET MIT HJEM, men når man ikke
bliver anerkendt og accepteret, og derudover kommer fra en hård opvækst,
så prøver man at finde et sted, man
kan opnå anerkendelse og føle tilhørsforhold. Det sted, det blev gaden for
mit vedkommende.
På gaden fandt jeg andre unge, som var
ligeså usikre som mig selv. Nogen mere
end andre, men tilsammen følte vi os
sikre, både i os selv og med hinanden.
Med de ting vi lavede, endte vi selvfølgelig i særlige sikrede institutioner, arresthuse og fængsler. Pengene skulle jo
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også komme et sted fra, men med min
nu plettede straffeattest kunne det ikke
være fra arbejdsmarkedet. Desuden
havde jeg smagt på de hurtige penge
og tro mig, på gaden er der masser af
det. Så der var også en del tilfredsstillelse i det her kriminelle miljø.
Gademiljøet giver et tilhørsforhold,
men det er også et destruktivt, hårdt
og voldeligt miljø. Jeg ved selvfølgelig
godt, hvad der er lovligt og ulovligt,
rigtigt og forkert og min samvittighed
påvirker mig en del. Jeg har i dag psykologiske udfordringer, som jeg må se
i øjnene og arbejde med i min nuværende selvudvikling. Det er en daglig
kamp, at skulle hoppe fra mit tidligere miljø til et andet. Det er som at
skulle lære at ”gå på ny”. I 10 år har
jeg været vant til gadesproget og gadens regler. Omstillingen fra kriminel
til en lovlydig borger har derfor indre
psykologiske udfordringer og udfordringer i forhold til at få hverdagen
til et normalt liv til at hænge sammen.
Jeg kæmper for det, men jeg oplever
også ting, der modarbejder det fx, at
jeg bliver passet op på gaden af politiet
når jeg er på vej hjem fra skole, fra en
forestilling eller fra et foredrag, som
jeg lige har holdt for fx undervisningsministeriet, eller at jeg bliver stigmatiseret som en kriminel, når jeg bare går
en tur, hvor end det nu skulle være. For
det er noget, som jeg stadig oplever i
høj grad og dét er problematisk.

Politiet og jeg

Jeg mener ikke, at det er politiets opgave alene, at skulle resocialisere de
kriminelle. I skal som politi først og
fremmest sørge for sikkerheden og
skabe tryghed for os borgere, men
for at en resocialisering skal virke,
og mindre kriminalitet kan blive en
realitet, er det første møde med systemets repræsentanter uhyre vigtig for
de unges villighed til at ændre kurs.
Kommunikationen I jeres møde med
de unge på gadeplan er et helt centralt
element i den her sammenhæng, som
jeg håber, I vil reflektere over. Jeg vil
derfor dele to historier fra mit eget liv,
hvor den ene historie handler om en
oplevelse af modstand og respektløshed i mit møde med politiet og den
anden har et mere positivt udfald.

DET NEGATIVE MØDE
Der er gået 6 måneder siden min løsladelse og jeg er gået i gang med at færdiggøre min HF, så jeg kan starte på
Københavns Erhvervsakademi som
bygningskonstruktør. Jeg har lige fået
fri fra skole og vil hurtig tage forbi min
mor for at sige hej, inden jeg skal videre over til et møde med kommunen,
der handler om at skabe et samarbejde
i forhold til forebyggelse af eksklusion.
Jeg bliver stoppet af en patruljevogn.
Jeg har headset i ørene, som alle andre.
Jeg ser en patruljevogn køre forbi mig,
men jeg vil ikke dreje hovedet, som
jeg normalt gør, fordi så ved jeg med
sikkerhed, at jeg virker mistænkelig.
Jeg går videre i min egen verden. Jeg
har haft meget at tænke på siden jeg
kom ud, fx at min mor er blevet ramt
af alvorlige psykiske problemer, som
har gjort, at hun ikke fungerer helt
optimalt i forhold til, hvordan hun var
før. Hun fik psykiske problemer efter at
min lillebror blev skudt 6 gange. Imens
jeg går i min egen verden, kan jeg
mærke nogle bag mig… Kender I det,
når I bare kan fornemme, at nogen går
bag jer? Det var to politibetjente, som
så tog fat i mig rigtigt hårdt.
Jeg: ”Hvad fanden har i gang i?! Kan
i ikke stoppe den almene borger på en
normal måde?”.
Politiet: ”Du skal fandeme stoppe,
når politiet siger, du skal stoppe. Og
du er sku ikke en ”almen” borger. Kig
dog på hvordan du ser ud!”.
Jeg: ”Hvad?! Jeg hørte for det første
ikke noget. Jeg har headset i ørene, ellers havde jeg stoppet. For det andet,
hvordan er det, du snakker til mig
som borger? Er du ude på, at provokere mig med vilje? Er det fordi, du
vil have, at jeg skal gøre noget, som
jeg ikke har lyst til!?”

Ali: ”Nej, it-systemet på skolen er
gået ned, så jeg venter på, at det kører igen. Hvis du ikke tror på mig, så
ring og hør om det passer. Jeg synes
virkelig, at din måde at tiltale mig på
er forfærdelig. Jeg finder det yderst
stigmatiserende”.
Politi: ”Skal du være fræk?! Dig og
dine brødre er en flok kriminelle, som
aldrig nogensinde vil komme til at
gavne det her samfund. Hvordan er du
overhovedet kommet ud af fængslet?
De burde aldrig have lukket dig ud.
Du ender nok snart i fængslet igen!”.

Politi: ”Nej, du havde ej! Jeg ved
godt, hvem du er. Du er en af Najei
brødrene. Og er det der en trussel?
Fortæl mig, hvor er du på vej hen,
og hvor har du været? Har du ID på
dig?”.
Ali: ”Jeg har ingen grund til at true.
Jeg konstaterer bare. Jeg kommer fra
skole og er på vej hjem til min mor.
Jeg skal lige tjekke, hvordan hun har
det. Bagefter har jeg et møde med
kommunen for at skabe et samarbejde, der skal gøre en forskel i vores
samfund. Det stik modsatte af det du
gør lige nu, og nej, jeg har desværre
ikke ID på mig”.
Politi: ”Har du ikke et studiekort,
siden du går i skole. Det giver jo ikke
mening?
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Jeg giver mit navn. De tjekker op på
mig. Politimanden bliver ved med
fortælle mig, at jeg ikke duer til en
skid, at jeg er kriminel, og en taber.
Jeg kigger på hans kollega og spørger
om ikke hun kan snakke med betjenten, der sviner mig til. ”Hvordan er
det, han snakker til mig?, spørger jeg.
”Lyt nu til hvad han siger, ik!?” svarede hun.
Jeg var chokeret. Jeg måtte ikke filme. Jeg fik ikke lov til at ringe til min
advokat. Jeg blev nedgjort med kommentarer efter kommentarer, der alle
handlede om, at jeg ikke duer til en
skid. Da de ikke fandt noget på mig,
sagde betjenten: ”Bare vent. Jeg skal
nok finde noget på dig!” og så kørte
de. Jeg ringede til min advokat for at
lave en klage, der fortalte mig, at det
jeg havde sagt ikke var blevet rapporteret. Jeg er klar over, at politiet skal
agere på det der virker mistænkeligt.
Det er jeres arbejde, men det er også
lige så meget jeres arbejde, at dokumentere og sikre at min retssikkerhed
som borger også bliver sikret.

DET POSITIVE
MØDE
Jeg er ude og køre en tur med en veninde. Det er hende,
der kører bilen. Jeg skal hurtigt over i kiosken på den anden side af vejen, så hun parkerer et sted, hvor man ikke
må parkere. Der kommer en politibil kørende langsomt
forbi min venindes bil. De stopper op, og spørger om
hendes kørekort. Jeg kommer løbende tilbage og den ene
politibetjent spørger mig, hvor jeg skal hen. Jeg fortæller,
at jeg er sammen med hende, hvilket bliver bekræftet af
min veninde. Der stiger en anden politimand ud og råber:
”Heeey, Ali. Hva´ så?! Hvordan går det? Er du kommet
ud? Hvordan går det med dine brødre?”. Vi får en rigtig
god dialog med hinanden. Christian, hedder han. Rigtig
fin fyr. Jeg føler mig faktisk tryg, og det er altså sjældent,
jeg gør det, når politiet står ved siden af mig. Jeg fortæller
ham, hvad jeg laver i dag, og han bliver helt overrasket, og
siger: ”Det er fandme godt gået! Hvor er det vildt, at du
har formået at gøre det på så kort tid, trods det der skete
med din bror”. Han fortsætter: ”Jeg kan godt forstå, at du
vil tage hævn og alt det der, men det er virkelig god stil, at
du tager det negative og vender det til din fordel!”.
Da vi er færdige med at snakke, giver vi hinanden hånden. Politiet og jeg plejer ellers ALDRIG at trykke hænder, men det gjorde Christian og jeg. Christians kollega
stod ved siden af og jeg ville give ham hånden, men tror
I han ville det? I stedet gav han mig et skævt blik og begyndte at gå. ”Ej, kom nu, Søren. Vis lidt respekt!”, sagde
Christian til ham. Det var en af de fedeste oplevelser, jeg
har haft med en politimand. Jeg følte mig tryg og respekteret og jeg havde selv respekt for Christian.

tur, hvor jeg også skulle indordne mig efter den danske.
Skolen, politiet og kommunerne ”brændemærkede” mig
som et problembarn i stedet for at hjælpe mig. Jo, jeg var
forskruet! Det havde meget at gøre med, hvad der skete
derhjemme. Jeg blev slået meget. Der blevet råbt en del
af mig med en del skældsord og den her hårde kærlighed,
som jeg fik hjemme fra, tog jeg med mig ud i mine andre
relationer til andre mennesker. Jeg begyndte at tro på alle
de ting, der blev sagt og råbt af mig. Jeg var et problembarn, en kriminel og min adfærd begyndte at tilpasse sig
mere og mere derefter.
Det er så der, der skulle have været grebet ind. Jeg skulle
ikke have været smidt udenfor døren og være pisseligeglad
med mig, når jeg har været en idiot i klassen. Ikke smide
mig på jorden med håndjern og i detentionen og så smide
nøglen væk. Ikke true med at tvangsfjerne mig hjemmefra.
Man skal finde en løsning ved at åbne armene og inkludere
mig. Ikke finde en løsning med den lange pegefinger. Derfor er kommunikation så vigtig her i mødet med den unge
i gadebilledet, hvor den almene respekt mellem borgere
og ordensmagten er ligeså vigtig, fordi den som sagt både
kan styrke eller svække ”dem og os-” mentaliteten afhængig af, hvor meget respekt man vælger, at give hinanden.
De provokerende, flabede og arrogante unge har ikke den
faglige viden som politiet har, når de møder ordensmagten. Politiet skal udvise deres kompetence og forståelse på
en fair måde i mødet med den unge på gaden. Derudover,
mener jeg, at politiet bør have for øje at den unge befinder
sig i et stadie i sit liv, hvor den unges selvopfattelse og psyke bliver påvirket af forskellige faktorer, som for eksempel
den unges socioøkonomiske bagland, pres fra omgivelserne, behovet for at være ligeværdige med samfundets andre
borger. Mange unge ønsker heller ikke at henvende sig til
politiet for at få beskyttelse pga. tidligere negative oplevelser, men for hvert generationsskifte bliver brutaliteten i
gademiljøet værre og værre. Den yngre generation bliver
mere radikal overfor systemet. De skal overgå tidligere generationers præstationer og dette forstærkes af den manglende støtte og tidlige indsats fra systemet af. Politiet bør
have ligeså meget omsorgspligt overfor de unge udsatte,
som alle andre fagfolk har. Derfor er den måde politiet og
fagfolk generelt tiltaler og behandler børn, unge og voksne
ude i samfundet vigtig, da det kan være med til at en negativ selvprofeti går i opfyldelse omkring hvem, eller hvad
de unge selv mener de er.

Selvstigmatisering

De to historier er vidt forskellige fra hinanden på grund af
den måde, der bliver kommunikeret på. Det er vigtigt at forstå, at den her ”dem og os”- mentalitet, der eksisterer imellem
”os” og politiet både kan styrkes, men også svækkes. Udfaldet
afhænger af hvordan I som politi, men også jeg som borger,
vælger at agere og kommunikere på i en given situation, men
som politi besidder I en autoritet og derfor også et ekstra stort
ansvar for, at kommunikationen er gunstig.
Når man bliver stigmatiseret ender det ofte ud i en selvstigmatisering. Jeg har aldrig kendt de her begreber, eller
forstået deres betydning før jeg begyndte at undersøge,
hvorfor jeg selv tog den drejning, som jeg gjorde. Det var
fordi, jeg var forvirret. Jeg er vokset op i en arabisk kul21

ALIS FORSLAG
TIL POLITIET

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

Diskutér i mindre grupper
nedenstående spørgsmål og
saml op fælles i klassen, hvor I
præsenterer, hvad I har talt om.
1 Hvordan var Alis barndomshjem?
2 Hvordan havde Ali det, da han
voksede op? Giv eksempler.

Lav projekter, fx
sportsarrangementer,
hvor I deltager i civil
for at vise, at I også er
mennesker.
Resocialisering kan
kun virke, hvis politiet,
skolen, institutionerne,
familien og kommunen
samarbejder på tværs.
Skab alliancer med
nogle der kan være
rollemodeller for de
unge og inddrag dem
i udformning af de
forskellige projekter.

3 Hvad var det, der fik
Ali til at blive aktiv i det
kriminellebandemiljø? Giv
eksempler.
4 Hvad fik Ali til at ændre sin
levevej? Og hvordan gjorde han
det? Giv eksempler.
5 Hvad siger Ali om politiet og
deres arbejde? Giv eksempler.
6 Hvad er det der gør forskellen i
det negative og det positive møde
med politiet?
7 Hvad siger han om forholdet
mellem borger og politi? Giv
eksempler.
8 Hvad betyder ”stigmatisering”
og hvad er forskellen mellem dét
og ”selvstigmatisering”? Beskriv
med egne ord.
9 Hvad synes I om Alis forslag til
politiet? Er de gode? Dårlige?
Tror I, de virker? Giv eksempler.
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