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Det var helt vildt mærkeligt, hvorfor han ikke lod mig komme forbi. Jeg havde jo
ikke gjort andet end at være der. Jeg havde regnet med, at folk ville kigge, men
ikke det her. Det var lidt skræmmende faktisk.
Skoleeleven Asger Olesen om sin tur gennem byen sminket som en tilsløret kvinde

580 unge med
i temadag
om anti-racisme:

Skive
set
med
andre
øjne
Til hverdag går Asger Olesen i 8.
klasse på Resen Skole. Han er lys
i huden og har lysebrunt hår og
blender ind i bybilledet uden at
skille sig ud.
Torsdag så han Skive med andre øjne, da han blev sminket
mørk i huden og gik gennem byen
som en kvinde med slør.
Det skete, da teatret Global Stories onsdag og torsdag gæstede
skolerne i Skive med doku-teater
og en workshop under overskriften »Med andre øjne«. Her deltog
i alt 580 unge fra alle overbygningsskolerne i kommunen samt
en af modtageklasserne på Skivehus Skole i en temadag, hvor de
lærte om identitet, inklusion, diskrimination, mangfoldighed og
menneskerettigheder.
- Først så eleverne en kort teaterforestilling, og derefter blev i
alt 10 unge sminket, så de skiftede etnicitet og identitet, inden de
kom ud i byen for at opleve, hvordan det er at møde verden med
andre øjne, oplyser skolelederen
fra Hem, Helle Kappel Nielsen,

Asger Olesen gik genenm byen som en tilsløret kvinde og oplevede en mand, der ikke lod ham komme forbi, mens han lod skolekammeraten
Frederik Gade, der gik bagefter som observatør, komme forbi.
Foto: Steen Don
der er formand for skolernes samarbejde om at give alle skolebørn
mulighed for at se en professionel
teaterforestilling hvert år.
Eleverne arbejdede sammen i
par, og Asger Olesen gik gennem
byen med Frederik Gade, der også
går i 8. klasse på Resen Skole, som
observatør.

Eleverne blev sminket af professionelle makeup-artister.
Foto: Lindy Jørgensen

HAN LOD MIG IKKE KOMME FORBI
- Frederik og mig gik rundt i
byen og ned til Sønder Centret.
Der oplevede jeg at skulle gå forbi en mand, der ikke ville flytte
sig for mig. Han lod mig ikke komme forbi. Da Frederik så kom lidt
bagefter ... Ham lod han gå forbi,
fortæller Asger.
- Det var helt vildt mærkeligt,
hvorfor han ikke lod mig komme
forbi. Jeg havde jo ikke gjort andet
end at være der. Jeg havde regnet
med, at folk ville kigge, men ikke
det her. Det var lidt skræmmende
faktisk, fortsætter Asger.
Frederik fortæller, at han gik
bagved og kunne se blikkene på
Asger.

- Det var mærkeligt, at de så
ned på en med slør. Du bliver ligesom sat udenfor samfundet på
en måde, siger Frederik.
Asger var så godt sminket, at
nogle af hans venner gik lige forbi ham uden at genkende ham.
To piger fra 7. klasse på Aakjærskolen, Laura Riis og Ina Bjarnø
Poulsen, gik også gennem gågaderne i Skive, mens Ina var sminket mørk i huden som en ung
mand med mørkt hår under huen.
Laura gik helt som sig selv uden
forklædning nogle skridt bagved
Ina:
- Da jeg gik bag hende, kunne
jeg se, hvordan der var nogle, der
kiggede mærkeligt på hende.
- Vi gik rundt og spurgte om vej
til den nærmeste bank eller tankstation, og vi oplevede, at voksne
mennesker blev forvirrede over, at
vi spurgte, fortæller pigerne, der
også synes, at det så ud som om
nogen blev lidt skræmt.
- Det har været spændende at
være med i dag og se, hvordan andre folk kigger på en. Om det gør

Før- og efterbilleder fra workshoppen
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