Hvad rager menneskerettighederne mig?

Velkommen til Unge for Menneskerettigheders årlige march, som vi
holder for at markere 70 årsdagen for vedtagelsen af FNs
menneskerettighedserklæring. I dette hæfte er de oplæg som du skal
arbejde med de næste timer.

Du kan vælge imellem 6 emner:
1. Skriv et blog-indlæg med titlen: ”Min yndlingsmenneskerettighed
er….”
2. Skriv en online-artikel om en menneskerettighedsaktivist.
3. Skriv et debatindlæg med titlen: ”Udvalgt!”
4. Skriv et debatindlæg med titlen: ”Ytringsfrihed eller privatlivets
fred?”
5. Skriv et Haiku-digt om menneskerettighederne.
6. Skriv en novelle om menneskerettighederne.

Rigtig god fornøjelse!

1 ”Min yndlingsmenneskerettighed er…..”

Skriv et indlæg til en blog, med overskriften: ”Min yndlingsmenneskerettighed er…..” og fortæl, hvilken rettighed du bedst kan
lide og hvorfor. Det er meningen at disse indlæg skal lægges op på en
Unge for Menneskerettigheds-blog efter eventen.
Her er et link til de 30 menneskerettigheder.
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/ verdenserklaeringenom-menneskerettighederne/

2

Menneskerettighedsaktivister

En online avis har en sektion for unge. Den har valgt at lave en række
artikler med temaet: ”Menneskerettigheder under pres”. Skriv en
artikel til online-avisen med rubrikken ”Han/hun valgte at gøre noget!”.
Du kan læse om menneskerettighedsaktivister i hæftet:
”Menneskerettighedsaktivister, lidt om nogle af dem…”, eller
Du kan finde mere information på:
http://www.forenetformenneskerettigheder.dk/voices-for-human-rights/champions-human-rights.html

3 Udvalgt!
Sæt dig i USO’s sted og skriv et debatindlæg til en blog ud fra
spørgsmålet: Er der forskel på folk? Som afsæt for dit debatindlæg skal
du læse artiklen: ”USO nægtet adgang til egen koncert: Nu gør han op
med dansk fremmedhad.” fra BT.dk.
Du kan forholde dig til:
• Danskhed eller fremmedhad
• Det at være ”udvalgt” (https://www.youtube.com/watch?v=Ui5I-oo7C-M)

USO nægtet adgang til egen koncert:
Nu gør han op med dansk fremmedhad

USO med kæresten
Lykke Sand. Foto:
Janus Nielsen

AF KRISTIAN DAM NYGAARD
12. NOV. 2018 KL. 16.39

Han er født i Aarhus og er
kendt for at tale med den
tykkeste østjyske accent.
Alligevel føler rapperen USO
sig stadig som andenrangsborger i Danmark, hvor han
mener, Dansk Folkeparti har al
for meget indflydelse.
»Det der med 'meld dig ind i
Danmark og smid tørklædet'.
Den er jo helt gal. Burde der
ikke være 20.000 andre ting, vi
hellere skulle gå op i? Jeg
synes, det er super
skræmmende, at vi skal til at
bestemme, hvordan folk går
klædt,« lyder det fra den 37årige rapper.
Siden USO, hvis borgerlige
navn er Ausamah Saeed, slog
igennem på hitlisterne for
snart 20 år siden, har han
aldrig haft lyst til at blande sig i
den offentlige debat.
Med forældre fra Marokko og
Yemen har han dog altid haft
'indvandrer'-mærkatet inde på
livet, og med sin nye single
'Udvalgt' tager han nu bladet
fra munden og sætter ord på
den fremmedhad, han synes
fylder for meget i Danmark.
»Jeg har ikke interesse i at stå
og debattere med en politiker.
Det her handler om min
virkelighed og de oplevelser,
jeg har oplevet i Danmark.
Dansk Folkepartis seneste

kampagne, synes jeg især, er
decideret usmagelig,« forklarer
USO og tilføjer, at det især er
højrefløjen og politikere som
Inger Støjberg, der er med til at
dele befolkningen op i to.
»Politikerne bør jo være gode
eksempler for os andre. Hvis
de opfører sig, som de gør, så
sætter det jo tankerne i gang
hos resten af befolkningen, der
tror, det er okay.«
Han nævner det seneste
tildækningsforbud og debatten
om muslimske kvinder, der
ikke vil give hånd til mænd.

»Så længe man ikke gør andre
fortræd, så skal der da være
plads til alle kulturer. Du
stopper da heller ikke med at
fejre jul, hvis du flytter til et
land i Mellemøsten.
Selvfølgelig skal der være plads
til alle,« lyder det fra USO, der
giver eksempler på den
hverdagsracime, han oplever i
sit eget liv.
»For det første hører jeg ofte
sætningen, 'hvor taler du godt
dansk'. Jeg kan sagtens svare
igen med en joke, men nogle
dage bliver jeg også bare lidt
træt,« indleder han.

»Dørmanden giver den
sædvanlige forklaring om, at
jeg har det forkerte tøj på. Så
ringer jeg til min tour manager,
og så bliver jeg lukket ind. Det
er klart, hvis man ikke lige ved,
hvem jeg er, så ligner jeg bare
alle de andre udlændinge, det
ødelægger bare aftenen.«

»For 14 dage siden landede jeg
i Københavns Lufthavn i
Kastrup efter at have været i
USA,« fortsætter han.
»Jeg skulle vise pas og blev så
udspurgt om alt muligt, og jeg
skulle forklare, hvad jeg skulle
her i Danmark. Jamen, jeg bor
her jo! Jeg har ofte taget toget
fra Tyskland til Danmark, hvor
jeg er den eneste i togkupeen,
der bliver bedt om at vise pas.
Jeg forstår godt, det handler
om ekstra sikkerhed, men det
gør mig stadig ked af det.«
USO fortæller, at han
derudover ofte har oplevet at
blive afvist i døren på
spillesteder, hvor han er på vej
ind for at give koncert og
måske kun har forladt
backstagelokalet kort for at
spise aftensmad.

USO, der blandt andet er
kæreste med den danske
skuespillerinde Lykke Sand, har
med egne ord altid bevæget
sig i 'begge lejre' med venner
fra alle mulige kulturer. Han
har gået til
modersmålsundervisning og
kan både tale og skrive
flydende arabisk.

Men tænk på, hvor mange af
hans typer der er i dag, der har
de holdninger.«
Han tror og håber på, at det i
fremtiden bliver mere
accepteret med blandede
kulturer. At landegrænser bare
er noget, vi har skabt, og at vi
kan koncentrere os om i stedet
at passe på hinanden.
»Men det er stadig vigtigt at
kæmpe lige nu for, at vores
børn får det bedre. Vi kan ikke
bare efterlade en jordklode,
der ligner lort. Om det så
handler om miljøet eller retten
til, at alle kan være der. Der er
større problemer, vi skal tage
os af, end at hade hinanden.«

»Hvorfor skulle jeg ikke det,
bare fordi jeg bor i Danmark?
Jeg har også familie i Marokko,
og de forstår altså ikke jysk,«
fortæller han med et grin.
»Jeg er vokset op med to
kulturer. Det kan man altså
sagtens uden at miste sin
danskhed af det.«
Den aktuelle single åbner USO
med et gammelt Mogens
Glistrup-citat om, at
andengenerationsindvandrere,
der er kommet til Danmark
efter 1964, skal smides ud af
landet hurtigst muligt.
»Dengang grinede vi ad ham,
og selv Pia Kjærsgaard sagde,
han var en lille smule skør.

Hør 'Udvalgt' her:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ui5I-oo7C-M
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Ytringsfrihed eller privatlivets fred?

Skriv et debatindlæg til en blog ud fra spørgsmålet: ”Ytringsfrihed eller
privatlivets fred?” Som afsæt til dit debatindlæg skal du læse artiklen:
”Ekskæresten udleverede Camilla i bog: Blev udstillet som ond og
promiskuøs” fra DR.dk og blandt andet forholde dig til:
• Ytringsfriheden: må man sige alt?
• Er det i orden at lyve om andre for at få opmærksomhed?
• Hvor går grænsen mellem privatlivets fred og ytringsfriheden?

Ekskæreste udleverede Camilla i bog:
Blev udstillet som ond og promiskuøs
Hverken Københavns Retshjælp eller Danske Medier ville hjælpe Camilla, da hendes ekskæreste
udnyttede sin ytringsfrihed.

Camilla fik en dag
anbefalet en bog i
sit Facebook-feed.
Den indeholdt både
hendes navn og
navnene på hendes
venner. Den var
skrevet af hendes
ekskæreste.
(Foto: Olafur
Steinar Gestsson ©
Scanpix)

AF KASPER MADSBØLL CHRISTENSEN
8. NOV. 2018 KL. 11.00

Følelseskold. Promiskuøs*.
Ond.
Forestil dig, at din ekskæreste
mønter de ord på netop dig.
Forestil dig så, at han ikke blot
kaster ordene efter dig, men
derimod deler dem med hele
Danmark.
Det oplevede Camilla, da hun
en dag fik anbefalet en bog i sit
Facebook-feed. Den indeholdt
både hendes navn, navnene på
hendes venner og beskrev
hende i stærkt negative
termer.
Bogen var skrevet af hendes
ekskæreste.
Det fortæller journalist Anne
Niluka Iversen til Kulturen på
P1. Hun har interviewet
Camilla i magasinet Vice, hvor
Camilla har ønsket at være
anonym af hensyn til dem, hun
skal arbejde for i fremtiden.
Det har hun fået lov til i både
Vice - og nu også i Anne Niluka
*Promiskuøs: som har sex
med stadig skiftende
partnere.
Oprindelse: fra
latin promiscuus 'blandet,
uden orden', dannet
af pro- 'for'
og miscere'blande'
– ordnet.dk

Iversens gengivelser overfor
DR.
- Camilla beskrev det som
værende ærekrænkende. Hun
følte sig enormt magtesløs,
fordi hun ikke rigtig havde
nogen mulighed for hverken at
stoppe det eller for at tage til
genmæle uden at skulle stå
frem, fortæller Anne Niluka
Iversen.
Til Vice har Camilla selv sat ord
på oplevelsen:

Det var som at se en
film om sig selv, med
en der ligner mig, gør
som mig, men som
ikke er mig.
CAMILLA
- Jeg følte mig blottet. Det var
som at se en film om sig selv,
med en der ligner mig, gør som
mig, men som ikke er mig.
I starten af bogen bliver
Camilla beskrevet som et
dejligt menneske, men senere
begås der nærmest
karaktermord på hende,
forklarer Anne Niluka Iversen.
- Han (ekskæresten, red.)
beskriver, at hun efter deres
brud går i seng med alle mulige
mænd hver weekend. Ifølge
hende passer det simpelthen
ikke. Ifølge hende gik hun
meget, meget langt i at forsøge

at støtte ham og være en god
ekskæreste, efter de gik fra
hinanden. Men i bogen
beskrives hun på ingen måde
flatterende.
Ytringsfrihed vægter højest
Camilla har forsøgt at få hjælp
hos både Københavns
Retshjælp og Danske Medier,
men er blevet afvist begge
steder. Ekskærestens
kunstneriske ytringsfrihed
vægter højere end det, Camilla
oplever som en karaktermord
på hendes person.
Sagen kompliceres af, at bogen
er en del af den genre, der
hedder autofiktion. Det er en
genre, der blander fiktion med
fakta.
Noget af bogens indhold kan
altså indeholde beskrivelser af
mennesker, der findes i
virkeligheden, og handlinger,
der rent faktisk er foregået.
Andre dele af bogen kan tage
udgangspunkt i en virkelig
hændelse, som så er
dramatiseret - eller være
fuldstændig fri fantasi.
Camilla mener ikke,
ekskærestens bog om hende
indeholder fri fantasi.
- Hun er blevet tvunget til at
gennemleve et forhold, hun
har lagt bag sig, og en tid, som
har været enormt
følelsesmæssigt hård for
hende. Det er noget, som hun

har brugt rigtig meget tid på at
komme over, fortæller Anne
Niluka Iversen.
- Camilla beskrev, at hendes
følelsesmæssige udvikling blev
sat tilbage og den tro, hun var
ved at opbygge på sig selv, på
fremtiden og på mænd,
ligesom forsvandt.
Camilla er blevet opfordret til
at lægge sagen bag sig af nogle
personer i det københavnske
forfattermiljø, da der ikke er
noget at gøre rent juridisk.
Hvor grænsen går mellem
virkelighed og fiktion?
Sagen er langt fra den første
indenfor autofiktionsgenren,
hvor folk, der er omtalt i
bøgerne, på den ene eller

anden måde har følt sig
krænket.
Blandt de tidligere sager kan
nævnes striden mellem Claus
Beck-Nielsen og Thomas
Skade-Rasmussen Strøbech.
Her lagde Strøbech sag an mod
Beck-Nielsen, fordi han mente,
at Beck-Nielsens bog
'Suverænen' gik alt for tæt på
hans liv. Claus Beck-Nielsen
blev frifundet i sagen.
Også Karl Ove Knausgårds
romanserie 'Min kamp' har
vakt debat i hjemlandet Norge
på grund af stærke
selvbiografiske træk, mens
forfattere som Knud Romer og
Tove Ditlevsen længe har nydt
stor succes herhjemme med
autofiktionsgenren.

Camilla efterlyser et etisk
kodeks i sådanne sager - for
hvordan kan man ellers vide,
hvor grænsen går mellem
virkelighed og fiktion?
Indtil videre må forfatterne
gøre, præcis hvad de vil.

- DR.dk har valgt at
anonymisere Camillas
identitet i artiklen af hensyn
til hendes fremtidige
arbejdsgivere og
bekendtskaber.
Redaktionen er både
bekendt med hendes og
ekskærestens rigtige navne
samt titlen på bogen, som vi
af samme grund har valgt
ikke at bringe.

5 Menneskerettighedsdigt
Skriv et haiku-digt om menneskerettighederne!
Haiku er en japansk lyrikform med strenge formkriterier. Et japansk
haikudigt består som udgangspunkt af 17 stavelser fordelt på tre
grupper eller linjer, med fem, syv og fem stavelser.
Haiku skal indeholde natur og skal foregå i nutid.
Reglerne for haiku er simple:
1. Digtet har 3 linjer:
linje 1 har 5 stavelser.
linje 2 har 7 stavelser.
linje 3 har 5 stavelser.
2. Digtet skal ikke rime.
3. Digtet skal handle om natur og være i nutid.
4. … og i denne opgave have noget med menneskerettighederne at
gøre.
Her er et par eksempler:
En gammel dam;
en frø hopper i —
Lyden af vand.
-

Af Matsuo Basho 1644-1694

Stilheden smerter;
Som slag og skud i mørke —
Lyden af blod.
-

Af Heidi Brandt

6 Skriv en novelle om
menneskerettighederne
Skriv en novelle om menneskerettighederne!
Der skal være en jeg-fortæller. Novellen skal være på ca. en A4 side.
Den røde tråd i din novelle skal være menneskerettighederne, f.eks.
hvordan at de bliver overtrådt eller overholdt.

Kravene til din novelle er:











En handling/begivenhed
Få personer
Strækker sig ikke over flere dage
Ikke særligt godt kendskab til personerne
En konflikt
Et dilemma
Kort fortælling, med et enkelt handlingsforløb
Åben slutning
Det der sker forandrer personens eller personernes liv
Novellen kan handle om et bestemt problem for hovedpersonen

Her kan du finde flere informationer om
menneskerettighederne, som du kan bruge i dit
arbejde.

Her er et link til verdenserklæringen om menneskerettighederne:
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/verdenserklaeringen-ommenneskerettighederne/
Her kan du se en film om historien bag menneskerettighederne:
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/menneskerettigheder/
Her kan du se 30 små film om de forskellige menneskerettigheder:
https://www.ungeformenneskerettigheder.dk/category/videoer/

Her kan du læse om alle Nobel fredsprismodtagere:
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/index.html

Her kan du læse om flere menneskerettighedsaktivister:
http://www.forenetformenneskerettigheder.dk/voices-for-humanrights/champions-human-rights.html
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