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Introduktion
Utopi, samfundskritik og retfærdighed ønsker at fremme højskoleelevernes evne til at se
politik som en foranderlig størrelse, som de kan tage del i. Undervisningsmaterialet
diskuterer således om drømme/utopier, samfundskritik og retfærdighed kan være
redskaber, der kan lede til forandring og i givet fald, hvad der er udfordringerne.
De følgende tekster giver en introduktion til begreberne utopi, samfundskritik og
retfærdighed. Utopi, samfundskritik og samfundsforandring er her tæt koblet til
hinanden, da utopien og samfundskritikken kan ses som forudsætningen for, at
forandringsprocesser igangsættes. Forandringer er ofte knyttet til en idé om at ville skabe
et mere retfærdigt samfund. Betydningen af retfærdighed er imidlertid meget forskellig
afhængig af, hvilket perspektiv og ideologi den anskues fra.
Materialet er lavet som inspiration, der kan modificeres, tilpasses og anvendes i den
rækkefølge det giver bedst mening i de enkelte undervisningsforløb.
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Utopi
Utopia, Ideology, and the problem of Reality, kapitel 4.1 I Ideology and Utopia: an
introduction to the sociology of knowledge af Karl Mannheim (1954) (s. 173-184). Online:
https://archive.org/details/ideologyutopiain00mann
Karl Mannheim definerer i kapitlet utopi som noget, der er inkongruent med den
virkelighed, den befinder sig i. Det vil sige, at utopien går imod den eksisterende orden,
som den samtidig er en del af. Endvidere argumenterer Karl Mainheim for, at den
eksisterende herskende sociale orden ofte er defineret af de dominerende grupper i
samfundet.

Wish-Fulfilment and Utopian Mentality, Kapitel 4.2 i Ideology and Utopia: an
introduction to the sociology of knowledge af Karl Mannheim (1954) (s. 184-190). Online:
https://archive.org/details/ideologyutopiain00mann
I dette kapitel argumenterer Karl Mannheim for, at utopier først opstår som en WishFantasy hos et enkelt individ, og bliver først senere inkorporeret i politiske målsætninger.
Endvidere mener Karl Mannheim, at man først kan tale om en utopisk mentalitet, når den
er inkorporeret i tidens mentalitet og er med til at forme handlinger.

Introduction I The concept of Utopia af Ruth Levitas (1990) (s. 1-9). Online:
https://books.google.dk/books?id=LK0P7OmAGFsC&printsec=frontcover&hl=da#v=onepa
ge&q&f=false
Ruth Levitas indleder kapitlet med at beskrive utopi som noget, der ikke kun er en drøm,
men en vision, der skal forfølges. Hun gør det dog også klart, at der er meget forvirring og
uenighed om, hvad utopi er og hvorfor det er vigtigt. Selvom det er bogens formål virker
det til, at der ikke er nogen klar definition på, hvad utopi er. Ruth Levitas konkluderer
blot, at alle utopier har noget til fælles, men understreger dog også, at man ikke kan gøre
utopier til noget universelt.
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Samfundskritik
Et ensomt spil stangtennis i Kritikkens U-vending af Rasmus Willig (2013) (s. 13-29).
Rasmus Willig spørger i kapitlet, hvad kritik er i dag og præsenterer sin hypotese om, at
kritik i højere grad er gået fra samfundskritik til selvkritik. Derudover introducerer han
den immanente kritik og den frigørende kritik, som forudsætninger for et retfærdigt
samfund. For Rasmus Willig er kritik, i kognitiv forstand, de fornemmeste
erkendelsesmidler vi besidder, da den hele tiden udfordrer og overskrider konventionel
viden og skaber ny indsigt og kundskab.

Kritikkens historie i tre epoker i Kritikkens U-vending af Rasmus Willig (2013) (s. 29-55).
Kapitlet kommer med et historisk rids af, hvordan kritikken siden oplysningstiden har
udviklet sig, og hvordan kritik er menneskeligt og uforanderligt. Det foranderlige består i
kombinationen af, hvilke mulighedsbetingelser der er til rådighed for at ytre sig og hvad
der er genstand for kritikken. Rasmus Willig slutter af med at konkludere, at den kritiske
teori, som han tager afsæt i, står over for en række nye opgaver, da den sociale realitet og
retfærdighedsbegrebet er blevet individualiseret.

Retfærdighed
Et liberalt perspektiv
Socialism and ’social’ justice af Antony Flew udgivet i The Journal of Libertarian Studies
(1995)(s. 76-92). Online: https://mises.org/sites/default/files/11_2_2_0.pdf
Artiklen sætter stort spørgsmålstegn ved termen “social retfærdighed” og diskuterer den
med udgangspunkt i teoretikeren Hayek’s argument om, at ”social retfærdighed” er en
meningsløs term. Derudover stiller Antony Flew spørgsmålstegn ved om John Rawls’ teori
”The Theory of Justice” overhovedet er en teori om retfærdighed ud fra et liberalt
synspunkt. Til at vise sin pointe, bruger Flew England som case og mener, at
monopoliseringen af for eksempel det engelske sundhed- og uddannelsessystem er en
krænkelse af befolkningen og forbrugernes retfærdighed og frihed, når de ikke frit kan
vælge, hvilke serviceydelser de vil benytte og modtage.
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Justice in the liberal tradition i Justice in the Risk Society af Barbara Hudson (2004) (338). Online: http://www.uk.sagepub.com/stout/hudson_justice_in_risk%20%20risk%20soc.pdf
Barbara Hudson gennemgår retfærdighedsbegrebet i den liberalistiske tradition med
udgangspunkt i filosofer som Lockes, Kant, Mills og Rawls. Hun knytter begreber som
frihed, sikkerhed og straf til retfærdighed. Disse begreber har siden oplysningstiden haft
stor indflydelse på udviklingen af retfærdighedsbegrebet i den liberalistiske tradition.

Supplerende materiale
Freedom, Justice and capitalism af G. A Cohen (1981) (s. (3-16). Online:
http://newleftreview.org/static/assets/archive/pdf/NLR12201.pdf

John Rawls: Retfærdighedens teori
Retfærdighedens teori tager sit afsæt i den moderne liberalistiske skole, selvom John Rawls
også udfordrer visse principper inden for denne teori. Her er et udvalg af kapitler og
underkapitaler fra Retfærdighedens teori, samt en introduktion af teorien ved Rune
Lykkeberg.

Retfærdighedens rolle, kapitel 1.1 i Retfærdighedens teori af John Rawls (1971, oversat til
dansk fra 2005) (s. 31-34).
Ifølge John Rawls er formålet med at retfærdighedsteorien at udarbejde et levedygtigt
alternativ til doktriner som utilitarisme og institutionelle opfattelser af retfærdighed, som
ifølge Rawls har domineret den filosofiske tradition. Rawls slår samtidig fast, at
uretfærdighed kun er tålelig når den er nødvendig for at forhindre mere uretfærdighed.

Retfærdighedens genstand, kapitel 1.2 i Retfærdighedens teori af John Rawls (1971,
oversat til dansk fra 2005) (s. 34-38).
John Rawls påpeger i kapitlet, at social retfærdighed er helt central. Han mener, at
retfærdighedens primære genstand er samfundets grundlæggende struktur; den måde,
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hvorpå de vigtigste sociale institutioner fordeler grundlæggende rettigheder og pligter.
Endvidere understreger Rawls, at en social ordens retfærdighed afhænger af, hvorledes
grundlæggende rettigheder og pligter tildeles og af økonomiske muligheder og sociale
betingelser i samfundets forskellige sektorer.

Hovedtanken i retfærdighedsteorien, kapitel 1.3 i Retfærdighedens teori af John Rawls
(1971, oversat til dansk fra 2005) (s. 38-43).
Kapitlet forklarer ”retfærdighed som fairness” med, at der er nogle
retfærdighedsprincipper, som aftales i en startsituation som fair. Idéen er, at alle opfatter
disse principper som retfærdige og som nogle, der skal regulere den efterfølgende kritik
og reform af institutioner. Ud fra disse retfærdighedsprincipper vælges en forfatning og
lovgivende magt.

To retfærdighedsprincipper, kapitel 2.11 i Retfærdighedens teori af John Rawls (1971,
oversat til dansk fra 2005) (s. 81-85).
John Rawls sammenfatter essensen af hans to retfærdighedsprincipper således: ”Alle
sociale værdier – frihed og muligheder, indkomst og formue, er det sociale grundlag for
selvrespekten – skal fordeles ligeligt, medmindre en ulige fordeling af nogle eller alle af
disse værdier er til alles fordel. Uretfærdigheder er da kun uligheder, som ikke er til alles
fordel”. Derudover pointerer Rawls, at de to principper ikke tillader en udveksling mellem
grundlæggende friheder og økonomiske og sociale fordele.

Samfundets vigtigste dyd af Rune Lykkeberg i Dagbladet Information (2005). Online:
http://www.information.dk/106615
Rune Lykkeberg gennemgår i anledningen af lanceringen af den danske oversættelse af
Theory of Justice, teoriens væsentligste pointer fremlagt med en række citater og kritik
punkter. Artiklen giver et fyldestgørende og overskueligt overblik over den 500 lange bog.
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Supplerende materiale
Retfærdighedens omstændigheder, kapitel 3.11 i Retfærdighedens teori af John Rawls
(1971, oversat til dansk fra 2005) (s. 138-141).
Ifølge John Rawls er et samfund et samarbejde til gensidig fordel og typisk præget af
konflikter såvel som fælles interesser. Der vil på den måde være interessekonflikter
mellem mennesker, da de ikke er ligeglade med, hvordan større fordele, der opstår i kraft
af deres samarbejde, fordeles. De fleste vil nemlig foretrække en størst mulig andel, hvilket
ifølge Rawls kan forklares med, at de forfølger deres mål. Der er derfor brug for
principper til at vælge imellem sociale ordninger som bestemmer fordelingen.

Politisk retfærdighed og forfatningen, kapitel 4.36 i Retfærdighedens teori af John Rawls
(1971, oversat til dansk fra 2005) (s. 224-230).
For John Rawls er en forfatning retfærdig, når den opfylder kravet om lige frihed. Han
sætter lighedstegn mellem lige frihed og lige deltagelse, når den anvendes i forhold til
politiske procedurer, der er fastsat af en forfatning. Deltagerprincippet bliver ligeledes
introduceret og går ud på, at alle borgere i den formelle forstand skal have lige adgang til
at tilslutte sig et politisk parti, stille op til valg mv. Der er tale om en politisk frihed, der
gør det muligt for alle at påvirke den politiske proces.

Begrænsninger på deltagerprincippet, kapitel 4.37 i Retfærdighedens teori af John Rawls
(1971, oversat til dansk fra 2005) (s. 230-236).
Det er ifølge John Rawls en forfatning, der kan definere i hvilket omfang friheden til at
deltage i samfundet, er. Han siger videre, at alle skal have ressourcerne til at informere sig
om politiske spørgsmål og stille alternativer til dagsordenen for den politiske diskussion.
Politisk frihed styrker nemlig menneskers fornemmelse af eget værd, øger deres moralske
og intellektuelle følsomhed og lægger grundstenen til en følelse af pligt og forpligtelse,
hvorpå de retfærdige institutioners stabilitet beror.

6

Philosophy of liberation
Enrique Dussel – Critique of Ideology from the South af Asger Sørensen (2009) (s. 148158). Online: http://www.postkolonial.dk/artikler/kult_6/SORENSEN.pdf
Formålet med artiklen er at introducere den argentinsk-mexicanske filosof Enrique Dussel
og hans forståelse af politisk filosofi og kritik af ideologi, med inspiration i Karl Marx. En
af tekstens hovedpointer er, at politisk ideologi som institution forsøger at determinere
retfærdighed som et universelt fænomen. Dussel peger på, at alle filosoffer er påvirket af
tid, sted, lokal kultur og politik samt af sociale og økonomiske forhold, som man ikke
nødvendigvis kan se. Som filosoffer og mennesker er vi derfor ofte ikke bevidste om,
hvilken betydning disse forhold har for den måde vi tænker på.

Introduction Dussel: The philosophy of liberation and a really social psychology af Mark
Burton (2011) (s. 20-39). Online:
http://www.academia.edu/1163891/Introducing_Dussel_the_Philosophy_of_Liberation_an
d_a_really_social_psychology
Teksten er en introduktion til Enrique Dussel’s The philosophy of liberation, hvor kritikken af
den europæiske postmodernisme og modernisme fra de undertrykte og ekskluderedes
(særligt fra det Globale Syd) perspektiv er i fokus. På den måde består Dussels
retfærdighedsprojekt i at kæmpe for de undertryktes rettigheder.

De undertryktes pædagogik af Paulo Freire i Tekster om voksenlæring redigeret af Knud
Illeris og Signe Berri (2005) (51-57).
Paulo Freire kan kobles til the Philosophy of Liberation, da han også, som Enrique Dussel,
interesserer sig for de undertrykte. Paulo Freire vil gennem pædagogisk praksis gøre de
undertrykte i stand til at vinde deres menneskelighed tilbage, som de er blevet frarøvet
gennem undertrykkelse fra dominerede strukturer og aktører. Det er først når de
undertrykte gennemskuer undertrykkeren, og når de involverer sig i den organiserede
kamp for deres frigørelse, at de begynder at tro på sig selv og kan handle med afsæt i
deres egen bevidstgørelsesproces, og på den måde opnå frigørelse og arbejde for
retfærdighed.
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Supplerende materiale
From theology and philosophy to the politics of liberation – Enrique Dussel (2012)
(Video) (01:46:26) Online: https://vimeo.com/40847247
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Introduktion
Denne del af undervisningsmaterialet er delt op i to dele:
1) Debatindlæg
2) Eksempler på projekter, partier og andre bevægelser.
Debatindlæg sætter fokus på debatten om samfundskritikken som selvkritik. Under
Eksempler på projekter, partier og andre bevægelser er der linket til en bred vifte af
organisationer, partier, projekter mv., der alle har en drøm, en kritik og et ønske om at
gøre verden mere retfærdig ud fra deres perspektiv.

Debatindlæg
Sociolog: Vi er blevet selvkritiske masochister af Rasmus Willig (2013). Online:
http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2127060/sociolog-vi-er-blevet-selvkritiskemasochister/
Rasmus Willigs pointe er, at vi i en dansk kontekst har erstattet samfundskritikken med en
massiv selvkritik, som hænger sammen med en liberal økonomisk kultur, der ifølge
Rasmus Willig bør gøres op med. Der skal en drastisk normændring til, ellers frygter han,
at vi alle halser rundt efter anderkendelse og ender i en enorm psykisk udmattelse.
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Rasmus Willig (2014) (video) (3:48). Online:
https://www.youtube.com/watch?v=vyun8lBiBx8
I dette korte videoklip introducerer Rasmus Willig sin teori om samfundskritik, der har
taget en u-vending og er blevet til selvkritik.

Eksistens: Du umyndiggør dig selv ved ikke at sige fra, P1 (2015) (Radioklip) (fra 9.
minut). Online: http://www.dr.dk/p1/eksistens-radio/eksistens-2015-06-01
Radioprogrammet sætter fokus på, at vi skal være fleksible, mobile og omstillingsparate.
Vi skal stå sammen og hjælpes ad med at bringe vores virksomhed, vores arbejdsplads,
fremad og i vækst. Men oftere og oftere forsømmer vi at sige fra, hvis den ønskede
fleksibilitet, mobilitet og omstillingsparathed egentlig ikke bekommer os særligt vel. Vi
glemmer kritikken, som ifølge Rasmus Willig bliver et demokratisk problem.

Vi har lagt utopien i graven af Ole Thyssen, Information (2012). Online:
http://www.information.dk/295685
I følge professor Ole Thyssen er civilsamfundet fortsat en myretue af fællesskaber, som
har mistet drømmene om, og modet til, for alvor at skabe et nyt samfund. I dag er lykken
privat, verden handler om mig og mine fornøjelser.

Utopierne er tilbage i dansk politik af Christian Baron, Information (2015). Online:
http://www.information.dk/536248
Artiklen argumenterer, at Alternativet bryder med det tabu om utopisk tænkning, som har
eksisteret i dansk politik siden Den Kolde Krig. Ifølge Christian Baron er det så uvant, at
debatten om partiets forslag ofte går fejl af den reelle substans.

Supplerende materiale
Johs. Bertelsen: Vi må genopfinde den kritiske socialdebat, interview med Johs. Bertelsen
bragt i Den offentlige.dk (2014). Online: http://www.denoffentlige.dk/vil-genopfindeden-samfundskritiske-socialdebat
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Ifølge formanden for Frivilligt Forum Johs. Bertelsen er der sket en stadigt stigende
afkobling af visionen bag, og realiseringen af, velfærdsmodellen til en ren administration
af modellen. Endvidere påpeger formanden, at kritisk socialdebat er af afgørende
betydning for at sætte pejlemærker for den samfundsmæssige udvikling. En kritisk debat
bør ikke kun handle om økonomisk politik og socialpolitik, men bør løbende sætte
samfundets værdigrundlag til debat.

Eksempler på projekter, partier og andre bevægelser


Alternativet: Dansk politisk parti. Online: www.alternativet.dk



Danskernes parti: Dansk politisk parti. Online: https://danskernesparti.dk



Trampolinhuset: Brugerdrevet opholdssted for asylansøgere, flygtninge og danskere.
Online: http://trampolinehouse.dk



Christiania: Et autonomt byområde i København. Online:
http://www.christiania.org/



Liberal Alliances Ungdom: Ungdomsparti: http://laungdom.dk/om-lau/hvem-er-vi/



Socialistisk Ungdomsfront: En ungdomsorganisation. Online:
http://www.socialistiskungdomsfront.dk/om-suf



Podemos Danmark: En dansk organisation inspireret af det spanske parti Podemos.
Online: http://www.podemos.dk/

3

Utopi, samfundskritik og retfærdighed i
Europa
Indholdsfortegnelse
Debatindlæg……………………………………………………………………………………..… 1
-

Ulighed og retfærdighed…………………………………………………………………. 1

-

Den Europæiske Union som utopi……………………………………………………… 2

Eksempler på projekter, partier og andre bevægelser…………………………...………….... 4

Debatindlæg
Denne del er delt op i to fokusområder: Ulighed og retfærdighed og Den Europæiske Union
som utopi.

Ulighed og retfærdighed
Indledning i Kapitalen i det 12. århundrede af Thomas Piketty (2014). Online:
https://www.saxo.com/dk/kapitalen-i-det-21-aarhundrede_thomaspiketty_haeftet_9788702168044#productcolumn
Kapitalen i det 21. århundrede undersøger de sidste 200 års økonomiske udvikling og retter
en kritik mod allerede herskende teorier på området. Ifølge Thomas Piketty leder vores
økonomiske system frem til en kæmpe forskel på rig og fattig og konsekvenserne heraf
kan blive enorme. Hans empiriske materiale er funderet i 20 lande heriblandt de tre
europæiske lande Storbritannien, Frankrig og Tyskland.
Generelt er bogen en opfordring til en ændring af vores måde at tænke kapital på, og
vender op og ned på alt, hvad vi troede vi vidste om moderne økonomi.

Capital in the Twenty-First Century, interview med Thomas Piketty (video) (2013) (3:48
min.) Online: https://www.youtube.com/watch?v=7TLtXfZth5w
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Videoen er en kort introduktion til Thomas Pikettys Capital in the Twenty-First Century.

Kontroversiel økonom: Uligheden gør Europas fremtid sort (video) (2014). Online:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/Video/2014/12/12/12080014.htm
Europa er ikke klædt økonomisk på til fremtiden. Så kontant er udmeldingen fra den
franske økonom Thomas Piketty, der har sat den kapitalistiske økonomi på dagsordenen
med bogen Kapitalen i det 21. Århundrede.

Pikettys økonomiske forudsigelser har udløst ophedet debat om ulighed af Andreas
Abildlund (2014). Online: http://videnskab.dk/kultur-samfund/pikettys-okonomiskeforudsigelser-har-udlost-ophedet-debat-om-ulighed
Artiklen argumenterer for, at Thomas Pikettys bog Kapitalen i det 21. Århundrede er den
mest omfattende analyse af dynamikkerne bag ulighed i verdenshistorien, og dens
konklusioner vender mainstream-økonomers hidtidige overbevisning på hovedet.

6 kritiske analyser af Thomas Piketty, du bør læse af Lars Højholt (2014). Online:
http://www.information.dk/495681
Artiklen er en introduktion til seks økonomers kritik af Thomas Pikettys Kapitalen i det 21.
Århundrede. Kritikken går på, at tallene i bogen er misvisende, misforstået og
overkonkluderet. Der er linket til kritikken af de seks økonomer i artiklen.

Den Europæiske Union som utopi
Europe as Utopia af Hans Kundnani (2014). Online:
http://hanskundnani.com/2014/03/23/europe-as-utopia/
I teksten spørger Hans Kundnani, forskningschef for ”European Council on Foreign
Relations”, om den Europæiske Union er et utopisk projekt, som højreorienterede
skeptikere ofte ser det som, eller om det er flere forskellige utopiske projekter i et projekt,
som virkelig stræber efter at gøre utopi til virkelighed?
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What can save the European Union af Julian Comen (2014). Online:
http://www.theguardian.com/world/2014/may/10/what-can-save-the-european-union
Journalisten ved den britiske avis “The Guardian” er taget til Italien, Frankrig og Belgien
forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014. Hun stiller spørgsmålet: Er den europæiske
post-krigs drøm om Den Europæiske Union, som et fredeligt og demokratisk projekt en
realitet? Den seneste tid er kritikken af det europæiske projektet nemlig begyndt at vinde
frem; røster, der peger på for meget økonomisk nøjsomhed, nedskæringer og demokratisk
underskud, er i flere lande begyndt at melde sig.

Perhaps Europe is a Utopia af Eric Joszef (2014). Online:
http://eutopiamagazine.eu/en/eric-jozsef/speakers-corner/perhaps-europe-utopia
Eric Joszef, chefredaktør på internetmagasinet ”EUtopia”, argumenterer i sin artikel for, at
det fælles europæiske projekt, som lovede Europas befolkning demokrati, økonomisk
velstand og kulturel integration nu ser ud til at smuldre væk. Vi troede, at de forrige
århundredes nationalistiske og totalitaristiske tragedier ville skabe evigt broderskab og
sammenhold, men situationen i Europa er, ifølge Jozsef, alarmerende. Det europæiske er
bygget op omkring økonomiske hensyn i et sådan omfang, at vi har glemt frihed og
respekt for minoriteter.

EUphopia – what is the European Union? af Critical production (2014) (video) (1:00:59).
Online: https://www.youtube.com/watch?v=HvqYnZJFrBk
Videoen ser på, hvad Den Europæiske Union er for en størrelse, hvordan den opstod og
hvor den er på vej hen.

Europe: From WWII to Today's European Union af Viking Cruises (2014) (video) (23:57).
Online: https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc

Videoen gengiver i korte træk det europæiske kontinents historie og Den Europæiske
Unions opståen. Det er ganske vidst et rejseselskab, der har lavet videoen, men den kan
bruges til at give et kort historisk rids.
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Eksempler på projekter, partier og andre bevægelser:


Podemos: Spansk politisk parti. Online: http://podemos.info/ (siden er på spansk)



Syriza: Græsk politisk parti. Online: http://www.syriza.gr/page/who-weare.html#.VWRuTU2Jjcs
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Introduktion
Denne del af undervisningsmaterialet ser nærmere på det globale ungdomsnetværk Activista.
Activista er en del af organisationen ActionAid, der arbejder for at bekæmpe fattigdom globalt. I
kampen mod global fattigdom er unge en afgørende gruppe og Activista arbejder derfor med give
unge værktøjer til og erfaring med at skabe social og politisk forandring i deres lande og
lokalmiljøer.
Materialet starter med en introduktion til hvorfor unge er en afgørende gruppe i kampen mod
fattigdom. Derefter præsenteres Activista netværket og eksempler på organisering og uddannelse
af unge i Zambia og Myanmar. Under disse cases uddybes metoder anvendt i arbejdet med unge.
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1. Hvorfor er unge vigtige i bekæmpelsen af global
fattigdom.
1.1. Den globale ungdomsbefolkning, arbejdsløshed og deltagelse.
Unge er en afgørende gruppe i forhold til at bekæmpe global fattigdom af flere årsager.
For det første er de rigtig mange. Ifølge FN er omkring
Læs mere om unge globalt:
1.8 mia. af verdens samlede befolkning unge mellem 10
og 24 år. Dette er den største ungdoms befolkning
Statistik fra UN Secretary General’s
nogensinde og rigtig mange af dem bor i udviklingslande.
Envoy on Youth:
I 48 af verdens fattigste lande udgør børn og unge
størstedelen af befolkningen. Dette betyder at mange
 Om ungdomsarbejdsløshed.
børn og unge vokser op og lever i fattigdom.
 Om deltagelse i politik og
civilsamfund.
For det andet er ungdomsarbejdsløshed et stigende
UNFPA: State of World Population globalt problem. Det er med til at fastholde unge i
The power of 1,8 billion.
fattigdom og bidrager til manglende tiltro blandt unge til
politiske og økonomiske systemer. Denne stigende
Rapport om verdens 1,8 mia. unge og
ungdomsarbejdsløshed ses især i Nordafrika og i
de udfordringer og muligheder de
europæiske lande som Grækenland og Spanien, hvor
repræsenterer.
veluddannede, men arbejdsløse unge har været centrale
På dette link.
aktører i protester og bevægelser gennem de seneste år.
ILO: Global Employment Trends for
Ifølge FN statistikker er 43 % af den globale ungdoms
youth report 2013.
arbejdsstyrke enten arbejdsløs, eller arbejder, men lever i
Artikel i forbindelse med rapporten:
fattigdom. 225 millioner unge, eller 20 % af alle unge i
Informal, poorly paid and unemployed:
udviklingslande er ikke under uddannelse eller i
The reality of work for most youth in
beskæftigelse. 2/3 af alle unge i udviklingslande er uden
developing countries.
arbejde, ikke i uddannelse eller er engageret i uformel
beskæftigelse.
På dette link.
For det tredje er unge underrepræsenteret i formelle
politiske institutioner og beslutningsprocesser. Ifølge FN
er under 2 % af parlamentarikere på globalt plan under
30 år og den gennemsnitlige alder for en parlamentariker
på globalt plan er 53 år. Derudover er valgdeltagelsen
for unge mellem 18-25 år mindre end for andre
aldersgrupper.
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UN: World Youth Report 2015: Youth
civic engagement.
FN’s ungdomsrapport for 2015 har
fokus på unge’s deltagelse i politik og
civilsamfund. Da dette materiale blev
samlet var rapporten ikke udkommet
endnu, men lige på trapperne.

1.2. Unge, globale protester og aktivisme
Det startede i 2011 med det Arabiske forår. Senere med store bevægelser i Grækenland, Spanien
og med Occupy-bevægelsen i USA har verden set en stigning i ungdomsprotester, som kræver
social, politisk og økonomisk forandring gennem aktivisme. Denne stigning i antallet af globale
protester har skabt stor opmærksomhed både blandt forskere og i pressen. I 2011 udnævnte Time
Magazine sågar “The Protester” som årets person.
Stigningen i globale protester er fortsat og bare i 2015 så verden større protester i så forskellige
lande som Armenien, Azerbaijan, Bosnien, Brasilien, Burundi, Congo, Guatemala, Irak, Japan,
Libanon, Makedonien, Malaysia, Moldova, og
Venezuela. Netop bredden af lande der oplever
Læs mere om de globale protester:
disse protester er en af de ting, der adskiller denne
Paul Mason: 20 reasons why it’s
nye bølge af protester fra tidligere bølger af
kicking of everywhere.
protester, som for eksempel dem der ledte til
Om unge i de globale protester,
udbredelsen af demokrati i Østeuropa i 1980’erne
karakteristika, taktikker og samarbejde.
og 1990’erne. På trods af, at der i de nye protester i
Blogposten på dette link.
alle tilfælde er forskellige og konkrete lokale årsager
Bogkapitel kan downloades som pdf.
til protesterne, er der også en række ligheder. En af
lighederne er, at mange af protesterne eskalerer fra
Carnegie Endowment: The
at handle om en konkret problemstilling, som en
Complexities of global protests.
Om kompleksiteten af de globale
stigning i benzinpriser, til at adressere større
protester. Plus et annex med oversigt
samfundsmæssige problemer, som manglende
over enkelte protester.
indflydelse, korruption og ulighed. Derudover er der
Artikel på dette link.
ligheder i de taktikker aktivisterne bruger i
protesterne. De bruger mobilteknologi og sociale
CIVICUS: The state of civil society
medier, ikke-voldelige besættelser af offentlige rum
2014
og løse organisatoriske strukturer med fravær af
Om en såkaldt anden bølge af globale
hierarki og brug af deltagelsesdemokrati.
protester og en gennemgang af udvalgte
protester.
Rapport på dette link.
I forhold til de unges placering og indflydelse i de
globale protester skrev den britiske journalist Paul
Mason i begyndelsen af det arabiske forår en meget læst blogpost med “20 reasons, why its
kicking off everywhere”. Her var punkt nummer et, at der i centrum for oprørerne stod en ny
sociologisk type: “the young graduate without a future”. Ifølge Mason oplever en generation af
unge for første gang, at deres økonomiske og jobmæssige muligheder vil blive dårligere end deres
forældres, på trods af et højt uddannelsesniveau.
Et andet karakteristika ifølge Mason er, hvordan disse unge skaber og deltager i netværk på tværs
af landegrænser og protester, hvor viden og taktikker spredes hurtigt via blandt andet sociale
medier.
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2. ActionAid’s ungdomsarbejde
De ovenstående temaer har dannet baggrund for en opprioritering af ungdomsarbejdet i
udviklingsorganisationen ActionAid - og i mange lignende organisationer, der arbejder med
international udvikling. Både den store ungdomsbefolkning og en stigende grad af aktivisme
gennem globale protester skaber behov og momentum for udvikling for unge globalt. Et konkret
udtryk for opprioriteringen af ungdomsarbejdet var dannelsen af ActionAid’s ungdoms kampagnenetværk Activista, som dette materiale omhandler. I Activista’s internationale strategi beskrives
både ungdomsbefolkningen og de nye globale protester, som den baggrund netværket arbejder i.
Derudover beskrives unge som en ressource og en nødvendig gruppe at arbejde med for at
bekæmpe fattigdom og skabe en bedre verden for de kommende ungdomsgenerationer globalt.
“Youth are not only the leaders of tomorrow, but also drivers of change today. Young
people are central to the development process, an under-utilised resource of initiators
and implementers of development. By harnessing this resource and fulfilling young
people’s right to participate in their own development, we can significantly increase our
impact and fulfill the promise of a better and more just world for the present and
coming generations of youth.”
International Activista Strategy 2012-2017

Det ovennævnte baggrundsmateriale omkring unge og udvikling kan anvendes til at sætte Activista
netværket i kontekst, til at introducere eleverne for de vilkår som unge i udviklingslande lever under
og de større bevægelser som unge globalt engagerer sig i for at skabe social og politisk forandring.

Hvorfor arbejde med Activista i undervisningen?






Unge i udviklingslande: Activista er et eksempel på, hvordan unge i udviklingslande
organiserer sig og arbejder for social forandring i deres egne lande. At beskæftige sig med
netværket og de nationale Activista-gruppers arbejde vil give eleverne indblik i udfordringer
som unge i udviklingslande står overfor og hvordan de aktivt arbejder for at finde løsninger
herpå.
Ung til ung og solidaritet: Activista er et globalt ungdomsnetværk som arbejder med
globale problemstillinger, nationalt og lokalt. Eleverne kan få indsigt i, hvordan unge i
Activista netværket samarbejder, mødes og inspirerer hinanden i arbejdet med at løse
globale problemstillinger.
Viden om udviklingsarbejde og kampagnearbejde:
I undervisningen kan I også se nærmere på de metoder Activista og ActionAid arbejder
med for at organisere unge i udviklingslande. Eleverne kan opnå viden om vigtige metoder
i udviklingsarbejde og i organisering af unge. Gennem brug af Activista’s
undervisningsmaterialer og andre øvelser kan eleverne også opnå færdigheder i disse
metoder og bruge dem aktivt i egne kampagner eller ungdomsorganiserings arbejde.
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2. 1. Activista - Et globalt ungdomsnetværk
www.actionaid.org/activista / www.facebook.com/ActivistaInternational/

Activista er et globalt ungdomsnetværk under organisationen Action Aid. Activista organiserer unge
i 25 lande, som arbejder for social forandring og retfærdighed både lokalt og globalt. Netværket
arbejder for at give unge tro på og værktøjer til at deltage aktivt i beslutningsprocesser og politiske
processer, som har betydning for deres liv.
Activista arbejder for at få unge til at mødes både lokalt og globalt. Activista skaber alliancer på
tværs af grænser fra universiteter i Nigeria til
lokalsamfund i Myanmar. Activista’er kommer fra meget
Læs mere:
forskellige baggrunde, økonomisk, kulturelt og
geografisk. Fra middelklasse unge i Danmark, unge
Activista Strategy 2012-2017.
landmænd og kvinder i Kenya til unge i slummen i
Strategi på dette link.
Kathmandu.
Action Aid: Action on Rights - Human
Rights Based Approach resource book.
Activista arbejder rettighedsbaseret og arbejdet bygger
For en grundig introduktion til
på tre søjler: ’empowerment’, kampagnearbejde og
ActionAid’s HRBA tilgang.
solidaritet. Empowerment handler om, at give mennesker
Bog på dette link.
mulighed for at få indflydelse på eget liv og fremtid.
Activista arbejder med at sætte unge i stand til at handle
gennem blandt andet organisering og mobilisering.
Aktivista udvikler de unges kompetencer, lederskab og kritisk stillingtagen i forhold til deres
situation gennem deltagelsesorienteret og praksisbaseret læring og undervisning. Activista
arbejder med kampagner som en primær organiseringsform, for at samle unges engagement og
arbejde omkring simple krav, der kan skabe konkret og målbar social forandring. Sidst, men ikke
mindst, arbejder Activista ved at bygge alliancer mellem unge og til bevægelser og organiseringer,
som arbejder for social retfærdighed og forandring. Og som samler folk lokalt og globalt.
Introduktion til Activista - for eleverne.
Skal du arbejde med Activista i undervisningen kan du bruge de to videoer der findes herunder til
at introducere eleverne til Activista. I den ene video fortæller den internationale koordinator for
netværket om Activista og baggrunden for deres arbejde. I den anden præsenteres tre activita’er
fra tre forskellige lande og baggrunde.
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Video med Cathrine Rodgers,
Activista’s Internationale Koordinator.
Online på dette link.

Global Fighters - en video om
Activista’er i tre lande. Online på
dette link.

I videoen fortæller Cathrine om Activista
netværket. Herunder:

I videoen som er lavet af Cathrine
Marchen Asmussen for Mellemfolkeligt
Samvirke møder vi tre Activista’er fra tre
forskellige lande; El Salvador, Myanmar
og Danmark.







Baggrunden for netværkets
arbejde.
Hvem Activista’erne er.
Hvordan de arbejder.
Hvordan ActionAid støtter deres
arbejde.
Og hvad der motiverer unge til at
blive en del af netværket.

Videoen viser hvordan Activista’erne
inspirerer og støtter hinanden på tværs
af landegrænser og de meget forskellige
baggrunde og hverdage de har i de
lande de bor i.

2.2. De globale platforme
Om ActionAid’s globale platforme.
De globale platforme fungerer som trænings- og organiseringshubs for Activista-netværket.
Platformene tilbyder blandt andet undervisning i kampagner, lederskab, rettigheder, deltagelse og
organisering. Kurserne varer fra et par dage til flere måneder og bringer ofte unge fra hele verden
sammen på uddannelserne. Undervisningen bygger på principper som deltagelse, praksislæring
og gensidig inspiration. Underviserne er selv unge, som har erfaring med f.eks. kampagnearbejde
eller mobilisering. De unge deltagere bor oftest på platformen under kurserne, hvor de uden for
undervisningen deler en hverdag og ofte skaber stærke bånd med hinanden på tværs af
nationaliteter og baggrunde.
Der er 10 globale platforme. De ligger i: Bangladesh, Danmark, El Salvador, Ghana, Jordan,
Kenya/Mt. Kenya, Kenya/Nairobi, Myanmar, Palæstina og Zambia.
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Øvelse - Gå på opdagelse i Global Change Lab:
www.globalchangelab.org
Global Change Lab er Activista’s online træningsværktøj. Her kan Activista’erne få nye
værktøjer og inspiration til deres arbejde lokalt.
Siden er bygget op omkring to kategorier af materiale; ”Activist Skills” og ”Training Bits”. Alt
viden og værktøjer på siden er bygget op af Training Bits, som både kan være baggrundsviden,
værktøjer og inspirationsmateriale. Under Activist Skills som f.eks. Den kreative aktivist, samles
en række Training Bits som kan udvikle ens færdigheder som kreativ aktivist. Alle Training Bits
er delt op i en læringsdel og en handlingsdel - den sidste er ofte en konkret øvelse.
Vær opmærksom på, at man skal oprette en profil for at bruge siden.

Aktivitet: Mød en Activista.
Rejser I til et af de mange lande, hvor der er en lokal Activista-afdeling er det oplagt at mødes
med lokale Activista’er og høre dem selv fortælle om deres baggrund og arbejde.
Der er Activista-afdelinger i mere en 25 lande. Du kan se listen over lande nederst på dette
link. Du kan få kontakt til Activista-afdelingen ved at kontakte Action Aid i det land I rejser til.
Ellers kan I søge på Facebook, da langt de fleste lokale Activista-afdelinger har en egen
Facebook side. Hvis I rejser til et land, hvor ActionAid har en global platform er det nemmeste
at kontakte nogle af de ansatte undervisere på platformen. Måske er I heldige at de har en
træning i den periode, hvor I er i landet og således har en hel gruppe af Activista’er på
platformen. I kan finde kontaktinformationer til de globale platforme på dette link.

8

3. Eksempler på ActionAid’s ungdomsarbejde.
3.1. Zambia - Tax Justice
En af de største kampagner i Activista Zambia i de seneste år har været “Tax Justice” kampagnen,
som er en del af ActionAid’s globale kampagne af samme navn. Kampagnen sætter fokus på, at
mange multinationale selskaber i fattige lande betaler lidt eller ingen skat, i de lande de opererer i.
Udviklingslande som Zambia går glip af store skatteindtægter, når virksomheder der opererer i
landene ikke betaler skat. Skatteindtægter som kunne være brugt til udvikling og finansiering af
vigtige offentlige services som uddannelse og sundhed.
I Zambia har kampagnen blandt andet beskæftiget sig med to konkrete cases. Den ene er den
Zambiske virksomhed Zambia Sugar Plc., som er et datterselskab til en af verdens største
multinationale selskaber; Associated British Foods. I
Rapporterne:
ActionAids rapport “Sweet Nothings” beskriver
organisationen, hvordan Zambia Sugar Plc. betaler meget
ActionAid 2013: “Sweet Nothings lidt, og i nogle år slet ingen, indkomstskat i Zambia trods
The human cost of a British sugar
stor omsætning. Rapporten viser hvordan virksomheden
giant avoiding taxes in southern
undgår at betale skat i Zambia. Både på grund af skatte
Africa”
rabatter fra den Zambiske regering, men også ved,
Rapporten på dette link.
gennem forskellige konstruktioner internt i virksomheden,
ActionAid 2013: “Time to clean up at flytte værdier ud af det zambiske datterselskab.
How Barclays promotes the use of tax
havens in Africa”
Den anden case er den britiske bank Barclay, som ifølge
Rapporten på dette link.
Action Aid’s rapport “Time to clean up” har opfordret
virksomheder til at føre deres overskud ud af fattige lande
via skattely. I rapporten beskriver ActionAid, hvordan
Barclays aktivt promoverer skattelyet Mauritius, som et foretrukket off-shore finanscenter for
virksomheder i det sydlige Afrika og Indien. Ø-statens meget lave selskabsskat og et væld af
dobbeltbeskatningsaftaler gør, at investorer og virksomheder kan slippe for at betale skat af deres
overskud.
Kampagnen har brugt en blanding af taktikker, fra demonstrationer, lobby arbejde, boykot og brug
af sociale medier. Action Aid Zambia og Activista har opnået gode resultater af kampagnen, blandt
andet blev skatterabatter og skatteunddragelse et vigtigt emne i det nylige præsidentvalg i landet.
Desuden har regeringen forpligtet sig til, at se nærmere på bestemte virksomheder’s
skattepraksisser i landet.
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Mere baggrund:
Afrikanske stemmer: Elsker du at betale SKAT?, Radioprogram på P1. Online på dette link.
I denne udgave af radioprogrammet ”Afrikanske Stemmer” diskuteres, hvad kan et bedre
skattesystem gøre for Afrika. I programmet interviewes Karen Ansbæk, internationale
partnerskabskoordinator i ActionAid Danmark, som fortæller om ActionAids arbejde med
problemstillinger i forhold til skat i udviklingslande. Derudover deltager Cecilia Mulenga, fra Activista
Zambia som blandt andet fortæller om deres kampagne mod Zambia Sugar, som er beskrevet
ovenfor.

Solidaritet - en global kampagne.
Et af formålene med et globalt netværk som Activista er at de unge Activista’er fra forskellige
lande kan lære af hinanden, men også at de har mulighed for at sætte fokus på globale
problemstillinger med lokale konsekvenser.
I kampagnen for en retfærdig skattepraksis har Activista’erne i Zambia arbejdet tæt sammen
med Activista’er fra England. I Zambia har Activista’erne sat fokus på Zambia Sugar’s
skatteunddragelse og på problemerne med den zambiske regerings skatterabatter. Samtidig
har Activista’er i England sat fokus på Associated British Food’s skatteunddragelse og arbejdet
for, at den britiske regering skulle vedtage lovgivning, der blandt andet skal sikre at britiske
virksomheder ikke unddrager sig skat i udviklingslande som Zambia.

Billeder fra Action Aid’s hjemmeside.

3.1.1. Eksempler på taktikker brugt i kampagnen
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#Taxpaysfor
Activista’erne bruger de sociale medier aktivt i deres kampagner. Et godt eksempel på hvordan
de involverer hinanden og andre på de sociale medier er hashtagget #taxpaysfor
De unge delte på tværs af lande billeder af dem selv, hvor de minder om alle de ting i vores
dagligdag som skat betaler for. Det gjorde de for at sætte fokus på, hvorfor skatten er så vigtig,
både i fattige lande og i en velfærdsstat som Danmark.

Billedet er fra Activista Zambia’s facebook side.
Boykot
En af de taktikker Activista’erne brugte under kampagnen, var at opfordre til boykot af varer fra
Zambia Sugar for at sætte fokus på virksomhedens skatteunddragelse. Opfordringen skete
både gennem lokale møder og gennem brug af sociale medier som Facebook. Her delte
Activista’er fra Zambia billeder af sig selv, med forklaringer på hvorfor de boykottede varer fra
Zambia Sugar.

Begge billeder er fra Activista Zambia’s facebook side.
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Aktivitet: Bliv en Tax Justice Campaigner.
Vil du arbejde med Action Aids skattekampagne i undervisningen, eller måske lade eleverne
udvikle deres egen kampagne omkring skat, kan du bruge læringssitet Global Change Lab,
som er beskrevet tidligere i materialet.
På sitet er der en samling af ’training bits’, som samlet giver værktøjer til at lave en kampagne
omkring skatteproblemstillinger i forhold til udviklingslande. De er samlet under den ’Skill’, der
hedder Tax Justice campaigner. Du kan finde det på dette link.
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3. 2. Myanmar - Fellowship-programmet
I Myanmar har det i mange år på grund af den politiske virkelighed i landet været svært og farligt at
lave politiske kampagner. Landet har siden 2011 begyndt en demokratiseringsproces efter 50 år
med militærdiktatur, som indtil videre nåede sit højdepunkt med valget i november 2015, hvor
internationale observatører for første gang var inviteret til at overvære valget.
På grund af det politiske klima har Activista i Myanmar mest lavet mindre kampagner fokuseret på
f.eks. klimaforandringer og bæredygtighed. En del Activista’er fra Myanmar har derudover
engageret sig i fellowship-programmet som er ActionAid Myanmars største ungdomsprogram.
Action Aid Myanmar har arbejdet med fellowship-programmet siden 2006. Programmet uddanner
unge fellows som bor i og faciliterer organisering i lokalsamfund, som de enten selv kommer fra
eller har en tilknytning til. I dette materiale præsenteres fellowship-programmet som eksempel på
ActionAid’s ungdomsarbejde i Myanmar.

3.2.1. Fellowship programmet
Formålet med fellowship programmet er at udvikle unge ledere i Myanmar. Programmet sætter de
unge i stand til at facilitere processer, der skaber deltagelse og forandring i lokale samfund i
Myanmar.
Fellows som rekrutteres til programmet er unge mænd og kvinder, mellem 20-30 år, som kommer
fra forskellige minoriteter i landet. For nogen er deres motivation oplevelsen af ulighed og fattigdom
i deres egne og andre lokalsamfund. For andre ses programmet som et vej ud af denne kontekst,
da uddannelsen i programmet ses som en mulighed for bedre betalte jobs efterfølgende. De fleste
fellows har en universitetsuddannelse eller har som minimum gennemført gymnasiet.
Selve programmet er opbygget omkring to træninger og to ophold i et lokalsamfund, hvor de unge
fungerer som facilitatorer for lokal udvikling. Den første træning på seks uger introducerer de unge
fellows til ActionAids reflect metode, faciliteringsteknikker, og rettighedsbaseret arbejde. Derefter
er de unge fellows to måneder i de lokalsamfund, de skal samarbejde med. Her arbejder de med
de lærte teknikker i samarbejde med mennesker i lokalsamfundene om, at kortlægge behov og
prioriteter for udvikling. Efter to måneder deltager de unge fellows i en fire ugers træning, hvor
teknikkerne uddybes og de får mulighed for at udveksle erfaringer og læringer med andre fellows.
Derefter tager de unge tilbage til landsbyerne, hvor de bliver 1-2 år og arbejder med at organisere
lokalsamfundet i forhold til at skabe den forandring man ønsker lokalt.
Bæredygtighed er centralt i programmet. Det vil sige at målet er, at landsbyerne, når fellows’ene
rejser, selv kan arbejde videre med udviklingstiltag. Under deres ophold træner de unge også
lokale i at bruge udvalgte metoder og i at kunne fungere som lokale ledere i deres landsby.
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The Change Maker
Online på dette link.
Denne film lavet af ActionAid følger 23 årige Su Mai og landsbyen Sekham i
Myanmar, hvor hun tilbragte et år som fellow. I filmen fortæller hun om udfordringerne
ved at ankomme til landsbyen og opbygge et tillidsfuldt forhold til de mennesker, der
bor i byen. Hun fortæller også om, hvordan hun har brugt metoderne i programmet og
hvordan hun i fællesskab med mennesker fra landsbyen blandt andet har bygget to
skoler.
Filmen varer 16 minutter.

3.2.2. Reflect-Action metoden
Reflection-Action er ActionAids integrerede participatoriske metode og er fundamentet for deres
arbejde med lokale samfund i udviklingslande. Gennem reflection-action processer arbejder
ActionAid med at støtte mennesker, der lever i fattigdom, i at analysere deres egen situation,
identificere menneskerettighedsovertrædelser og skabe samarbejde og solidaritet mellem
mennesker. Processen starter med menneskers analyse af deres egen kontekst og kigger på
sammenhænge mellem lokale, nationale og internationale niveauer. Reflection-Action er således
grundstenen i ActionAids arbejde med at give mennesker mulighed for at handle, begyndende med
deres egen bevidstgørelsesproces.
En overordnet introduktion til Reflection-Action metoden findes på dette link.
Reflection-Action består af en rækkke konkrete participatoriske metoder som kan læses mere
detaljeret beskrevet på ActionAid’s side ”Networked Toolbox”, som findes på dette link.
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Baggrund for metoden
Reflection-Action metoden er en vigtig del at ActionAids lokale arbejde og af fellowship
programmet i Myanmar. Metoden bygger på den brasilianske underviser Paolo Freire’s tanker om
kritisk pædagogik inden for voksenuddannelse og på participatoriske metoder, som PRA
(participatory rural appraisal).
Participatoriske metoder er meget anvendt i udviklingsarbejde generelt og NGO’er som ActionAid
bruger dem aktivt i deres arbejde med lokale samfund i lande som Myanmar og Zambia. Metoder
som PRA bruges til at sætte menneskers egen viden om deres egen dagligdag og samfund i spil
og bruge den som udgangspunkt for planlægning og tilrettelæggelse af udviklingsinitiativer. En af
de vigtigste udviklere af metoden PRA er Robert Chambers og hans bog “Whose reality counts:
Putting the last first” er en central tekst inden for feltet. Udviklingen af metoderne er dog sket af
udviklingspraktikere over hele verden og selve tankegangen bag metoderne bygger på Paolo
Freire’s tanker om, hvordan fattige og marginaliserede mennesker kan og bør sættes i stand til at
analysere deres egen virkelighed.
Paolo Freire er en brasiliansk, pædagogisk tænker og voksenunderviser, der med sin bog “The
pedagogy of the oppressed” har gjort sig til central tænker i forhold til kritisk pædagogik.
Samfundsmæssige magtforhold og hvordan man kan bryde med disse er omdrejningspunktet for
Freires pædagogiske tænkning. Målet med undervisningen er, at etablere dialog og skabe kritisk
refleksion hos eleverne. Centralt i denne proces står Freire’s begreb om
bevidstgørelsesprocessen, hvorigennem eleverne bevidstgøres og indgår i en frigørende proces.
Bevidstgørelsesprocessen i Freire’s pædagogik er en social proces, hvor mennesker indgår i en
fælles reflektion og handling i forhold til deres egen virkelighed. Således sker
bevidstgørelsesprocessen i en forening af refleksion og praksis.
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Aktivitet: Arbejd med Reflection-Action i undervisningen.
Oxfam, SCF, ActionAid, CAFOD, Christian Aid and DFID: Get Global
Section One: Get Global Steps
Section Two: Steps Worksheets.
Get Global er en undervisningsvejledning, som er udviklet af en række britiske NGO’er til britiske
secondary schools, aldersgruppe 11-16 år. Get Global tilpasser reflect metodologien til skoler.
Metodologien indeholder en række øvelser og aktiviteter, som kan bruges til at få eleverne til at
reflektere og analysere deres hverdag og samfund, sætte dette i relation til globale problemstillinger,
samt sætte dem i stand til at handle på lokale problemstillinger i dette lys.
Den første del af vejledningen beskriver de seks skridt i processen; 1) Get asking questions, 2) Get
an issue, 3) Get more information, 4) Get planning, 5) Get action og 6) Get thinking about it. Under
hvert skridt gennemgås forskellige aktiviteter, som kan bruges i undervisningen. Derudover
indeholder første del også evalueringsteknikker, som kan bruges i sammenhæng med de seks skridt.
På side 11 af første del af vejledningen er der to forslag til undervisningsforløb af forskellig længde.
Den anden del af vejledningen indeholder såkaldte “worksheets” som er handouts og templates som
bruges til de forskellige øvelser.
Vejledningen er udviklet til at bruge som en del af det britiske “Global Citizenship” curriculum. Det vil
sige at aktiviteterne i vejledningen, skal sætte eleverne i stand til at forholde lokale problemstillinger til
globale og give eleverne erfaring med at handle på problemstillingerne. Som højskolelærer, der rejser
med dine elever til udviklingslande, kan du bruge metoderne til at arbejde med at sætte dine elever i
stand til at relatere lokale problemstillinger, som de selv har erfaringer med til problemstillinger i
møder på jeres rejser.
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Introduktion
De fem øvelser er udviklet med inspiration i det materiale, der er linket til under Utopi,
samfundskritik og retfærdighed. Andet og supplerende materiale kan sagtens anvendes i
øvelserne. Øvelserne er ikke tænkt i kronologisk rækkefølge, men kan bruges og
modificeres, så de passer ind i undervisningen, på elevgruppen, tidsrammen,
undervisningsformålet mv.

Øvelse 1: Din Utopi
Formål


At eleverne får egen erfaring med at drømme og tænke i utopier



At eleverne begynder at tænke i, at deres drømme og utopier er vigtige og kan blive
drivkraften for at engagere sig i forandringsprocesser.



At eleverne får en introduktion til utopi som begreb (kun hvis du synes det er
passende).
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Beskrivelse
1) Introduktion til utopien: På madrasser eller måtter sidder eleverne på gulvet. Der er
tændt stearinlys og ellers slukket lys. Nu kan følgende afspilles: Hvad er Utopi?
Online: https://arken.23video.com/video/3388482/hvad-er-utopia eller Eksistens: En
Evighed hvor ingenting udvikler sig. Online: http://www.dr.dk/p1/eksistensradio/eksistens-2015-03-30/ (den del, hvor lektor i moderne historie Berthel
Nygaard introducerer utopi som fænomen er måske mest relevant) (ca. 30 min).
2) Spørg eleverne om der er nogen, der har nogle afklarende spørgsmål eller
kommentarer til filmen eller radioklippet (uden at begynde en diskussion) (ca. 5-10
min).
3) Sæt noget rart instrumentalt musik på. Nu skal eleverne på drømmerejse, hvor du
guider dem med udgangspunkt i sætningerne (der kan sagtens være andre, bedre
eller flere sætninger) (ca. 15 min):
-

Luk øjnene, læg dig godt til rette og slap af i hele kroppen.

-

I skal nu gøre jer klar til at skulle på rejse til Utopia, til jeres Utopia…

-

Forestil jer, at I nu forlader skolen og starter rejsen mod et sted, hvor I føler jer
rigtig godt tilpas, og hvor alle jeres drømme er opfyldte…

-

Tænk over, hvilke drømme det er…

-

Dernæst forestil dig: Hvordan ser der ud i dit Utopia (er der noget natur og
hvordan ser den ud, hvilke farver er der, er der nogle bygninger; hvordan ser de
ud)? Er der nogen mennesker eller andre væsner (hvordan er de, hvordan ser de
ud, hvordan lever de)? Eleverne skal have god tid til denne del.

-

Forestil dig, hvad du laver i dit Utopia, og hvordan du føler dig der. Eleverne skal
have god tid til denne del.

-

Nu skal du gøre dig klar til at komme tilbage til højskolen og til din madras, og
stille og rolig åbne øjnene og komme op og sidde.

4) Efter drømmerejsen er slut deler eleverne nu deres utopier med hinanden i mindre
grupper på omkring 3 personer. Du kan give dem følgende sætninger i forhold til at
dele og reflektere over deres utopier (ca. 15 min.):
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-

Hvad var det særlige ved din utopi?

-

Hvad kan I tage med fra jeres utopier ind i virkeligheden?

5) I plenum tages udgangspunkt i snakken fra de mindre grupper:
-

Hvilke af jeres utopier forestiller I jer kan blive en del af virkeligheden?

-

Kender I til nogle utopiske projekter eller lignende, der er blevet til virkelighed?
På hvilken måde er de blevet til virkelighed og kan jeres blive det? Hvad skal
der i givet fald til?

6) Derefter kan du spørge eleverne, hvad de synes om øvelsen og om det at tænke i
utopiaer.
7) Som afrunding: Hvis du har tid, lyst og mulighed for det, kan du eventuelt lave et
kort oplæg om Karl Mainheims tanker om Utopi.

Variant
Hvis man vil gå skridtet videre og arbejde med, hvordan drømme og utopier kan blive til
virkelige projekter kan fremtidsværkstedet være en oplagt metode. Se Metode 1:
Fremtidsværksted i ”Didaktiske Anvisninger” under materialet ”At arbejde projekt- og
produkt-orienteret”.

Forberedelse
-

Forbered det rum du skal lave drømmerejse i.

-

Find ud af, om du skal afspille filmen eller radioprogrammet.

-

Forbered noget musik til drømmerejsen og udvælg/tilføj de sætninger du gerne vil
bruge på drømmerejsen.

-

Overvej, hvordan grupperne skal inddeles.
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Øvelse 2: Case: Den Europæiske Union som Utopi (denne øvelse
kan være en fordel af lave i forlængelse med øvelse 1).
Formål


At eleverne får kortlagt, hvad de ved om den Europæiske Union.



At eleverne reflekterer over den Europæiske Union som noget, der for nogen
startede som en Utopi, som senere blev til virkelighed.



At eleverne får kendskab til debatten og holdningen omkring den Europæiske
Union som et utopisk projekt, der måske er på vej mod undergrunden, eller som
lever videre som en utopi.

Beskrivelse
1) Eleverne starter i par med at summe over, hvad de ved om den Europæiske Union,
og hvordan de forstår den som en utopi (ca. 10 min.).
2) Derefter kan du evt. vise eleverne en af de film, der ligger på hjemmesiden under
Europa/debatindlæg/den europæiske union som utopi. Idéen er, at de får
baggrundsviden om grundlæggelsen af EU.
3) Eleverne dels nu op i tre grupper og hver gruppe får tildelt en tekst, der ligger
under Europa/debatindlæg/Den Europæiske Union som utopi eller andre tekster.
Eleverne læser teksten og finder i fælleskab frem til de vigtigste pointer (ca. 30
min.).
4) Eleverne deles op i to grupper, hvor den ene gruppe står i en indercirkel og den
anden i en ydercirkel. De står nu overfor hinanden to og to (de kan både stå overfor
en elev, de ikke var i gruppe med og en som de var i gruppe med, begge dele er
okay).
5) Du læser nu nogle spørgsmål op, som eleverne skal diskutere med den, de står
overfor. Du kan tage udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor eller nogle andre.
Idéen er at, efter eleverne har diskuteret et spørgsmål, så flytter indercirklen sig til
højre, så de kan diskutere det næste spørgsmål med en anden. Spørgsmålene er
følgende (ca. 15-30 min.):
-

Hvad er krikken i forhold til Den Europæiske Union?
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-

Tror I borgerne i medlemslandene føler sig som en del af unionsprojektet?
Hvorfor/hvorfor ikke?

-

Hvordan tror I borgerne i medlemslandene forstår den Europæiske Union? Er det
en utopi, der er gået i opfyldelse?

-

Hvad synes I om den Europæiske Union?

-

Kan man i det hele taget beskrive den Europæiske Union som en utopi? Hvordan?

6) Efter diskussionen går eleverne tilbage i de samme tre grupper, og på kreativ
manér forsøger de sammen at udvikle den Europæiske Union, de drømmer om
(måske ønsker de ingen, men så kan de finde ud af, hvad de så kunne tænke sig)
(tid: min. 60 min).

De kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
-

Hvordan ser den idéelle Europæiske Union ud?

-

Hvad er formålet med vores Europæiske Union?

-

Hvad foregår der?

-

Hvem er med?

-

Hvordan er magten fordelt?

-

Hvad vil Unionen gerne arbejde for og forandre?

7) Eleverne kan vælge frit, hvilken måde de gerne vil fremstille deres utopi om Den
Europæiske Union på. De skal blot have lagt en fælles plan for, hvordan det
kreative produkt skal udarbejdes og indenfor hvilken tidsramme. Metoder kan
være:
-

Animations film: De kan evt. bruge Go animate: http://goanimate.com/

-

En tegneserie: De kan evt. bruge Pikton værktøjet: http://www.pixton.com/dk/

-

En fotokollage: De kan evt. bruge Online Photo Collage Maker:
http://www.collage.com/ eller Picmonkey: https://www.picmonkey.com/collage
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-

En radiofortælling. Som inspiration lyt eventuelt til:
http://www.dr.dk/p1/radiofortaellinger/

-

En kollage

8) Eleverne kan præsentere deres værker for skolen, og hvis muligt, invitere
lokalområdets beboere til præsentationen. Derudover kan det være en idé at bruge
de kreative værker som en kickstarter for en debat om, hvad den Europæiske Union
betyder for os, hvad vi forstår ved den og hvad vi gerne ville lave om/ønsker os
med den. En sådan debat kunne finde sted på skolen, på det lokale bibliotek eller
andre steder, hvor lokalsamfundet er inviteret.

Forberedelse
-

Udvælg film og tekster til øvelsen.

-

Overvej, hvordan du vil dele grupperne.

-

Vurdér, hvor lang tid eleverne skal have til at arbejde med deres kreative projekter.

-

Find de materialer eleverne har til rådighed til deres kreative produktioner.

Øvelse 3: Kritik og selvkritik
Formål


At eleverne reflekterer over, hvilken kritik de selv har i forhold til noget
samfundsanliggende.



At eleverne bliver præsenteret for forskellige projekter og initiativer, der med
forskellige ideologisk og/eller politisk tilgang, udøver en samfundskritik med
udgangspunkt i en utopi og tro på, at samfundet kan blive anderes og retfærdigt.



At eleverne får en kort introduktion til samfundskritikbegrebet (kun hvis du synes
det er passende)



At eleverne får praktisk og kropslig erfaring med selv at udøve kritik.
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At eleverne reflekterer over selvkritik versus samfundskritik.

Beskrivelse
1) Eleverne skal to og to (evt. i en walk and talk) tænke over, hvornår de sidst har
været kritiske overfor noget i det danske eller globale samfund, hvad det var og
hvorfor de var det (15-20 min).
2) I plenum: Fælles opsamling på de kritikker eleverne har haft. De skrives ned på en
tavle og ser om der er kritikker, eleverne har tilfælles (10-15 min.).
3) Derefter præsenteres eleverne for eksempler på projekter, partier, bevægelser mv.,
der alle har en samfundskritik, en utopi og en idé om at ville forandre status quo.
Du kan bruge de eksempler, der er linket til i undervisningsmaterialet her eller
finde nogen selv. Det er en god idé at vælge nogle stykker hvor de metoder, der er
brugt til at udøve kritik er tydelige (15 -10 min.):
4) Når du har præsenteret de udvalgte eksempler, kan du spørge eleverne (ca. 15
min.):
-

Hvad kritiserer denne gruppe?

-

Hvem er kritikken adresseret til?

-

Hvad er gruppens utopi, hvad vil den gerne forandre?

-

Hvilke metoder anvender gruppen i udøvelsen af deres kritik?

5) Spørg eleverne om de kendte grupperne, om de eventuelt kender andre, hvilke
metoder de bruger i deres kritik, og om de kender til andre metoder generelt? Skriv
gerne metoderne ned på en tavle (15-30min.).
6) Hvis du har tid og mulighed for det, kan du evt. lave et kort oplæg om kritikkens
historie, evt. med udgangspunkt i materialet på denne side.
7) Derefter laves en fælles brainstorm over de kritikker eleverne har nu i forhold til det
globale samfund (det kan også tage udgangspunkt i globale problemstillinger i
Danmark). Det kan være hvad som helst. Hvis det er svært at komme i gang kan de
evt. lige tale sammen med deres sidemand. Kritikkerne kategoriseres og ligesom i
et fremtidsværksted. (Se Metode 1: Fremtidsværksted i Didaktiske Anvisninger
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under materialet ”At arbejde projekt- og produktorienteret”.) Her får eleverne et
antal stemmer, som de sætter ved de kritikker, de finder mest relevante (ca. 15-20
min).
8) De kritikker, der har fået flest stemmer vælger eleverne sig nu ind på, og i mindre
grupper skal de lægge en strategi for, hvordan de vil lave et miniprojekt med
inspiration i de metoder, de har fået indsigt i (tid: afhængig af tidsrammen).
9) Er der tid og mulighed for det er det oplagt, at eleverne rent faktisk forsøger at
realisere miniprojektet så de f.eks. laver en event, en video eller andet, der kan
bliver offentliggjort og diskuteret i en bredere offentlighed f.eks. i et nyhedsmedie,
et magasin eller en debataften på skolen (tid: afhængig af tidsrammen).
10) Til videre debat/refleksion: Med udgangspunkt i materialet under
DANMARK/debatindlæg er spørgsmålet følgende: Er samfundskritikken i højere
grad erstattet af selvkritikken i det danske samfund? Bed eleverne individuelt om at
reflektere over ordet ”selvkritik” og skrive tre ord ned på en post-it, som de
kommer i tanke om, når de hører ordet (5-10 min).
11) I plenum deler eleverne deres tanker en af gangen ved at sætte deres post-it op på
tavlen, under overskriften ”selvkritik” (tid: afhængig af antal elever, men omkring
et minut til hver).
12) Vis nu eleverne filmklippet: Rasmus Willig: (Se filmen ”Vi er blevet selvkritiske
masochister” af Rasmus Willig under Danmarkdelen af materialet ”Utopi,
samfundskritik og retfærdighed). Læs evt. nogle af artiklerne fra samme sted op. I
mindre grupper kan eleverne diskutere (15-20 min):
-

Har Rasmus Willig en pointe når han mener, at samfundskritik er blevet til
selvkritik? Hvordan?

-

Oplever I selv selvkritik, hvordan?

I plenum: Læs eventuelt Ked af verden fra DANMARK/debatindlæg op og diskutér
kritikken i forhold til Rasmus Willigs polinter og elevernes pointer fra
gruppediskussionen (15-30 min.).
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Forberedelse
-

Forbered hvilke eksempler på partier, projekter og bevægelser du vil præsentere
eleverne for.

-

Overvej i hvilket omfang eleverne kan lave miniprojekter, og hvilke ressourcer
skolen har til rådighed til de projekter.

Øvelse 4: Retfærdighed
Formål


At eleverne kender til forskellige perspektiver på retfærdighed.



At eleverne bliver bevidste om deres egen opfattelse af retfærdighed.



At eleverne bliver klædt på til at kunne diskutere retfærdighed ud fra en teoretisk
og filosofisk vinkel.

Beskrivelse
1) Øvelsen starter med en skriveøvelse, hvor eleverne i ca. 5 min, uden at stoppe,
skriver alle deres tanker ned om: hvad de forstår ved begrebet ”retfærdighed”. Har
de ikke noget at skrive må de skrive, at de ikke kan finde på noget at skrive, indtil
de igen har noget at skrive i forhold til emnet. Det handler nemlig om at skrive
uafbrudt (5-10 min.).
2) Når skriveøvelsen er afsluttet deler eleverne i plenum nogle af deres tanker
omkring ”retfærdighed”. Det er en god idé at notere stikord ned på tavlen (ca.15
min.).
3) Derefter præsenteres kort forskellige tilgange til retfærdighedsbegrebet. Det kan
være med udgangspunkt i de tre tilgange præsenteret i dette
undervisningsmateriale; nemlig den liberale skole, Retfærdighedens teori af John
Rawls og The Philosophy of Liberation. Du kan evt. tage udgangspunkt i de
følgende stikord (ca. 15 min.):
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-

Den liberale tilgang: Endemålet for retfærdighed er at sikre individets
absolutte frihed. F.eks. frihed til at vælge sociale ydelser uden at skulle være
tvunget til at bruge statens tilbud.

-

Retfærdighedens teori: Bygger på den liberale opfattelse, men fremhæver social
retfærdighed som yderst central. Principper om retfærdighed er bestemt
mellem borgere i et givent samfund, som er blevet enige herom.

-

Philosophy of Liberation: Har fokus på kampen for de undertrykte i
samfundenes rettigheder og ser politiske ideologier som institutioner, der
forsøger at determinere retfærdighed som et universelt fænomen. Den
tilgang mener, at vi skal gøre os bevidst om, hvilken viden vi trækker på i
vores forståelse af, hvad retfærdighed er. I lange tider har den været præget
af en europæisk og vestlig tankegang.

4) Eleverne skal nu arbejde med de tre tilgange ud fra et tema. Temaet kan være ”Den
frie bevægelighed indenfor EU”. Følgende materiale kan bruges som introduktion
til dette tema. Find gerne supplerende eller andet materiale:
-

Moving within Europe – which country is responsible for your social security
rights af Europa Kommissionen (2011) (video). Online:
https://www.youtube.com/watch?v=jd2NusNQ4nM

-

Your ideas for Europe – Your social rights protection in the single market af Europa
Kommissionen (2013) (video). Online:
https://www.youtube.com/watch?v=GwqVZBo9pgg

-

Free Movement – EU Nationals af Europa Kommissionen (engelsk version).
Online: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457

-

Fri bevægelighed – EU borgere af Europa Kommissionen (dansk version). Online:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da
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-

Fri bevægelighed af Mette Rodgers (2014). Online:
http://www.information.dk/484135

5) Efter introduktionen bliver eleverne delt op i tre grupper repræsenterende de tre
forskellige retfærdighedstilgange:
-

Gruppe 1: en gruppe ultra liberale EU embedsmænd og politikere (den liberale
opfattelse af retfærdighed).

-

Gruppe 2: en gruppe socialdemokratiske/sociale liberale embedsmænd og
politikere (retfærdighedens teori).

-

Gruppe 3 er gruppe embedsmænd og politikere, der repræsenterer minoriteter
(Philosophy of Liberation)
I grupperne skal eleverne nu forberede en kort tale på ca. 2 min. (se tips til tale på:
http://www.ffd.dk/internationalt/globalehistoriefortaellere/undervisningsmaterialer/paa-flugt/oevelse-6-kunst-ommennesker-paa-flugt), som de skal forestille sig at holde på et topmøde i Europa
Kommissionen, hvor temaet ”Fri bevægelighed indenfor EU” skal diskuteres.
Der vil være en række spørgsmål, der skal diskuteres på ”topmødet”, og som er
vigtige at blive adresseret i talen. De er følgende:

-

Helt overordnet: Ud fra jeres retfærdighedsperspektiv, er det retfærdigt, at alle EU
borgere uanset økonomi, uddannelse mv. kan bosætte sig i et andet EU land?

-

Hvordan sikrer vi, at alle EU borgere føler sig retfærdigt behandlet og er det i det
hele taget et formål?

-

Er EU's frie bevægelighed noget, der kommer alle til gode? Hvorfor/hvorfor ikke og
i givet fald hvordan?

-

Skal der være lige rettigheder for alle EU borgere? Hvorfor/hvorfor ikke?
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Det kan være en god idé at give eleverne en kort tekst med de vigtigste punkter om de
forskellige retfærdighedsperspektiver (30-60 min.).
6) Du inviterer nu til ”topmøde”, hvor hver gruppe på skift holder deres tale. Derefter
starter du en diskussion, hvor du tager fat i nogle af de pointer eleverne har
fremlagt og får dem til at uddybe dem og diskutere dem med hinanden (20-30 min).
7) Efter diskussionen kan der evt. være en kort evaluering, hvor du spørger, hvad
eleverne synes om øvelsen og om deres forståelse af retfærdighed har ændret sig.

Forberedelse:
-

Overvej, hvordan eleverne skal deles ind i grupper.

-

Forbered eventuelt et oplæg om de tre retfærdighedsskoler.

-

Find evt. noget mere eller andet materiale som case.

-

Forbered din rolle som facilitator af rollespillet.

Øvelse 5: Ulighed og retfærdighedsrollespil
Formål


At eleverne reflekterer over ulighed og retfærdighed på europæisk og globalt plan.



At eleverne formidler deres viden om ulighed i Europa til deres
højskolekammerater og evt. andre unge.



At eleverne får erfaring med at debattere ulighed og retfærdighed i Europa.



At eleverne får erfaring med at udvikle og facilitere rollespil.

Beskrivelse
1) Eleverne præsenteres først og fremmest for artiklerne under
EUROPA/debatindlæg/Ulighed og retfærdighed eller for andre artikler. De kan
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eventuelt have læst dem på forhånd og i plenum have en snak om følgende (ca. 30
min.):
-

Hvad er Thomas Piketty’s formål med bogen: Kapitalen i det 21. Århundrede?

-

Hvilke hovedpointer har Piketty med sin teori?

-

Hvilken kritik møder bogen?
2) I samarbejde skal hele elevgruppen nu udvikle et rollespil, hvor de sætter ulighed
og retfærdighed i Europa under lup. Idéen er, at de selv skal lave mere specifik
research på, hvordan det står til med uligheden i Europa og dernæst udvikle et
rollespil, som har til formål at diskutere denne ulighed og komme med bud på,
hvordan, der kan skabes mere retfærdighed.
3) Efter researchen er det en god idé at lave en fælles brainstorm over mulige
situationer, events eller settings, som rollespillet skal finde sted i samt, hvilke
mulige roller der er. Se evt. idéer til brainstormmetoder under
”Brainstormmetoder” under ”Didaktiske Anvisninger” i materialet under ”At
arbejde projekt- og produktorienteret”.
4) Derefter kan det være en fordel, at eleverne deles op i grupper og arbejder med
følgende: de bestemte roller, der skal indgå i rollespillet, reglerne for rollespillet,
samt en gruppe, der forbereder en efterfølgende debat med deltagerne i
rollespillet. Her kan de fokusere på, hvad der skal diskuteres og hvordan. Denne
gruppe kan ligeledes undersøge om rollespillet har interesse for andre unge (på
skoler, gymnasier, universiteter, i foreninger mv.), tage kontakt til disse og tilbyde
rollespillet og debatten (Tid: mindst en undervisningsgang).
Inspiration til rollespil:

-

http://www.samfundsfaget.dk/aktiviteter/rollespil/

-

http://www.mundu.dk/arrangementer/uretfaerdig-middag/

-

http://ffd.dk/internationalt/globale-historiefortaellere/undervisningsmaterialer/paaflugt/oevelse-5-rollespil-om-debatten-i-eu-om-flygtninge,-der-kommer-til-europa
5) Når rollespillet er udviklet er idéen, at de øvrige højskoleelever er deltagere.
Derefter kan rollespillet bliver afholdt for eventuelt andre interesserede unge og
institutioner.
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6) Når rollespillet er afholdt er en evaluering og refleksion med de elever, der har
udviklet rollespillet, en god idé. Du kan finde inspiration til metode under
”Refleksion” under Didaktiske Anvisninger i materialet under ”At arbejde
projekt- og produktorienteret”.

Forberedelse:
-

Planlæg tidsrammen.

-

Forbered/udvælg eventuelt materiale til inspiration for eleverne.

-

Overvej, hvordan eleverne deles op i grupper.

-

Hjælp evt. eleverne med research om ulighed og retfærdighed i Europa.

-

Hjælp evt. eleverne med at planlægge rammerne for rollespillet.
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