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Vi prøver jo at sætte os i en anden persons sted. Så kan man fornemme, hvordan
de har det og hvordan det er at føle sig set ned på. Det kan også sætte gang i en
overvejelse om, hvordan man selv skal opføre sig over for andre.
Frederik Gade, elev på Resen Skole

Det var en helt anden oplevelse at gå gennem byen med en ny identiet og etnicitet sminket mørk i huden og med mørkt hår, fortæller Ina Bjarnøe Poulsen, der blev fulgt af makkeren
Laura Riis.
Foto: Steen Don

b Racist?
Alle eleverne begyndte
workshoppen med at se
soloforestillingen »Racist?«
med den dansk/afrikanske
performer Sara Fanta
Traore.
Teatret Global Stories
oplyser, at Sara som basis for
forestillingen tog kontakt til
mennesker med racistiske
holdninger på Facebook og
fik lov til at interviewe dem.
- »Racist?« bevæger sig
i krydsfeltet imellem
dokumentar og teater - og
handler om de mennesker
hun har talt med. Sara
spiller 19-årige Samir der
»hader danskere« og 37-årige
Jane der »er bange for
perkere«. Det er blevet til en
forestilling som ud fra meget
forskellige perspektiver
åbner det vigtige tema om
fordomme, skriver teatret
selv om forestillingen.

Mohammed.

en forskel om man er dansk eller
muslim, mener pigerne.
- Det er anderledes at få lov
til at være med i et eksperiment
og prøve at se, hvordan det er at
komme fra et andet land, siger Asger.
- Vi prøver jo at sætte os i en
anden persons sted. Så kan man
fornemme, hvordan de har det og
hvordan det er at føle sig set ned
på. Det kan også sætte gang i en
overvejelse om, hvordan man selv
skal opføre sig over for andre, siger Frederik.
FORBI VENLIGBOERNES CAFE
I løbet af dagen deltog mange
af eleverne også i en workhop,
hvor en række øvelser på gulv
kredsede om at give deltagerne
en oplevelse af for en stund at
sætte sig i et andet menneskes
sted, mens en tredje gruppe af
eleverne gik gennem byen på en
»dialogvandring«.
Her var eleverne blandede på
tværs af klasser, og de kom på
vandringen blandt andet forbi

Mange af eleverne, der deltog i workshoppen, mødte to af de lokale
Venligboere, Bjarke Rasmussen og den syriske flygtning, Faris Alzouhe.
Privatfoto.

Sumaya.

Asger.

Ina.

Venligboerne Skive og omegns
sprogcafe på Skive Bibliotek.
Det oplyser Bjarke Rasmussen
fra Venligboerne, der selv repræsenterede Venligboerne på biblioteket sammen med den syriske
flygtning Faris Alzoube. Her fortalte de om Venligboernes lokale
resultater indtil nu med blandt
andet sprogcafe, lektiehjælp, fællesspisning og økonomifoldere.
- Det er med stor glæde, at jeg
kan konstatere, at flere af de tosprogede elever allerede om eftermiddagen meldte sig som tolkehjælper og cafegæster, for i den
store, uoverskuelige og komplekse
verden hjælper det nogen gange
at starte i det nære, siger Bjarke
Rasmussen.
Workshoppen sluttede med en
opsummering med udgangspunkt
i FN’s menneskerettighedserklærings grundsætning: »Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder«
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