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Hvordan reagerer mennesker på forskellighed? Hvad 

tænker vi om dem, der er anderledes end os selv? 

Hvad siger vi om dem – og hvordan behandler vi dem? 

Og hvorfor tænker, taler og handler vi, som vi gør? 

Forskelligheden er overalt i vores samfund. Den er et 

grundvilkår, som angår os alle, og som vi ikke kan 

undgå at forholde os til. Denne lærebog er del af et 

undervisningsmateriale om forskellighed, fordomme 

og intolerance. Materialet handler om de møder, der 

hele tiden finder steder mellem mennesker, der ser 

hinanden som forskellige. I de møder kommer forestil-

linger om ’os’ og ’dem’ i spil: Hvem er inde, hvem er 

ude, og hvorfor forholder det sig egentlig sådan?

Formålet med undervisningsmaterialet er at inddrage 

eleverne i diskussioner om forskellighed og gøre dem 

mere bevidste om inklusions- og eksklusionsmekanis-

mer og vigtigheden af at skabe rummelige fællesskaber. 

Materialet bygger på en skoleundersøgelse med 

interview med elever og lærere fra hele landet. Det er 

rettet mod undervisning i grundskolens 7.-10. klasser 

og består af lærebog, et øvelseskatalog og et webba-

seret elevmateriale. Undervisningsmaterialet kan 

bruges i enkeltfag (fx samfundsfag, historie, dansk), 

på tværs af fagene og til projekt- og eksamensforløb. 

Det kan også med fordel anvendes på landets lærerud-

dannelser og gymnasiale uddannelser.

Undervisningsmaterialet del for del 
Lærebogen består af indføring i en række centrale 

begreber, historisk baggrundsviden samt idéer og 

vejledning til konkrete undervisningssituationer. Bogen 

er målrettet lærere. 

Øvelseskataloget er en samling af opgaver, øvelser og 

diskussionsoplæg til brug i undervisningen. Øvelserne 

relaterer sig til de temaer, som tages op i lærebogen, 

de er niveauopdelte og har definerede læringsmål. 

Øvelseskataloget findes bagerst i lærebogen.

Elevmaterialet er webbaseret og findes på 

www.folkedrab.dk/forskellighed. Det består af korte 

tekster med faktuel viden, ord- og begrebsforklaringer, 

historiske nedslag, cases og øvelser. Webmaterialet 

berører de fleste af lærebogens temaer og kan benyt -

tes af eleverne på egen hånd.

Hvad skal materialet?
Det samlede materiale (lærebog, øvelseskatalog og 

webmateriale) fungerer som et fleksibelt redskab til 

undervisningen og skal: 

• Give lærere baggrundsviden om relevante begreber 

og fænomener, der knytter sig til intolerance

• Give konkrete bud på, hvordan undervisning om 

intolerance kan foregå, bl.a. gennem anbefalinger 

til undervisningen, diskussionsoplæg og øvelser   

en verden til forskel(lighed)
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lærebogen i brUg
Bogen er tiltænkt lærerens forberedelse af undervis-

ning om intolerance og relaterede temaer. 

Lærebogen består af 11 kapitler. Hvert kapitel ridser et 

bestemt tema op gennem begreber, cases og histori-

ske nedslag. Der findes elevøvelser til bogens kapitler i 

kataloget, og alle kapitler, på nær de indledende, 

refererer til specifikke videns- og færdighedsmål for 

historie, samfundsfag og dansk. Efter de 11 kapitler 

følger specifikke anbefalinger til undervisning om 

intolerance og derefter øvelseskataloget. Bagerst 

findes en ordliste til elever.  

Bogen igennem er der forskellige cases, som beskriver 

særlige sager eller spørgsmål. I øvelseskataloget 

findes der elevudgaver af disse cases og tilhørende 

arbejdsspørgsmål, så de kan bruges direkte i undervis-

ningen. Kapitlerne har også konkrete tips til undervis-

ningen og forslag til yderligere læsning. På tværs af 

bogens kapitler er der selvstændige artikler om 

udvalgte begreber og emner skrevet af eksperter på 

området. I disse tekster kommer forfatterne med 

deres bud på, hvordan et bestemt fænomen eller en 

historisk sammenhæng skal forstås.

I kapitlerne er der eksempler fra forskellige minoritets-

gruppers erfaringer med intolerance. Fokus er på 

homoseksuelle, jøder, muslimer og romaer. Disse 

grupper er valgt, fordi deres samlede erfaringer giver 

et nuanceret billede af, hvad det vil sige at skille sig ud, 

og hvordan denne forskellighed er blevet håndteret af 

minoriteten selv og det omgivende majoritetssamfund 

i Danmark. 

• Stille materiale til rådighed for elevernes arbejde 

med de temaer, som behandles i lærebogen, og 

arbejdet med de forskellige øvelser fra kataloget. 

 

Hvorfor et Undervisningsmateriale 
om intolerance?
Som resten af verden er Danmark præget af forskel-

lighed. På mange måder fungerer forskelligheden, og 

der er plads og rummelighed til at være og leve på 

mange forskellige måder. Der findes dog også nega-

tive reaktioner på forskelligheden, fx negative forestil-

linger om visse grupper i samfundet. Nogle gange 

udvikler de negative holdninger sig til forankrede 

fordomme eller fjendebilleder og fører til chikane, 

forskelsbehandling og vold. En del af formålet med 

dette materiale er at øge forståelsen af, hvorfor visse 

forestillinger udvikler sig i negativ retning, og hvordan 

man kan håndtere denne proces. 

Materialet er udarbejdet af DIIS, Dansk Institut for 

Internationale Studier på opdrag fra det daværende 

Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration 

og skal give lærere og elever mulighed for at arbejde 

med nogle af de svære spørgsmål og emner, der 

knytter sig til intolerance. 

 

Hvordan kan materialet indgå 
i Undervisningen?
Det samlede undervisningsmateriale kan bruges i sin 

helhed eller i udvalgte dele afhængig af den enkelte 

lærers ønsker. Man kan lade et tema (fx fordomme 

eller forskelsbehandling) være udgangspunkt for 

et forløb, eller man kan tage afsæt i nogle særlige 

færdigheds- og vidensmål for et bestemt fag, når man 

tilrettelægger brugen af materialet. Eleverne kan også 

inddrages, så deres interesser og spørgsmål styrer 

planlægningen af arbejdet. I de fleste tilfælde vil der 

være begrænset tid til rådighed til at arbejde med 

bogens emner, så en udvælgelse af fokuspunkter vil 

være nødvendig. 

Intolerance kan tages op som et selvstændigt emne i 

undervisningen eller kan inddrages i undervisning om 

menneskerettigheder, demokrati, medborgerskab eller 

folkedrab. 

Undervisning om sprog og sprogbrug kan også trække 

på eksempler og cases fra intolerancefeltet til at 

illustrere, hvordan sprog skaber virkelighed – og 

hvordan sproget kan bruges inkluderende, men også 

misbruges til at skabe skel og splittelse mellem 

mennesker. Fokus kan også lægges på fællesskaber 

og identitet, så materialet bidrager til diskussioner om 

majoritet vs. minoritet, kultur, ’os’ og ’dem’.

Find inspiration til at tilrettelægge undervisning ud fra 

materialet på www.folkedrab.dk/forskellighed 
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fra skolebesøg 
til Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet er lavet på baggrund 

af en række skolebesøg og interviews med 

lærere og elever fra 7.-10. klasse. Fokus var på 

forestillinger om ’os’ og ’dem’, og hvordan vi 

forholder os til det eller dem, der opleves som 

anderledes. I interviewene kom elever og lærere 

ind på emner som fordomme, racisme og 

mobning.

Rapporten fra undersøgelsen kan findes på 

www.folkedrab.dk/forskellighed 
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  folkedrab som den yderste konsekvens af forestillinger 

om ’os’ og ’dem’. Intolerance over for en bestemt 

gruppe fører sjældent til folkedrab, men de to fænome-

ner har alligevel en række mekanismer til fælles, fx 

fjendebilleder, hadefuld tale og forskelsbehandling m.v. 

Forskel på folk er bogens niende kapitel og sætter spot 

på diskrimination i en dansk såvel som europæisk 

kon  tekst. Kapitlet beskriver bl.a. eksempler på for-

skelsbehandling af homoseksuelle og af romaer rundt 

om i Europa. 

Kapitel 10 Sig, hvad du vil – eller hvad? centrerer sig om 

sprogbrug og de konsekvenser, som ord kan have for 

inklusion og eksklusion. Hadefuld tale beskrives som 

en særlig udgrænsende form for sprogbrug, der 

dæmoniserer og dømmer, og linkes til propaganda. 

Også internettet som (relativt) frit forum for tale 

behandles. Her fokuseres på de fordomsfulde budska-

ber, der spredes via nettet, og på de problemer med 

chikane og mobning, der knytter sig til sociale medier. 

Bogens sidste kapitel Hvem har ret? giver et overblik 

over det lovkompleks, der knytter sig til intolerance. 

Kapitlet fungerer som en form for opslagsværk med 

information om de forskellige dele af lovkomplekset. 

Det drejer sig om lovgivning om fx racisme og diskri-

mination. 

Efter de 11 kapitler følger anbefalinger til undervisnin-

gen og herefter øvelseskataloget med opgaver til brug i 

undervisningen. Bagerst findes en ordliste, der kan 

kopieres til eleverne. 

materialet og folkeskolen
Det samlede undervisningsmateriale berører emner 

som demokrati, fællesskab, ansvar, inklusion og 

eksklusion og relaterer sig således til folkeskolens 

formål om at ”forberede eleverne til deltagelse, medan-

svar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 

folkestyre.”

 

folkeskolen og værdierne
Den danske folkeskole er karakteriseret af bestemte 

formål og særlige værdier, som danner rammen om 

børns skolegang. Denne ramme for folkeskolen har 

ændret sig gennem tiderne fra et fokus på at danne 

kristne, samfundsnyttige borgere til nutidens skolefor-

ståelse, der betoner åndsfrihed, ligeværd og demokrati 

– og det enkelte individs udvikling. I folkeskolen skal 

eleverne lære om det samfund, de er del af, og om 

menneskelivets vilkår. Dette materiale skriver sig ind i 
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mennesker. Hvordan skabes rammerne for et fælles-

skab – hvem lukkes ind, og hvem holdes ude? Kapitlet 

tager begreber som identitet, normer, magt, majoritet, 

minoritet og medborgerskab op til diskussion.

I kapitel 4 Inde eller ude rettes fokus mod tre gruppers 

indvandring til Danmark og deres interaktion med det 

danske samfund: romaer, jøder og muslimer. Kapitlet 

berører emner som inklusion/eksklusion, borgerrettig-

heder, assimilation og integration, og det viser eksem-

pler på både imødekommenhed og afstandtagen fra 

majoritetens side overfor minoriteten.  

Femte kapitel Kasser og kategorier undersøger meka-

nismerne bag vores sortering af indtryk og informa-

tion. At inddele verden i kasser er en almenmenneske-

lig proces, der hjælper med at skabe orden i kaos. Der 

er dog risiko for, at kasserne bliver permanente og 

karikerede versioner af det, de repræsenterer. Kapitlet 

ser på udviklingen af fordomme, fjendebilleder og 

stereotyper – og på forestillinger om køn, identitet og 

seksualitet.

Kapitel 6 Ismer og fobier er en diskussion af de 

begreber og termer, som knytter sig til de former for 

intolerance, som jøder, muslimer, romaer og homosek-

suelle oplever: antisemitisme, islamofobi, antiziga-

nisme og homofobi. 

Lærebogens kapitel 7 Farlige forestillinger handler om 

de konsekvenser, som vores forestillinger om andre 

mennesker kan have. Først anskues racisme i et 

historisk og nutidigt perspektiv, derefter undersøges 

konspirationsteorier og ekstremistiske miljøer, hvor 

intolerante holdninger florerer. 

Ottende kapitel Fra forestillinger til folkedrab ser på 

Bogens 11 kapitler kan benyttes enkeltvis og i den 

rækkefølge, man ønsker. Da bogen er tematisk 

opbygget, er det ikke nødvendigt at læse et bestemt 

kapitel før et andet. 

Lærebogen dækker et bredt felt og berører mange 

komplicerede emner og begreber. Der er lagt vægt på 

at ridse de enkelte temaer op, præsentere de væsent-

ligste pointer, give konkrete forslag til operationalise-

ring i undervisningen og henvise til yderligere materiale. 

Bagerst i lærebogen findes øvelseskataloget, der 

indeholder 35 øvelser, som kan bruges i arbejdet med 

bogens temaer. For hver øvelse er der udarbejdet 

læringsmål, og alle bogens kapitler har henvisninger til 

relevante øvelser. 

kapitel for kapitel 
Lærebogens første kapitel Undervisning i en mangfoldig 

virkelighed introducerer interkulturel undervisning som 

en teoretisk ramme for undervisning om intolerance. 

Det handler bl.a. om at sætte spørgsmålstegn ved 

tilsyneladende naturlige konstruktioner af den rigtige 

vs. den forkerte måde at leve på – og hvad der er 

’normalt’ og ’unormalt’. 

Lærebogens andet kapitel Det rummelige samfund 

diskuterer intolerance som fænomen og undersøger, 

hvad der karakteriserer et rummeligt samfund modsat 

et intolerant samfund. Her argumenteres for, at 

tolerance ikke nødvendigvis kan benyttes som 

intolerancens modpol. I stedet kan man tale om det 

rummelige samfund, der i højere grad er indstillet på 

plads til forskellighed. 

Kapitel 3 Fællesskaber sætter fokus på konstruktioner 

af fællesskaber og på fællesskabets betydning for 
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forskellighed skolen, klassen og nærområdet? Hvilke 

slags problemer med inklusion og eksklusion oplever 

man som underviser – hvis nogen overhovedet? 

Hvilke fordomme florerer på skolen, og hvor indgroede 

synes de at være? 

På skoler med stor diversitet i elevsammensætningen 

kan materialet danne grundlag for diskussion af, 

hvordan man navigerer i mangfoldigheden, og hvordan 

man taler til og om hinanden. I mere homogene 

klasser vil materialet kunne benyttes til at sætte fokus 

på den forskellighed, som eleverne ikke nødvendigvis 

møder i dagligdagen, men som er et vilkår i samfundet 

– og som de bør lære om som led i deres dannelse og 

uddannelse i et demokratisk samfund. 

om mennesker
Intolerance er et svært emne, fordi intolerance handler 

om mennesker. Det er mennesker, der udsættes for 

intolerance, og det er mennesker, der er intolerante. 

Det kan give anspændte situationer i klassen, som kan 

opleves som en opdeling mellem dem, det er synd for 

– og dem, der ikke opfører sig ordentligt. Det er 

sandsynligt, at elever vil reagere på denne opdeling og 

bevidst eller ubevidst placere sig selv på det ene eller 

andet hold. Er man en af ’de anderledes’, et af ’ofrene’, 

som de andre skal (lære at) anerkende og rumme? 

Eller er man en af de fordomsfulde, en af dem, der ikke 

er imødekommende over for det, der skiller sig ud? 

Lærerens opgave er at fjerne fokus fra opdelingstan-

ken, fordi den kan låse diskussionerne og personlig-

gøre dem på en uhensigtsmæssig måde, hvis eleverne 

bliver repræsentanter for enten den oplevede intole-

rance eller den udviste intolerance. Som lærer kan 

man tale med eleverne om, at kategorier som anderle-

des, fordomsfuld og udenfor er flydende, forstået på 

den måde at de fleste mennesker har prøvet at være 

på alle sider. Det er nok de færreste elever, der har 

oplevet intolerance så direkte, som cases i dette 

materiale beskriver, men de fleste har oplevet at skille 

sig ud. Og de fleste elever har sikkert også erfaret, 

hvordan det er at have fordomme over for en person 

eller gruppe, som man ikke kender så meget til. 

Hvor meget holdning?
Fordi intolerance handler om emner, der berører 

menneskesyn og værdier, kan klassediskussionerne 

ende som ren holdningsudveksling. Holdninger har sin 

plads i intoleranceundervisning, men diskussioner, der 

ender som kampe om den mest korrekte mening, er 

ikke en optimal måde at arbejde med emnet på. Dels 

kan det være mere eller mindre tilfældigt hvilke 

meninger, der sejrer blandt eleverne, dels er der et 

begrænset læringspotentiale i den slags diskussioner. 

Dette materiale lægger op til, at man arbejder med 

dimensionerne viden – holdning – handling, når man 

adresserer intoleranceproblematikker. I undervisnin-

Undervisningsministeriet om inklUsion
”Inklusion handler om barnets oplevelse af at 

være en værdifuld deltager i det sociale og 

faglige fællesskab, og det er centralt for at lære 

noget og for at udvikle sig. Alle børn og unge 

har brug for at indgå i et fællesskab med 

pædagoger, lærere og andre børn og unge. 

Inklusionstankegangen betyder et perspektiv-

skifte fra det enkelte barn til fokus på det 

fælles.”

Kilde: Undervisningsministeriet: ww.uvm.dk/

Uddannelser/Folkeskolen/Inklusion-og-specialun-

dervisning/Inklusion  

den værdiforståelse, som folkeskolens formålspara-

graf lægger op til, og hvor rettigheder, pligter, lighed og 

medansvar står centralt. Det er en værdiforståelse, der 

fx stiller kønnene lige og anerkender den enkeltes ret 

til at dyrke den religion, han eller hun ønsker. 

Det er en grundholdning i dette materiale, at man har 

ret til at være den, man er, samtidig med at man har 

pligt til at behandle andre ordentligt – også, eller 

måske især, når de er markant anderledes end én selv.

folkeskolen og fælles mål 2014
Det samlede undervisningsmateriale er relevant for 

mange fag og på tværs af fagene. Det er særligt 

oplagt til brug i fagene historie, samfundsfag og 

dansk. Derfor følges bogens kapitler af specifikke 

referencer til de forenklede Fælles Mål fra 2014 for 

fagene historie, samfundsfag og dansk. For hvert 

kapitel illustreres det, hvordan kapitlets emner kan 

understøtte konkrete færdigheds- og vidensmål for de 

enkelte fag. Da materialet er henvendt til udskolingen, 

er det sat i relation til færdigheds- og vidensmål efter 

9. klasse. 

inklusion i folkeskolen
Fra skoleåret 2014/15 blev en folkeskolereform indført, 

som bl.a. pålægger kommunerne at fremme inklusion i 

folkeskolen. Folkeskolen skal være for alle børn, og 

færre elever skal udskilles fra den almindelige undervis-

ning. Øget inklusion i folkeskolen betyder, at lærere og 

elever i stigende grad skal forholde sig til forskellighed i 

hverdagen. Når flere elever med særlige behov bliver 

inkluderet i folkeskolen, bliver forskellighed i endnu 

højere grad et vilkår for dagligdagen på skolerne. Et 

vilkår som kan påvirke såvel undervisning som det 

sociale miljø. Dette materiale bidrager med indspark 

om forskellighed til både lærere og elever ved at sætte 

fokus på de måder, hvorpå mennesker reagerer på 

forskellighed, og hvordan disse reaktioner kan udvikle 

sig i negativ retning. Samtidig giver det redskaber og 

metoder, der kan benyttes i arbejdet med at skabe 

inkluderende fællesskaber og til at modarbejde 

intolerance mod bestemte elever eller elevgrupper. 

materialet i Undervisningen 
Undervisningsmaterialet er tilrettelagt, så det er 

fleksibelt og kan tilpasses den virkelighed, som den 

enkelte skole eller klasse er del af: Hvor meget præger 
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folkeskolens formålsparagraf
Folkeskolens formålsparagraf blev senest 

ændret i 2006 og lyder således:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med 

forældrene give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der: forbereder dem til videre 

uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, 

giver dem forståelse for andre lande og kulturer, 

bidrager til deres forståelse for menneskets 

samspil med naturen og fremmer den enkelte 

elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder 

og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 

fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til 

deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre. Skolens 

virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati.



gen skal eleverne tilegne sig viden og redskaber, der 

ruster dem til at overveje, udfordre, danne og revidere 

holdninger – og til at handle ud fra dem. Øvelserne i 

kataloget adresserer derfor disse tre dimensioner.

Der knytter sig yderligere et spørgsmål til intolerance 

som et holdningspræget emne. Hvor mange holdnin-

ger skal underviseren tage med ind i klasseværelset? 

Undervisning er aldrig neutral, og der kan være god 

grund til at vise eleverne, at lærere også er præget af 

holdninger og værdier, men at holdninger kan blive 

udfordret. På den måde indarbejder man fra start en 

metodisk tilgang, der lægger vægt på analyse, argu-

mentation og kritisk stillingtagen i arbejdet med 

holdningsprægede spørgsmål. Ved at være åben om 

– men samtidig argumentere for – egne holdninger 

og overbevisninger kan man gøre det lettere for 

eleverne at være og gøre det samme.

15en verden til Forskel(lighed) 

diis Undervisning: 
dialog, dilemma og deltagelse
Det samlede undervisningsmateriale baserer 

sig på danske og internationale erfaringer 

med undervisning om folkedrab, massevold 

og relaterede emner. DIIS’ undervisningsenhed 

arbejder efter en tilgang, som er alderstilpasset, 

elevcentreret, dialogbaseret samt problem- 

og dilemmaorienteret. Der lægges vægt på 

analyse, argumentation og refleksion. Derud-

over fokuseres der på personlige beretninger 

og cases, som åbner for identifikation og gør 

undervisningen vedkommende og konkret. Når 

der sættes ansigter på historien – og tal bliver 

til menneskeskæbner – genererer det indlevel-

se og forståelse. Samtidig er den lille historie, 

det individuelle menneskes beretning, med til 

at illustrere den store historie og hermed gøre 

komplekse sammenhænge lettere at gå til.
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Som underviser kan du herfra overveje, om undervis-

ningen kan komme til at virke ekskluderende for nogle 

grupper eller elever i klassen. Er der elever, som 

risikerer at blive repræsentanter for det ’anderledes’ 

eller ’forkerte’ – fx en elev med en bestemt minoritets-

baggrund? I så fald bør man som underviser overveje, 

hvordan man kan komme omkring dette uden at miste 

det faglige fokus og dialogens dynamik, men undgå at 

udstille visse elever.   

kultur – noget vi gør
Det er et vigtigt argument i interkulturel undervisning, 

at vi alle er kulturelle væsener. Men hvad vil det sige? 

For hvad er kultur egentlig? Let at definere er kultur i 

hvert fald ikke. Kulturbegrebet har nemlig ændret sig 

gennem historien og kan siges at rumme en vifte af 

betydninger. Bl.a. har kultur tidligere været ensbety-

dende med dyrkning af jorden, kultivering af ånden og 

dannelse. Også i dag bruges kultur som et meget 

bredt og favnende begreb. 

Forskning i dag peger på, at kultur er noget, vi gør, 

snarere end noget, vi har, dvs. noget, vi hele tiden selv 

udtrykker og skaber. Derfor er det ikke sådan, at vi 

automatisk har særlige kompetencer eller præferencer 

på grund af vores kulturelle eller etniske baggrund. 

Etnisk danske elever har ikke automatisk bedre 

forudsætninger for at tilegne sig viden om vikingerne, 

ligesom elever med muslimsk baggrund ikke nødven-

digvis er bedre rustet til at forstå den arabiske verdens 

historie. Genkendelighed, vedkommenhed og identifi-

kation er vigtige faktorer for læring, så det er sandsyn-

ligt, at etnisk danske elever udviser ekstra interesse for 

vikingerne – og at det samme gør sig gældende for 

muslimske elever, når det kommer til arabisk historie. 

Det er bare ikke givet på forhånd eller begrundet i 

elevernes etniske bagrund. 

At se kultur som noget, vi skaber og udvikler, punkterer 

altså en forståelse af kultur som determinerende for 

vores handlinger. Kultur er noget, vi gør. Derfor er 

kulturer foranderlige og kan på den måde også være 

virkningsfulde.

virkningsfulde kulturer
At forstå forskellige kulturer som virkningsfulde vil 

sige, at vores egen kulturelle selvforståelse såvel som 

de tanker, vi gør os om andre mennesker, får en 

virkning, fordi vi handler på baggrund af dem. Har man 

fx en idé om, at en bestemt gruppe mennesker har 

hang til at stjæle, vil man holde ekstra øje med sine 

ting, hvis der er personer fra denne gruppe i nærheden. 

Sagt på en anden måde: Vi agerer på vores forudanta-

gelser og skaber på den måde en virkelighed, hvor den 

kulturelle fordom om, at visse grupper stjæler, får 

konkret form.

kultur – et nyt ord for race? 
Tidligere var det både videnskabens og almenbefolk-

ningens opfattelse, at menneskeheden kunne inddeles 

i forskellige racer med naturlige skel i forhold til 

tankesæt, leveform, udseende m.v. I dag taler de 

færreste om racer. I stedet bruges kultur tit som 

tilsvarende forklaring på forskelle i levemåder, sam-

fundsformer, værdier og præferencer. Det betyder, at 

bestemte handlinger eller konflikter ofte knyttes til 

særlige kulturer. Nogle vil endda sige, at kultur er 

blevet vor tids ord for race, og at kultur er kernen i en 

ny form for racisme, der fx fastholder, at nogle kulturer 

er mindre civiliserede, udviklede eller sofistikerede end 

andre. I denne optik forklares misforståelser eller 

uenighed mellem mennesker som kulturforskelle. 

Fokuserer man udelukkende på kultur og opfattelser 

af kulturforskelle, overser man dog nemt andre 

faktorer som social klasse, køn, alder, minoritet-/

Et klasselokale er ikke et neutralt rum – det er altid 

præget af mere eller mindre udtalte værdier, normer 

og regler for rigtigt og forkert. Det er godt at være sig 

dette bevidst, når man underviser om intolerance, fordi 

man her berører emner som anderledeshed, ’det 

normale’, inklusion og eksklusion. Et grundlæggende 

tema inden for intoleranceundervisning handler om at 

være inde eller ude – afvist eller accepteret – og om 

de mekanismer, der spiller ind i denne proces. 

Dette kapitel introducerer interkulturel undervisning 

som en tilgang til undervisning, der betoner menne-

skers individuelle ståsteder. Interkulturel undervisning 

giver redskaber til at øge bevidstheden om dikotomier 

som rigtigt vs. forkert, normal vs. unormal. Kapitlet 

slutter med en række afklarende spørgsmål for lære-

ren forud for et undervisningsforløb om intolerance. 

interkUltUrel Undervisning
Teori og praksis fra feltet interkulturel undervisning 

kan bruges i undervisning om intolerance til at øge 

bevidstheden om, at der altid tales fra et særligt 

perspektiv, og at det ikke er naturligt eller givet på 

forhånd, at nogle grupper i samfundet er marginalise-

rede, har ringere vilkår, bliver set ned på eller behandlet 

dårligt. Det interkulturelle perspektiv bidrager med 

teoretiske pointer og redskaber, som anskueliggør, at 

undervisning om forskellighed og intolerance handler 

om:

• tilsyneladende naturlige tankemønstre og kategori-

seringer

• magtforhold mellem majoritet og minoritet

• pligter og rettigheder

ståsteder
Hvordan vi forstår verden omkring os, afhænger af et 

væld af faktorer som kulturel og social baggrund og 

relationer, som vi indgår i med andre mennesker. Man 

kan sige, at vi alle taler ud fra særlige normer eller 

særlige ståsteder. Det kan virke indlysende, men allige-

vel fungerer det ofte sådan, at ’de andre’ (fx andre 

etniske eller religiøse grupper) kun ses som kulturelle 

eller etniske, mens ens egne vaner og normer opfattes 

som naturlige og selvfølgelige. 

I en interkulturel tilgang til undervisning udfordrer man 

den slags selvfølgeligheder og styrker sin egen og 

elevernes evne til kritisk at analysere udsagn og 

forhold mellem mennesker.

Start fx med at spørge dig selv og gerne dine elever, 

hvilke normer undervisningen tilrettelægges ud fra? 

Hvor står du selv som underviser – og er dine elever 

samme sted? Er der værdier, fællesskaber og traditio-

ner, som tages for givet i klassen? Fx at alle skal på 

sommerferie med mor og far – og fejre jul i decem-

ber? Tænker I det samme, når nogen siger 11. septem-

ber, familie eller Matador? 
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majoritetsforhold m.m., som også gør mennesker 

forskellige. 

analyseredskaber til interkulturel kommunikation
Man kan operationalisere tankerne omkring interkultu-

rel kommunikation ved hjælp af en række analysered-

skaber udviklet af Iben Jensen, professor ved Institut 

for læring og filosofi på Aalborg Universitet. Redska-

berne kan bruges af lærere som forberedelse eller 

tænkes ind i undervisningssituationer og refererer til 

følgende begreber: erfaringspositioner, kulturel 

forudforståelse, kulturel selvforståelse, kulturelle 

fikseringspunkter samt kulturel identitet. 

1. Erfaringspositioner: Vi tolker alle verden og menne-

sker omkring os ud fra tidligere erfaringer. Samtidig er 

disse erfaringer påvirket af vores position i samfundet. 

I undervisningen kan begrebet erfaringspositioner 

bruges til at fokusere på mennesker som individer 

med forskellige erfaringer frem for mennesker som 

repræsentanter for forskellige kulturer (arabisk kultur, 

grønlandsk kultur, afrikansk kultur osv.). 

2. Kulturel forudforståelse er ”erfaring, viden, oplevelser, 

følelser og holdninger, vi har overfor kategorier af 

mennesker, som vi ikke betragter som medlemmer af 

de kulturelle fællesskaber, vi selv identificerer os med”. 

Kulturel forudforståelse skabes gennem bl.a. medier 

og institutioner som fx skolen og er afgørende i 

kulturmøder, hvor man netop fortolker andres ord og 

handlinger ud fra sin egen kulturelle forudforståelse. 

En kulturel forudforståelse kan fx påvirke, hvad man 

tænker om en bestemt minoritetsgruppe. Pointen er, 

at forudforståelsen ikke nødvendigvis vil stemme 

overens med mødet med konkrete personer fra 

gruppen, men at den vil få betydning for det konkrete 

møde.
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Kulturel forudforståelse kan være et godt redskab for 

undervisere til at skabe opmærksomhed og bevidst-

hed om den bagage og de holdninger, som man selv 

bringer ind i klasserummet. Og som et blik på den 

forskellighed, som klassens elever udgør. Konkret kan 

begrebet benyttes sammen med eleverne i danskun-

dervisningen til at analysere, hvilke forudforståelser 

tekster, noveller, film eller andet materiale bygger på. 

3. Kulturel selvforståelse er den måde, hvorpå en person 

udtrykker et kulturelt fællesskab, som han eller hun 

identificerer sig med. Det kan fx være, at man synger 

med på nationalsangen, når et landshold spiller kamp. 

Lytter til en bestemt slags musik, fejrer helligdage og 

højtider, går klædt på en særlig måde osv. 

Indefra ser en kultur naturlig og selvfølgelig ud. Når 

man kigger på kulturer udefra – som en der ikke er del 

af kulturen – så er billedet anderledes og mindre 

selvfølgeligt. Forskellen mellem at være indenfor eller 

udenfor kan være interessant at reflektere over ved at 

kigge på egen og andres selvforståelse. 

4. Kulturelle fikseringspunkter er de brændpunkter, der 

kan opstå i diskussioner, hvor to personer stiller sig 

forskelligt til et emne. Fikseringspunkter kan bl.a. 

opstå på baggrund af politiske sager eller historier, der 

optager medierne, og som danner udgangspunkt for 

diskussioner om kulturforskelle. Når folk associerer 

islam med fx tørklæder og tørklædesager, kan man 

sige, at disse er blevet kulturelle fikseringspunkter. 

Begrebet er godt til at illustrere, at bestemte sager, der 

får særlig medieopmærksomhed, langtfra er dæk-

kende for en kultur. 

5. Kulturel identitet er en samlende betegnelse for flere 

forskellige identiteter, bl.a. national, etnisk, social, 

køns- og ungdomsidentitet. Begrebet kulturel identitet 
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Den forskellighed, som karakteriserer det danske og 

mange andre samfund i dag, kan håndteres på mange 

måder. Dette kapitel handler om rummelighed som 

en tilgang til forskellighed. Det rummelige samfund er 

mere og andet end et tolerant samfund – for tolerance 

og intolerance er ikke hinandens modsætninger. I 

ka  pitlet ses der nærmere på de to begrebers relation 

til hinanden, og der argumenteres for, at både intole-

rance og tolerance er komplicerede størrelser, der ikke 

ubetin  get repræsenterer henholdsvis det negative eller 

positive. 

Hvad er rUmmeligHed? 
Dette materiale ønsker at gøre elever mere bevidste om, 

hvordan vi trækker linjer og skel mellem mennesker, og 

om de konsekvenser, det kan have, at nogle er inde, 

mens andre er ude. Denne bevidsthed skal ruste 

eleverne til at navigere i et mangfoldigt samfund og selv 

arbejde for at skabe rummelige fællesskaber. En del af 

denne indsigt er erkendelsen af, at forskellighed ikke 

altid er nem at håndtere. Hverken når man selv skiller 

sig ud, eller når man skal leve sammen med nogle, som 

er anderledes end en selv. Selvom det er kompliceret at 

forholde sig til de forskelle, der er omkring os, er det et 

grundvilkår og noget, elever bør udvikle kompetencer til 

som borgere i et demokratisk samfund.   

For langt de fleste mennesker er et intolerant samfund 

ikke et rart samfund at leve i. Mulighederne for at 

udfolde sig som menneske og blive accepteret for at 

være den, man er, er begrænsede. Modstykket til et 

intolerant samfund er et samfund præget af rumme-

lighed. Det rummelige samfund er indstillet på og 

indrettet til forskellighed gennem lige rettigheder, 

adgang og muligheder for alle. Det rummelige sam-

fund er kendetegnet ved accept, anerkendelse, 

ligebehandling, respekt, åbenhed og inklusion. Rum-

melige fællesskaber har dog også deres grænser, for 

ikke alt kan accepteres eller respekteres. Loven kan 

være med til at sætte disse grænser. I Danmark har vi 

kapitel 2

det rummelige samfund

Demonstration mod 
nynazisme i Sofia, 
Bulgarien, november 
2013.

minder os om, at vi alle har sammensatte identiteter 

og føler tilhørsforhold til mange forskellige kulturer, 

fællesskaber og sammenhænge. En skoleelevs 

identitet kan fx være bundet lige så meget op på en 

særlig musiksmag som på etnisk oprindelse, og sport 

kan betyde mere end religion.

afklarende spørgsmål for læreren
Brug disse spørgsmål som del af forberedelsen på 

arbejdet med intoleranceproblematikker:

1. Har du oplevet modstand, eller forestiller du dig at 

kunne møde modstand, i forbindelse med under-

visning om forskellighed og intolerance? 

2. Overvej konkrete årsager til en sådan modstand og 

måder at håndtere den på.

3. Trækker klassen somme tider skel mellem os og 

dem? Overvej, om du har elever, der kan føle sig 

uden for det os, I taler ud fra. 

4. Hvad er det ’normale’ (majoritetsnormen) i jeres 

klasse – og kan det udfordres? 

5. Tænk over, hvordan klassen som sådan kan 

arbejde med at blive mere bevidst om egne og 

andres fordomme. 

6. Overvej, hvilke redskaber og kompetencer dine 

elever mangler til at håndtere fordomme og 

intolerance. Hvordan kan disse redskaber bedst 

udvikles? 
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eller et påmalet hagekors på en jødisk gravsten er to 

forskellige eksempler på intolerance. 

intolerance og tolerance 
– hinandens modsætninger?
Mange vil associere intolerance med tolerance og 

opfatte de to som hinandens modsætninger: Intole-

rance repræsenterer det negative, tolerance det 

positive. Trods den sproglige lighed har de to ord en 

mere kompleks relation. I dag bruges tolerancebegre-

bet med meget forskellige betydninger. I dette mate-

riale forstås tolerance som en måde at forholde sig til 

forskelle på, der indebærer, at man undlader at ændre 

på forskellene, selvom man kan have en negativ 

holdning til dem. Man kan sige, at tolerance er at 

acceptere noget modvilligt. Problemet med at bruge 

tolerance som mål for fx undervisning om intolerance 

er, at tolerance i denne optik ikke er ensbetydende 

med at respektere, inkludere eller anerkende. Toleran-

ce er med andre ord sjældent mere end en minimums-

ambition. I stedet for at fremme ligebehandling  

skaber tolerance et ulige magtforhold, hvor majorite-

ten tolererer minoriteten. Og det er ikke rart at blive 

tolereret eller tålt, hvis ikke tolerancen følges af 

anerkendelse og accept. 

Usikkerhed og frygt = intolerance?
Sociologen Søren Juul har beskæftiget sig med 

samfund og fællesskaber, der er karakteriseret af en 

høj grad af usikkerhed og frygt. Han har undersøgt, 

hvorfor der oftere findes intolerance i den slags 

samfund end i mere stabile, trygge samfund. Hans 

konklusion er, at mange konflikter kan relateres til 

manglende anerkendelse af kulturelle og religiøse 

værdier og symboler. Intolerancen knytter sig til 

opløsningen af tidligere eksisterende fællesskaber og 

en grundlæggende usikkerhed overfor verden. Mange 

fællesskaber skabes på den måde af mennesker, der 

ligner hinanden, og som søger sammen af usikkerhed. 

Men fællesskaber baseret på frygt lukker sig let om 

sig selv og kan slå over i intolerance over for dem, som 

gruppen opfatter som anderledes og som en trussel.

Hvad er intolerance?
Intolerance er vedvarende modvilje mod noget 

eller nogen, der opfattes som anderledes. 

Intolerance er karakteriseret af antipati, 

modstand, ubehag, afsky, frygt eller had.

mere om tolerance
Se en kort forelæsning om tolerancebegrebet 

Den liberale tolerance – og intolerance ved 

Professor Per Mouritsen fra Århus Universitet 

(20:39 min.) på Vimeo (Link: http://vimeo.

com/25402107).

tolerance i Historien
Idéerne om tolerance opstod efter Reformatio-

nen og 1600-tallets religionskrige i Europa. 

Tolerancen blev alternativet til krig. I stedet for 

at slå ’de andre’ ihjel eller forsøge at omvende 

dem, skulle man tolerere dem. Man skulle tåle 

eller udholde, at de troede på noget andet end 

én selv. Tolerance blev på den måde et redskab 

til at rumme den store religiøse diversitet, som 

kendetegnede Europa på denne tid.

forstås intolerance som vedvarende modvilje over for 

noget eller nogen, der opfattes som anderledes. 

Intolerance er karakteriseret af antipati, modstand, 

ubehag, afsky, frygt eller had og kan komme til udtryk i 

holdning såvel som handling. Det kan fx være hade-

fuld tale, diskriminerende adfærd og samfundsstruktu-

rer eller voldelige angreb. På den måde kan intolerance 

forstås som et paraplybegreb, der rummer fænomener 

og begreber (som stereotyper, fjendebilleder eller 

hadefuld tale), der har som formål eller effekt at skabe 

splittelse mellem mennesker og fremstille nogle 

mennesker som mere værd end andre.

Intolerance har (ofte) sin baggrund i negative, for-

domsfulde, forestillinger om en bestemt gruppe: Et 

overfald på en ung mand, fordi han er homoseksuel, 
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fx en racismeparagraf (straffelovens § 266 b), som 

forbyder nedladende eller hånende tale, der retter sig 

mod en persons eller gruppes baggrund, religion, 

seksualitet m.v.  Andre grænser for rummelighed kan 

handle om mere eller mindre udtalte normer for rigtigt 

og forkert. Det kan være grænser, der signalerer nej til 

vold som udtryksform, undertrykkelse af kvinder osv. 

intolerance i en verden af forskelligHed
Der er udfordringer knyttet til at skabe rummelige 

fællesskaber i samfund præget af forskellighed – bl.a. 

kan intolerance udvikle sig som en negativ reaktion på 

forskelligheden. Intolerance er ikke et skarpt defineret 

begreb, men bruges i mange sammenhænge til at 

beskrive og forklare, hvad man overordnet kan kalde 

en negativ indstilling til ’den anden’. I dette materiale 
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ordet behøver tolerance altså ikke at indebære hverken 

respekt, forståelse eller anerkendelse. Det betyder blot, 

at man tåler, at det anderledes findes. Netop af denne 

grund har flere forskere og politikere sat spørgsmåls-

tegn ved tolerance som en dyd, vi bør efterstræbe, og 

tolerance som politisk redskab til at håndtere forskel-

lighed. For tolerance indebærer ikke nødvendigvis, at vi 

indlader os på hinanden gennem åben samtale – også 

om de svære uenigheder og forskelle. I stedet lægger 

tolerance potentielt op til, at hver blot passer sig selv 

– og at vi hver især kan fastholde vores forestillinger 

om hinanden.  

tolerance og intolerance: 
betingede eller udelukkende
Ord og begreber er ikke fastlåste størrelser, men 

ændrer sig over tid og kan antage forskellige former. 

Derfor kan man i dag fx se, at ordet tolerance også 

bruges til at beskrive respekt for, anerkendelse af og 

åbenhed overfor den andens ret til at være anderledes. 

For at forstå de forskellige betydninger af tolerance og 

intolerance kan man skelne mellem to grundlæggende 

måder at tilgå begreberne og deres relation til hinan-

den. Den ene ser de to begreber som gensidigt 

afhængige af hinanden, den anden som begreber, der 

udelukker hinanden. 

friheden til at vælge
Man kan forstå tolerance som det forhold, at et styre 

eller en stat tolererer og måske ligefrem beskytter 

tilstedeværelsen af bestemte grupper af mennesker, 

ofte minoriteter. I denne forståelse har begrebet en 

meget lang historie. Men som moderne politisk 

fænomen plejer man at pege på oplysningstiden som 

dér, hvor de vigtige ting sker. Her forsøgte en række 

liberale tænkere fra Baruch Spinoza (hollandsk filosof) 

over John Locke (engelsk filosof) til Immanuel Kant 

(tysk filosof) på forskellig vis at bruge tolerance til at 

gøre op med ideen om, at staten kunne bestemme 

befolkningens religion. I stedet skulle staten tillade 

eller tolerere forskellighed og dermed give folk frihe-

den til at vælge deres egen tro, så længe de ikke brød 

den offentlige orden eller udgjorde en trussel mod 

statens stabilitet. 

grænser for tolerancen
I denne betydning er tolerance og frihed tæt sammen-

vævede størrelser, og derfor bliver det helt centralt at 

definere tolerancens grænser. For hverken en stat eller 

dens borgere kan gives frihed til hvad som helst! Fx 

kan en stat, ifølge John Locke, ikke tolerere religioner, 

der opfordrer til vold eller intolerance overfor andre 

religioner. Overfor sådanne religioner (som for Locke 

både gælder katolicisme og islam) bør staten være 

intolerant. Tolerance og intolerance betinger således 

hinanden: Tolerance må altid have en grænse, og 

intolerance overfor det moralsk uforsvarlige eller 

politisk farlige er derfor nødvendigt. Dette betyder 

også, at der på politisk niveau altid er en magtfuld 

instans, som sætter rammerne for, hvad der skal 

tolereres, hvad der skal værdsættes, og hvad der skal 

forbydes. Og endelig betyder det, at tolerance og 

intolerance er noget, vi både som privatpersoner og 

som politiske aktører alle støder på i vores liv, for så 

vidt som vi er væsener med moral og grænser.   

en problematisk indstilling til det anderledes
I dag bruges ordet intolerance dog oftest på en lidt 

anden måde, nemlig som samlebetegnelse for en 

række af navngivne fordomme, såsom racisme, 

tolerance og intolerance 

Af Birgitte Schepelern Johansen, religionssociolog og 

adjunkt ved Københavns Universitet 

Man skal ikke beskæftige sig længe med spørgsmål 

om forskellighed, racisme, fordomsfuldhed eller ’de 

andre’, før ordene tolerance og intolerance dukker op. 

Men hvad dækker disse ord mere præcist over, og 

hvordan hænger de sammen? 

at tåle og tolerere
Både tolerance og intolerance bruges på flere forskel-

lige måder, men slår man op i en ordbog, vil man se, at 

ordet tolerance kommer af det latinske tolerare, der 

betyder at tåle. Intolerance, derimod, henviser til det 

ikke at kunne (eller ville) tåle. I hverdagssproglige 

sammenhænge bruges ordene om mange forskellige 

ting, som vi kan eller ikke kan tolerere. I en politisk 

sammenhæng vil der oftest være tale om at tåle eller 

ikke tåle bestemte praksisser, livsformer eller identite-

ter, som på den ene eller anden måde betragtes som 

anderledes eller afvigende. 

tolerance som dyd?
Det ligger i ordets betydningshistorie, at tolerance 

typisk rummer et element af modvilje, antipati eller 

aversion, især når man taler om tolerance som en 

personlig indstilling til det anderledes. Der er noget, 

man ikke kan lide – en praksis, en holdning, en måde 

at være anderledes på, der byder én imod – ellers ville 

man ikke behøve at tåle det. I denne forståelse af 
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Illustration af et korstogs-
angreb på Jerusalem. 
Middelalderens korstog 
blev foretaget af kristne 
styrker med et oprindeligt 
mål om at befri de gamle 
kristne lande i Mellem-
østen fra muslimsk 
besættelse. Senere blev 
korstogene også rettet 
mod andre ikke-kristne.
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kapitel 3

fællesskaber

Alle mennesker har brug for at indgå i fællesskaber. 

Dette kapitel handler om fællesskabets betydning for 

individer og grupper og om reguleringen af fællesska-

bernes grænser – hvem lukkes ind, og hvem holdes 

ude? Hvordan spiller normer og magt ind i denne 

proces? Og hvordan er forholdet mellem majoritet og 

minoritet? Udover at kaste et blik på sammenhængen 

mellem fællesskaber og identitet ser kapitlet på 

medborgerskab som en måde at anskue fællesskab 

på. Hvad vil det sige at være medborger, og hvordan 

adskiller det sig fx fra at være statsborger? 

De danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 og 

civilbefolkningens hjælp til jøderne bruges som 

historisk nedslag til at illustrere, hvordan medborger-

skabstanken kan udmønte sig i konkrete handlinger. 

fællesskaber på tværs
Fællesskaber handler om at have noget til fælles – no-

get, der binder medlemmerne af fællesskabet sam-

men. Dette noget kan være alt fra rødbedefarvede pas 

til troen på samme gud, forkærlighed for dødsmetal 

eller opbakning til en bestemt fodboldklub. Nogle 

fællesskaber kræver noget meget specifikt for at blive 

medlem, fx et særligt statsborgerskab; for andre 

fællesskaber er grænserne mere flydende, og ’optagel-

seskravene’ mindre direkte formuleret. Mange fælles-

skaber dannes på tværs af samfundsgrupper og kan 

eksistere inden for landegrænser, men også på tværs 

af nationer og kontinenter. 

Den jødiske diaspora er et godt eksempel: Jødernes 

historie er præget af vandring og flugt, og derfor har 

etnos- og demos-fællesskaber
Nationale fællesskaber forandrer sig hele tiden, 

men der er grundlæggende to forskellige slags: 

Etnos-fællesskabet, som handler om sprog, 

kultur, historie, traditioner og ofte religion, og 

demos-fællesskabet, som handler om politisk-

demokratiske grundholdninger. Man kan sige, 

at det, der binder folk sammen i de to slags 

fælleskaber, er henholdsvis det kulturelle og det 

demokratiske. I etnos-fællesskabet er det typisk 

sådan, at de, der ikke deler flertallets historie og 

kultur, ikke er en del af fællesskabet. I demos-

fælleskabet er der derimod plads til mange 

forskellige kulturer, men kun så længe de 

politisk-demokratiske spilleregler bliver over-

holdt. Ingen af fællesskaberne er således 

altfavnende.
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antisemitisme, homofobi og lignende. I denne 

betydning knytter ordet an til en tradition, der især 

siden 1950’erne har forsøgt at forstå fordomsfuld-

hed som en særlig form for negativ og generalise-

rende indstilling til det anderledes, som vanskeligt 

lader sig ændre, og som farver ens grundlæggende 

opfattelse af bestemte kategorier af mennesker (fx 

jøder, homoseksuelle, sorte). Her er intolerance ikke 

længere noget, vi alle nødvendigvis møder dér, hvor 

vores tolerance ophører. Intolerance er en bestemt 

problematisk attitude overfor det anderledes, som 

mange i dag mener, at man bør bekæmpe. 

for rummelig?
Hvor intolerance er den problematiske indstilling til 

det anderledes, bliver det at være tolerant eller ud-

vise tolerance på tilsvarende vis betegnelse for en 

anden – og bedre – tilgang til det anderledes. Tole-

rance refererer i den optik til en bestemt attitude af 

rummelighed, åbenhed og respekt, primært overfor 

andres ret til at være anderledes, men også ofte 

overfor selve eksistensen af det anderledes. En 

sådan brug af ordet ses fx i FN’s Erklæring om prin-

cipperne for tolerance fra 1995, hvor det fremgår 

at:”Tolerance is respect, acceptance and apprecia-

tion of the rich diversity of our world’s cultures, our 

forms of expression and ways of being human”. 

I denne betydning af ordene ligger der altså en 

mere vidtrækkende værdsættelse af forskellighed. 

Der er dog en risiko ved at anvende tolerance i en 

så rummelig betydning, nemlig at den skjuler det 

forhold, at ikke alle måder at agere på eller alle 

måder at udtrykke sig på er hverken ønskværdige 

eller tilladelige. Man kan sige, at spørgsmålet om 

tolerancens grænser glider i baggrunden.
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når normen ikke passer
Lever man inden for normens grænser, lægger man 

sjældent mærke til, at den eksisterer. Så virker normen 

som en selvindlysende kendsgerning, vi er enige om. 

Men skiller man sig ud fra normen, bliver den synlig, 

og man kan opleve at blive ekskluderet fra fælles-

skabet. Når en person eksempelvis ’springer ud’ som 

homoseksuel, bryder han eller hun med det, der kaldes 

heteronormen (se boks). Nogle homoseksuelle ople-

ver, at de ikke længere passer ind i de fællesskaber, de 

tidligere har indgået i, og at deres normbrud har med-

ført ulighed – fx i forhold til at kunne have et bestemt 

job, være tryg på en bytur, blive gift eller få børn. 

magt og normer, majoritet og minoritet
At sætte normen – at bestemme hvad, der er mere 

rigtigt eller mere forkert end noget andet – hænger 

sammen med magtforhold. Man kan sige, at det 

kræver magt, forstået som dominans eller afgørende 

indflydelse, at skabe eller fastholde en norm. Magten 

ligger hos majoriteten, der udstikker de fælles normer, 

der gælder i et samfund. I modsætning til majoriteten 

står minoriteten. Ifølge Helen Krag – forfatter og 

forhenværende lektor i minoritetsstudier ved Køben-

havns Universitet – er relationen mellem majoritet og 

minoritet altid ulige og asymmetrisk, for majoriteten 

sætter dagsordenen for, hvad der er rigtigt og forkert. 

Minoriteter er således grupper ”der ikke har magten til 

at bestemme, hvad der er normalt”, som Krag formule-

rer det. 

Det er ofte nemmere at spotte magtrelationer i 

autoritære regimer, hvor kontrol og tvang udgør 

almindelige magtmidler, end i mere demokratiske og 

åbne samfund. Her må man se nærmere på magteli-

ter, økonomiske strukturer og politiske institutioner for 

at få et billede af magtens forgrening. 

  

lukke ind – lukke ud
Magtrelationen mellem majoritet og minoritet medfø-

rer en række inklusions- og eksklusionsmekanismer, 

som påvirker udfoldelsesmulighederne i samfundet: 

Majoriteten vil – bevidst eller ubevidst – søge at brede 

sine egne normer ud til også at gælde andre grupper. 

I denne proces tvinges andre enten ind under ’frem-

mede’ normer eller sættes uden for normfællesskabet. 

Helen Krag forklarer det som, at majoriteten indhegner 

sig selv og sætter betingelserne for, hvem der kan være 

inde, og hvem der må blive ude. 

En minoritet må altså enten tilpasse sig eller blive 

lukket ude fra visse områder i samfundet på grund af 

sine ’afvigende’ træk. Det kan derfor være svært for en 

person fra en minoritet at føle sig inkluderet, accepte-

ret og respekteret. 
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jøder bosat sig mange forskellige steder i verden. Den 

jødiske diaspora er et ikke-territorialt fællesskab, der 

samler jøder i forestillingen om og dyrkelsen af fælles 

historie, tro, kultur og traditioner.

identitet til forhandling
Fællesskaber hænger tæt sammen med identitet på 

den måde, at fællesskaber bidrager med en slags brik-

ker, som er med til at opbygge et menneskes identitet. 

Ligesom menneskers tilhørsforhold til fællesskaber 

ændrer sig igennem livet, så er identitet også en sam-

mensat, foranderlig størrelse. Læringsteoretikeren 

Knud Illeris beskriver identitet som oplevelsen af at 

”være den samme i forskellige situationer og sammen-

hænge, og desuden oplevelsen af at andre også ople-

ver en som den samme. Identiteten omfatter således 

både den oplevelse, man har af sig selv, sine egenska-

ber og hvem man er, og oplevelsen af, hvordan man 

bliver oplevet af andre”. På den måde er andres syn på 

én afgørende for, at mennesker kan opretholde deres 

selvforståelse. Det betyder også, at der ikke er frit 

valg til enhver tænkelig identitet. Identitet forhandles 

i samspil mellem individet selv og mødet med andre 

mennesker og fællesskaber.

normer i fællesskabet
Et fællesskab som det danske samfund er præget af 

normer – mere eller mindre synlige regler, der er med 

til at bestemme, hvordan vi forventes at opføre os, og 

hvilke roller, vi kan eller bør indtage. Normer kan 

forstås som regler, der styrer adfærd eller prøver at 

fremme bestemte typer af adfærd. Nogle normer 

regulerer sammenspillet mellem mennesker i det helt 

små (fx at man ikke afbryder, når en anden taler), 

andre normer er mere fundamentale såsom de 

demokratiske principper. Der er også normer, der gør, 

at vi har særlige forventninger til, hvad piger og drenge 

skal være, og hvordan de skal opføre sig, og hvordan 

man er, når man har en bestemt alder. Mange forskel-

lige sociale og kulturelle træk kan blive normer, fx kan 

en hudfarve, en religion, et sprog eller et familiemøn-

ster blive til normer og således skabe rammen for den 

’rigtige’ og ’normale’ måde at se ud på, opføre sig på, 

leve på osv.  

Normer er omskiftelige og forandrer sig over tid og fra 

kontekst til kontekst, og deres funktion er at definere, 

hvad der på et givent tidspunkt og et givent sted opfat-

tes som normalt. Når normer er udbredte, opfattes 

de som naturlige. Hvis den sunde, veltrænede krop 

opfattes som naturlig, kan handicappede, syge eller 

overvægtige kroppe nemt opfattes som unaturlige 

afvigelser. Et andet eksempel handler om demokra-

tisk deltagelse. Før i tiden var det helt normalt, at kun 

mænd måtte stemme til valgene – først i 1915 fik 

kvinder også stemmeret til Rigsdagen i Danmark. I 

dag er der ligestilling mellem kønnene, og det er helt 

naturligt at både mænd og kvinder går til stemmeur-

nerne.

Heteronormen
Heteronormen er normen om, at alle er hetero-

seksuelle, og at heteroseksualitet er det 

naturlige, som alle forventes at handle ud fra. 

Normen dikterer, at der kun findes to køn, og at 

det køn, man ser ud til at tilhøre, også er det 

køn, man føler sig som. Normen giver en række 

politiske og sociale fordele til dem, der kan 

passe ind under den, og ulemper for dem, der 

afviger fra den. 

Kilde: Institut for Menneskerettigheder
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medborgerskab
Medborgerskab er en måde at anskue menneskers 

tilhørsforhold til et fællesskab på. Medborgerskabsbe-

grebet bidrager med input til diskussioner om, hvad 

det vil sige at være del af fællesskabet – hvad får man 

fra fællesskabet, og hvad forventes der retur? 

Som begreb fokuserer medborgerskab på: 

1. Rettigheder, pligter og medansvar

2. Fællesskab og inklusion 

3. Deltagelse og handling

medborgerskab gennem tiden
Definitionen af borger har ændret sig markant gennem 

tiden, og derfor er det, vi forstår ved medborgerskab, 

også blevet opfattet meget forskelligt. Ifølge professor 

Ove Korsgaard, forsker i medborgerskab ved Institut 

for Pædagogik og Uddannelse (DPU), skal man kigge 

på perioden efter 2. Verdenskrig for at forstå tan-

kerne bag medborgerskab. På denne tid fik borgerne i 

mange europæiske lande tildelt en række sociale ret-

tigheder for at sikre øget social sammenhængskraft 

og demokratiske værdier i samfundet. Disse rettighe-

der gav et alternativ til deltagelse i antidemokratiske 

bevægelser og ekstremistiske ideologier, som havde 

kendetegnet tiden op til og under 2. Verdenskrig. 

Hvem er en medborger?
Der findes ikke ét klart svar på, hvad der skal til, for at 

være medborger i et samfund. En rapport fra Europa-

rådet fra 2000 nævner følgende forudsætninger: 

”Viden og evner til at opretholde de demokratiske 

institutioner, opretholde retssamfundet og fremme 

menneskerettigheder samt et værdisæt, der indebærer 

holdninger som tolerance, solidaritet, medfølelse, 

respekt for andre og civil courage”. Dette er store krav, 

konstaterer professor i uddannelsesvidenskab ved 

Syddansk Universitet Marianne Horsdal, der bl.a. har 

arbejdet med medborgerskab og identitet blandt 

indvandrere og flygtninge. Hun konstaterer, at delta-

gelse og inklusion i et fællesskab kommer før loyalitet 

og fællesskabsfølelse. Inddrages man ikke i et 
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Mennesker, der oplever at være udenfor fællesskabet, 

reagerer med mange forskellige strategier: Nogle 

forsøger at tilpasse sig normen, andre udfordrer 

normen, og andre igen forsøger at skabe deres eget 

fællesskab med egne normer – en form for modkultur. 

Modkulturer står i højere eller mindre grad i opposition 

til det etablerede samfund og er essentielt et oprør 

mod de gængse normer i samfundet, et modsvar til 

den ’rigtige’ måde at leve eller tænke på. En modkultur 

lægger altid afstand til normerne i samfundet, men 

YaHYa Hassan  
– et intimt indblik i minoritetens liv?
Den dansk-palæstinensiske digter Yahya Hassans 

(1995-) digtsamling blev lanceret i Politiken i 2013 

og igangsatte allerede før sin udgivelse en større 

offentlig debat. Digtsamlingen blev af mange læst 

som et vidnesbyrd om at vokse op som muslimsk

minoritet og andengenerationsindvandrer i Danmark.

Digtene berører emner som vold i hjemmet, socialt 

bedrageri, kriminalitet og religiøst hykleri. Digtene 

skabte ikke kun røre i Danmark, men også i udlan-

det. I Sverige kom den svensk-iranske digter Athena 

Farrokhzad med en alvorlig kritik i sin anmeldelse 

af digtsamlingen i Aftonbladet. Hun skrev, at 

Hassan med sine digte havde spillet de danske 

racister et trumfkort. Der følger et ansvar med at 

give majoritetssamfundet et så intimt indblik i 

minoritetslivet – et liv som “den hvide uvidende 

offentlighed” ikke kan forstå, sagde Farrokhzad. 

Hun mente ikke, man kan skildre den patriarkalske 

vold i intimsfæren uden samtidig at bekræfte 

fordommen om indvandrere som voldelige – og 

derigennem opildne til racisme og had. Farrok-

hzads kritik blev del af en større diskussion om 

litteratur, ansvar og racisme i samfundet. Er det 

Yahyas ansvar, at ’den hvide offentlighed’ fortolkede 

digtene, som de gjorde? Kan en digtsamling gøres 

til talerør for en hel minoritet, en hel generation, en 

politisk overbevisning eller lignende? Og er den 

kritiske selvbevidsthed – som Farrokhzad efterly-

ser – kun nødvendig, når det handler om fremstil-

linger af minoritetsforhold?

graden af afstand varierer. Se artiklen Ekstremisme 

som modtræk til eksklusion på side 104-105.

En klasse eller en skole er også præget af magt og 

normer, som skaber en ramme, der er med til at 

bestemme, hvem og hvad eleverne ’får lov’ til at være 

og gøre. Skolen kan på den måde ses som et mini-

samfund, som afspejler generelle (eller alternative) 

magtrelationer og majoritets/minoritetsforhold. 
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case

flUgten til sverige 
– en lektie i medborgerskab? 
Langt størstedelen af de danske jøder overlevede 

nazisternes forfølgelser under 2. Verdenskrig. De fleste 

overlevede, fordi det med hjælp fra civilsamfundet 

lykkedes dem at flygte til Sverige, som var neutralt 

under krigen. Her opholdt jøderne sig, indtil de kunne 

vende hjem til Danmark efter befrielsen i maj 1945. Den 

danske historie under 2. Verdenskrig fremhæves ofte 

som et lys i Holocausts mørke og som eksempel på et 

civilsamfunds reaktion på diskrimination og overgreb. 

ressoUrcer til Undervisning 
om medborgerskab
• Jacobsen, Anette Faye: Blende ind. Medborger-

skab i historien. (8.-9. klassetrin) Alinea, 2011

• Jacobsen, Anette Faye: Folk og fællesskaber i 

Danmark. Medborgerskab i samfundsfag. (8.-9. 

klassetrin), Alinea, 2011

• Jacobsen, Anette Faye: Til et folk de alle hører. 

Medborgerskab i historien, (6.-7. klassetrin), 

Alinea, 2010

• Wybrandt, Mette & Rasmussen, Maria Løkke: 

Materialeserie om medborgerskab (4.-9. klasse -

trin), Amondo, 2012 

På Ungdomsbyens webside www.medborger-

skabet.dk kan man finde forskelligt materiale til 

brug i undervisningen.

På www.medborgernet.dk findes der, under 

Ressourcer, en række undervisningsmaterialer, 

der handler om medborgerskab. 

Jørgen Kieler var aktiv i modstandsbevægelsen 
under Nazitysklands besættelse af Danmark og 
var med til at organisere jødernes flugt til Sverige 
i 1943. Sammen med tre søskende og en gruppe 
venner var han med til at sikre, at mindst 500 
jøder kom til Sverige fra Københavns Nordhavn. I 
1944 blev Jørgen Kieler arresteret af Gestapo og 
deporteret til kz-lejren Neuengamme og senere 
til Porta Westfalica. Billedet er taget efter hans 
tilfangetagelse.  
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fællesskab, fx gennem anerkendelse, rettigheder og 

muligheder, så vil loyalitetsfølelsen have trange kår. På 

den måde kan eksklusion fra samfundet medvirke til 

at skabe modborgere frem for medborgere.

medborger eller statsborger? 
Medborgerskab bliver ofte sat i relation til statsborger-

skab, men forskellene mellem de to begreber fremstår 

ikke altid klare. Begreberne har overlap, men adskiller 

sig også på flere punkter. Fælles for medborgerskab 

og statsborgerskab er, at begge handler om et individs 

status i og tilhørsforhold til et givent samfund. 

Statsborgerskab er den juridiske status, man har som 

statsborger i et land. På den måde er statsborgerskab 

en mere håndgribelig størrelse end medborgerskab. 

Beviset på dansk statsborgerskab er det rødbedefar-

vede pas, som følges af en række specifikke borgerret-

tigheder- og pligter. I Danmark kan man fx ikke stille 

op eller stemme til folketingsvalg, hvis man ikke har 

statsborgerskab. Man kan dog godt deltage ved 

kommunevalg og valg til EU-parlamentet. Sætter man 

det at være medborger over for statsborgerskab, 

betoner medborgerskab noget mere følelsesbetonet 

og subjektivt: Du kan føle dig som en medborger uden 

at have statsborgerskab, og du kan have statsborger-

skab uden at føle dig som medborger i samfundet. 

Ove Korsgaard har lavet følgende opdeling for at 

komme betydningen af begreberne nærmere: 

anerkendelse
Fordi medborgerbegrebet ikke er formelt defineret, er 

anerkendelse fra det omgivende samfund en vigtig 

faktor for, at den enkelte føler sig som medborger. 

Anerkendes nogle grupper ikke på lige fod med andre, 

vil deres medborgerfølelse blive udfordret – og der er 

risiko for, at de ender som modborgere. Modborgere 

kan udvikle modkulturer, der er i opposition til det 

omgivende samfunds værdier, principper og normer. 

Modkulturerne kan være mere eller mindre radikale i 

deres karakter. Manglende anerkendelse og ringere 

muligheder for visse grupper kan derfor true den 

sociale sammenhængskraft i et samfund. Læs fx om 

radikal islam som modkultur i teksten Ekstremisme 

som modtræk til eksklusion på side 104-105. 

nationalt og globalt?
Man kan tale om både nationalt og globalt medborger-

skab, og man kan på en og samme tid føle sig som 

medborger i det lokale bystyre, i Danmark eller i EU og 

i en global sammenhæng. Netop fordi medborgerskab 

handler om sindelag, kan brugen af begrebet fungere 

ekskluderende såvel som inkluderende. I en klasse 

med stor diversitet kan der sidde elever uden dansk 

statsborgerskab og uden følelsen af at være medbor-

ger i Danmark – eller med statsborgerskab, men uden 

medborgerskabsfølelse. Ligesom der kan sidde elever 

uden statsborgerskab, som føler sig som medborgere. 

For ikke at udelukke nogle af disse elever, kan man 

anvende medborgerskab i en global betydning, der går 

ud over landegrænser og handler om de fælles pligter 

og rettigheder, vi har som mennesker. 

Man kan også anvende begrebet i en national betyd-

ning, der indebærer at alle, der er til stede på territoriet, 

har rettigheder såvel som pligter og medansvar og 

dermed er medborgere. 

statsborgerskab medborgerskab

Status Identitet og sindelag

Rettigheder og pligter  Følelse af ansvar

Juridisk Psykologisk

Objektiv Subjektiv
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oktober 1943 i Undervisningen
DIIS har produceret et undervisningsmateriale om 

begivenhederne i oktober 1943 med film, bag-

grundsartikler, kilder og en audiowalk: 

www.folkedrab.dk/oktober43 

Filmen Flugten til Sverige – beretninger fra oktober 

1943 kan ses på websiden eller bestilles på DVD 

hos DIIS. 

Københavns Stadsarkiv har lavet en webside med 

fokus på autentiske oplevelser af flugten til Sverige 

i oktober 1943. Siden indeholder et interaktivt kort, 

som elever kan bruge til at gå på opdagelse i de 

dramatiske oktoberdage, samt lyd- og filmkilder: 

www.erindringer.dk/flugten43 

Menneskerettighedsorganisationen Humanity 

in Action har udarbejdet et webbaseret og 

tværfagligt undervisningsmateriale om oktober 

1943. Siden indeholder en række centrale kilder 

og faglige indgange til emnet: www.okto-

ber1943.dk

Dansk Jødisk Museums permanente udstilling 

fortæller bl.a. historien om de danske jøders 

flugt til Sverige i 1943. Museet arrangerer 

særlige omvisninger for skoleklasser. Læs om 

oktober 1943 på museets webside under 

temaet Mitzvah. 

læs artikler om oktober 1943 
på www.folkedrab.dk/oktober43  

• Den danske samarbejdspolitik og jødeaktionen

• Flugten til Sverige 

• Hjælpen til de danske jøder – hvorfor hjalp så  

mange, og hvad var risikoen? 

• Danske jøder i svensk eksil 

• Gemte jødiske børn i Danmark  

Fiskekutteren F.N. 23 
Henny var en ud af 
mange både, der 
sejlede jøder til 
sikkerhed i Sverige i 
efteråret 1943.
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Da tyske soldater begyndte 
aktionen mod de danske 
jøder i 1943, gik mange 
jødiske familier med børn i 
panik. De frygtede for deres 
liv og for, hvordan børnene 
skulle klare flugten og livet 
som flygtning. Det fik nogle 
forældre til at træffe deres 
livs sværeste beslutning: at 
skille familien ad og 
efterlade børnene hos 
ikke-jødiske danskere for at 
sikre, at børnene overlevede. 
Max Solovej og Birte 
Thomsen var to af disse 
gemte børn. De blev gemt på 
Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg. På fotoet ses 
Max og Birte med en af 
søstrene.

Ser man på flugten til Sverige i et medborgerskabsper-

spektiv, kan man komme begrebet nærmere. Da den 

tyske besættelsesmagt iværksatte en aktion mod de 

danske jøder i oktober 1943, trådte et stort antal 

ikke-jødiske danskere til for at hjælpe jøderne. Mod-

standsbevægelsen var ganske vist involveret i flugtak-

tionerne, men det var i langt højere grad helt alminde-

lige danskere, der på forskellig vis ydede hjælp til 

jøderne. Primært hjalp de med assistance til flugten 

over Øresund, men også sidenhen med at sende mad 

og tøj til de jøder, der var blevet taget til fange og 

deporteret til kz-lejren Theresienstadt. Kigger man på 

beretninger fra dem, der hjalp jøderne, er det tydeligt, 

at de ikke-jødiske danskere opfattede jøderne som 

medborgere. De danske jøder var del af et fællesskab, 

hvor jøder og ikke-jøder havde samme rettigheder og 

pligter. De ikke-jødiske danskere ville ikke acceptere 

besættelsesmagtens markering af jøderne som 

værende udenfor fællesskabet. Denne medborger-

skabstanke er national i sin betydning. Man reddede 

danskere (der var jøder). I alt flygtede ca. 7000 danske 

jøder til Sverige i oktober 1943.

Læs mere om Danmark og Holocaust i kapitel 8 Fra 

forestillinger til folkedrab.
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fælles mål 2014 · kapitel 3 

Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål efter 

9. klasse: 

Historie
Der kan arbejdes med fællesskabers udvikling over tid, 

herunder skiftende relationer mellem majoritet og 

minoriteter i et samfund. Der kan sættes fokus på 

normer, og hvordan normer etableres og ændrer sig 

gennem tiden og under forskellige magtstrukturer. I 

den forbindelse kan man behandle konkrete historiske 

eksempler på relationer mellem majoritet og minoritet. 

Dette kan fx gøres ved at se på forholdet mellem 

majoritetsbefolkningen og den jødiske minoritet i 

Danmark under 2. Verdenskrig. Ikke-jødiske danskeres 

assistance til deres jødiske medborgere i forbindelse 

med flugten til Sverige i 1943 kan analyseres i forhold 

til de specifikke historiske omstændigheder i Danmark 

og derfra perspektiveres til globale forhold og mere 

generelle diskussioner af forhold mellem majoritet og 

minoritet i et samfund. Her kan der arbejdes med 

begreber som medborgerskab og med betydningen af 

borgerrettigheder for minoritetsgrupper. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsætnin-

ger, forløb og følger

Det lokale, regionale og globale

• Eleven kan forklare historiske forandringers 

påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

• Eleven har viden om forandringer af samfund 

lokalt, regionalt og globalt

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem 

fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtids-

forventninger

• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i 

et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Historisk bevidsthed

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske 

bevidsthed

• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke 

historisk bevidsthed

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Grundloven 1849

• Kvinders valgret

• Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

samfundsfag
Der kan arbejdes med konstruktion af fællesskaber, og 

hvad fællesskaber betyder for individer og deres 

identitetsdannelse. Ved fx at undersøge menneskers 

tilhørsforhold til nationale fællesskaber gennem begre-

ber som statsborgerskab og medborgerskab kan der 

arbejdes med fællesskabers grænser og med de 

pligter, rettigheder og ansvar, der knytter sig til at være 

borger i et samfund. Også begrebet medborgerskab 

kan undersøges: Hvor stammer begrebet fra, og hvad 

skal man forstå ved medborgerskab i dag? Det er også 
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med i båden?
I forbindelse med 70-året for de danske jøders 

flugt til Sverige skrev forfatteren Suzanne 

Brøgger en kronik med titlen Er der mon plads til 

muslimer på kutteren i dag? Brøggers kronik 

sætter fokus på fællesskaber og reguleringen 

af fællesskabets grænser. Hvem er inde, og 

hvem er ude?

I kronikken perspektiverer Suzanne Brøgger, der 

selv er af jødisk afstamning, flugten i 1943 til 

nutidens syn på og behandling af minoriteter. 

For 70 år siden hjalp danskerne en minoritet 

under pres, men hvad med i dag? Brøgger 

udtrykker bekymring over den måde, som 

medier og politikere taler om minoriteter på. 

Særligt er hun bekymret for, at unge med 

minoritetsbaggrund føler sig uden for og 

dømmes ude af fællesskabet. I kronikken 

skriver Suzanne Brøgger:

”Spørgsmålet er så, hvordan vores egne 

mindretal har det i dagens Danmark? Passer vi 

godt nok på dem? Ville vi – også i dag – redde 

dem, hvis de var under pres? Eller er vi ligefrem 

ved at radikalisere muslimerne og smide 

jøderne på porten?”

Læs kronikken på Politikens webside: www.

politiken.dk/debat/kroniken/ECE2095501/

er-der-mon-plads-til-muslimer-paa-kutteren-i-

dag/



39kapitel 4 · inde eller ude?

fra det daværende Jugoslavien, var der en del romaer 

iblandt, bl.a. fra Makedonien og Serbien. Og i de senere 

år er der kommet romaer til Danmark sammen med 

andre, ofte fattige, europæere, der søger over EU’s 

indre grænser. Hovedparten af dem drages af drøm-

men om et bedre liv, forestillingen om et åbent arbejds-

marked og en bedre levestandard.
  

Det danske fællesskab består af en broget flok 

mennesker – nogle har været her i mange generatio-

ner, andre er nytilkomne. Gennem tiderne er der 

indvandret mennesker til Danmark fra mange forskel-

lige steder i verden. Nogle er blevet budt velkommen, 

andre er blevet modtaget med skepsis. Ligesom det 

danske samfund har reageret forskelligt på de 

nytilkomne, har immigranterne tilpasset sig den nye 

kontekst på forskellig vis. Dette kapitel fortæller 

historier fra romaers, jøders og muslimers indvandring 

til Danmark. Til slut i kapitlet rettes fokus mod nogle af 

de kategorier, som nytilkomne i Danmark bliver 

placeret i, og som elever kan have svært ved at skelne 

imellem. 

romaer til danmark
Der har formodentlig været en lille minoritet af romaer 

kontinuerligt i Danmark fra 1505 og frem til i dag, men 

viden om romaers historie i Danmark er begrænset, da 

området generelt er uudforsket. Det er sandsynligt, at 

der i flere omgange er kommet romaer hertil, når 

større grupper er rejst mod nord på flugt fra undertryk-

kelse eller for at få arbejde. Førstnævnte skete bl.a. i 

1865, da slaveriet blev ophævet i Valakiet og Molda-

vien (det nuværende Rumænien). Da blev over 

500.000 romaer, der indtil da havde levet som slaver, 

frigivet. Mange af dem rejste nord- og vestpå, og en 

del slog sig ned i Skandinavien. I 1960’erne og 

1970’erne, da der kom arbejdsmigranter til Danmark 

kapitel 4

inde eller ude? 

Medlemmer af den såkaldte 
Mariettas Sigøjnerbande 
foran Bondestuen i 
Allégade, København, 
november 1911. 
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muligt at arbejde med relationer mellem majoritet og 

minoriteter ved bl.a. at undersøge, hvordan normer 

etableres og ændrer sig under forskellige magtstruktu-

rer – og hvilken betydning bestemte normsæt har for 

minoriteters udfoldelsesmuligheder i samfundet. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Demokrati

• Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne 

muligheder for deltagelse i demokratiet

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder m.v.)

• Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx 

grundloven

Socialisering

• Eleven kan redegøre for sociale grupper og 

fællesskabers rolle i socialiseringen

• Eleven kan analysere sociale grupper og fællesska-

bers betydning for socialisering og identitetsdan-

nelse

• Eleven har viden om socialisering og identitetsdan-

nelse

Social differentiering

• Eleven kan analysere sociale forskelle med 

begreber om social differentiering

dansk
Ved at arbejde med begreber som statsborgerskab, 

medborgerskab, minoritet og majoritet kan menne-

skers tilknytning til fællesskaber undersøges, og der 

kan sættes fokus på fællesskabers betydning for 

identitetsdannelse.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger 

af identitet i tekster

• Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
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fattiglov fra 1736, der fastslår, at romaer, der ikke 

”forlader landet af sig selv, skal jages så længe fra sted 

til sted, at de er helt uden for landets grænser”. 

Fattigloven fra 1736 blev først ophævet i 1950’erne. 

afvist!
Også i nyere tid har romaer oplevet Danmark som 

lukket land. I 1934 forsøgte en gruppe romaer forgæ-

ves at komme over den danske grænse fra Nazitysk-

land. Romagruppen, der bestod af 68 mænd, kvinder 

og børn, var på vej til Norge. Fire år tidligere, i 1930, 

havde de forladt Norge, sandsynligvis på grund af en 

streng fremmedlov og en ugyldiggørelse af deres pas. 

Natten mellem den 23. og 24. januar 1934 forsøgte de 

at krydse grænsen ved Padborg for at rejse gennem 

Danmark og tilbage til Norge.

Efter konsultation med de norske myndigheder – som 

gjorde det klart, at romaerne ikke var velkomne i Norge 

og forklarede, at deres pas var ugyldige – blev hele 

gruppen tilbageholdt af de danske grænsevagter. Om 

situationen ved grænse stationen berettede Politiken 

den 24. januar 1934 for sine læsere: ”Sigøjnerne var 

rasende, og især kvinderne var ophidsede. De ville 

hellere dø end tilbage til Tyskland”. 

Hvem er roma?
Hvad vil det egentlig sige at være roma? Er det en 

etnisk eller en religiøs betegnelse – eller fortæller 

ordet om en særlig levemåde? I nogle tilfælde kan 

roma faktisk sige noget om alle disse forhold. Som 

etnisk betegnelse refererer roma til et folk med 

rødder i Indien og senere i Østeuropa. I mange 

tilfælde bruges roma som samlebetegnelse og 

inkluderer også grupper, der selv beskriver sig 

anderledes – det gælder fx grupperne romani, sinti, 

lovari eller simpelthen de rejsende.  

Når romaer kan betegnes som en etnisk gruppe, 

hænger det sammen med et identitetsmæssigt, 

sprogligt og historisk fællesskab. Livet som 

minoritet i et land, der ikke er deres, er en central 

del af den fælles historie, for romaer har ikke deres 

egen stat, men lever spredt i mange europæiske 

lande. Alligevel er de ofte (om end ikke altid) en del 

af det religiøse flertal i de lande, hvor de bor. 

Romaer bekender sig nemlig tit til den domine-

rende religion i det pågældende land. Derfor er 

hovedparten af romaer i Europa kristne. Undtagel-

serne er Kosovo, Makedonien, Albanien og Tyrkiet, 

som alle er overvejende muslimske lande. Her er 

hovedparten af romaerne også muslimer. 

Mange romaer taler en dialekt af romani, romaer-

nes eget sprog. Der findes dog over 60 forskellige 

dialekter, og romaer, der taler forskellige dialekter, 

kan have svært ved at forstå hinanden. Desuden er 

romaer en del steder holdt op med at tale romani, 

bl.a. af frygt for forfølgelse. Da romani indtil for 

nylig ikke var et skriftsprog, og da romaerne altid 

har levet som minoritet, findes der næsten ingen 

skriftlige kilder, som beskriver romaernes historie 

indefra. Det har stor betydning for, at romaernes 

historie i mange lande er meget dårligt kendt. Det 

gælder også i Danmark, hvor vi kender meget lidt til 

romaernes tidlige historie.

ikke velkommen
De første romaer, man kan spore i historiske kilder, 

rejste til Danmark i 1505 med et såkaldt anbefalelses-

brev fra den skotske konge. Fra Danmark fortsatte de 

til Sverige, hvor de i 1515 blev smidt ud på grund af 

anklager om tyveri. I Danmark gik det på samme 

måde, og en forordning fra 1536 slog fast, at alle 

romaer skulle forlade landet inden for tre måneder. 

Få år senere beordrede Kong Christian den 3., at de 

tilbageværende romaer ikke måtte rejse omkring i 

landet. Folk, der gav dem husly, kunne blive straffet, 

og alle havde ret til at behandle dem som fredløse. 

Fredløsheden betød i praksis, at det var tilladt at 

dræbe dem. 200 år senere – i 1736 – besluttede Kong 

Christian den 6. på tilsvarende vis, at alle romaer 

skulle forvises fra Danmark. Det står i den danske 
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roma eller sigøjner?
Ordet sigøjner stammer fra det græske ord 

athinganoi, som var det første ord, der blev 

brugt om romaer, da de ankom til Europa 

omkring år 1.000. Ordet kan bedst oversættes 

til uren, urørlig eller kætter og viser, at romaer 

blev opfattet negativt på denne tid. Ordet roma 

stammer fra romaernes eget sprog, romani, og 

er den betegnelse, de fleste romaer selv bruger. 

Roma betyder slet og ret menneske – eller på 

nogle romanidialekter mand. Mange romaer 

finder betegnelsen sigøjner nedsættende, mens 

de mener, at man ved at bruge ordet roma 

signalerer anerkendelse af romaerne som folk.

Romaer på Amager Fælled, 
1972.
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jøder i danmark gennem 400 år

Af Bjarke Følner, historiker og tidligere museumsinspektør 

ved Dansk Jødisk Museum 

De danske jøder udgør ikke én, men mange grupper 

med forskellig baggrund. I dag har de danske jødiske 

menigheder tilsammen ca. 2000 medlemmer, men 

hertil kommer flere tusinde danske jøder, der ikke er 

medlemmer af en menighed. Der findes derfor ikke et 

præcist tal for antallet af jøder i Danmark. 

En velkendt jødisk vittighed siger, at hvor der er to 

jøder, er der tre meninger. Og det er også kendeteg-

nende for jødisk liv i Danmark: Der findes mange 

former for jødisk praksis og forskellige opfattelser af, 

hvad det betyder at være jøde. 

de første jøder i danmark
Jøder er kommet til Danmark gennem 400 år. De første 

ankom i 1600-tallet, da Christian IV inviterede sefardi-

ske jøder til landet. Sefardiske jøder stammer oprinde-

ligt fra Spanien og Portugal. Senere kom de første 

ashkenaziske jøder til landet. De indvandrede fra de 

tyske fyrstendømmer. Danmarks evangelisk-lutherske 

statskirke var af religiøse årsager fjendtligt indstillet 

over for jøder, og frem til slutningen af 1700-tallet var 

jøder udsat for systematisk forskelsbehandling. 

rettigheder og tilpasning
I 1814 fik de danske jøder stort set samme rettigheder 

og pligter som andre danske borgere. Det blev starten 

på en længerevarende integrations- og assimilations-

proces. Ved udgangen af 1800-tallet tilhørte de fleste 

dansk-jødiske familier det bedre borgerskab, og de var 

som oftest velintegrerede eller helt assimilerede i det 

danske samfund.

I starten af 1900-tallet ankom ca. 3.000 jøder til 

Danmark. De var på flugt fra forfølgelse og fattigdom i 

Rusland, og de slog sig nu ned i Københavns slum-

kvarterer. Deres ankomst vakte stor opsigt og gav 

anledning til en ophedet debat om den ny indvandring. 

Ikke mindst var mange fra den eksisterende jødiske 

menighed nervøse for, om de fattige, nytilkomne 

jødiske flygtninge ville bevirke en ny modstand mod 

jøder generelt i Danmark. I løbet af nogle årtier 

kæmpede de russiske jøder sig ud af fattigdommen, 

men der var fortsat store forskelle mellem denne 

gruppe og de gamle dansk-jødiske familier. 

dansk flygtningepolitik i 1930’erne og 2. verdenskrig
Den danske flygtningepolitik i 1930’erne førte til 

afvisninger af desperate jødiske flygtninge fra Nazi-

tyskland. Alligevel lykkedes det at sikre knap 1.500 

jødiske flygtninge midlertidigt ophold som land-

brugselever i Danmark. De fleste nåede ikke videre, før 

Danmark blev besat af Nazityskland. De blev derfor i 

oktober 1943 omfattet af besættelsesmagtens aktion 

mod de danske jøder, der sendte omkring 7.000 jøder 

på flugt fra Danmark. Lykkeligvis overlevede 99 % af 

de danske jøder 2. Verdenskrig, og i 1945 vendte langt 

de fleste hjem fra deres eksil i Sverige eller fra ophold i 

kz-lejren Theresienstadt. 

de polske jøder
Den seneste større jødiske indvandringsbølge fandt 

sted i perioden 1969-1973, hvor Danmark modtog 

Romaer spiller kort, 1911. Den oprindelige tekst 
til billedet fortæller om datidens syn på romaer: 
“Kappestrid. Hvem af disse kan med Tiden blive 
den mest durkdrevne Falskspiller”. 

Efter afvisningen blev de uvelkomne gæster, som de 

danske myndigheder kaldte romagruppen, transporte-

ret med et tysk tog til Hamborg-Altona. Gruppen blev 

siden interneret i en arbejdslejr i Hamborg-Bahrenfeld. 

Detaljerne i det videre forløb står ikke helt klart, men 

hovedparten af romaerne endte i 1942-1943 i udryd-

delseslejren Auschwitz-Birkenau eller i kz-lejrene 

Buchenwald og Sachsenhausen. Kun få overlevede.  

 Af gruppen på 68 blev 56 personer slået ihjel. Dertil 

kommer et antal børn født mellem 1934 og 1944.

Dette afsnit om romaer er skrevet i samarbejde med 

journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.
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læs mere om romaer i danmark
Fenger-Grøndahl, Carsten & Malene: Sigøjnere 

– 1000 år på kanten af Europa, Aarhus Universi-

tetsforlag, 2006
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jødisk identitet i dag
Anordningen af 1814 har stadig stor betydning 

for danske jøders forhold til det danske sam-

fund. For mange repræsenterer den anerken-

delse og inklusion i det danske samfund. I 

forbindelse med 200 års jubilæet for anordnin-

gen i 2014 udskrev den jødiske menighed og 

religionslærerforeningen en konkurrence for 

unge jøder. Udfordringen lød på at lave et 

produkt om anordningens betydning for dem 

anno 2014. Konkurrencen blev vundet af 

gymnasieeleven Adam A. Edelsten med videoen 

En del af min identitet. Filmen kan ses på 

http://estonemedia.dk/Identitet (7:30 min.).

Der er udarbejdet arbejdsspørgsmål til filmen, 

som kan findes i øvelseskataloget.
  

Hvad er assimilation? 
Assimilation er en form for integration, hvor det 

forventes, at et samfunds minoriteter fuldstæn-

dig tilpasser sig majoritetens kultur og leve-

måde. For tilhængere af en assimilationspolitik 

er kravet for vellykket integration, at indvan-

drere og flygtninge (i større eller mindre 

omfang) giver afkald på eget sprog, religion, 

traditioner m.v.  

det jødiske friHedsbrev 
– anordningen af 1814
Anordningen af 1814, også kendt som Det 

jødiske frihedsbrev, blev en realitet d. 29. marts 

1814, da Kong Frederik den 6., i kølvandet på 

oplysningstidens idealer om religionsfrihed, 

lighed og tolerance udsendte en kongelig 

forordning, som gav danske jøder borgerrettig-

heder på næsten lige fod med kristne borgere. 

Det betød bl.a., at jøderne fik fri bevægelighed 

indenfor landets grænser samt mulighed for at 

blive optaget i lav, så de nu kunne arbejde inden 

for erhverv, som før havde været forbudt for 

dem. Anordningen betød, at jøderne reelt fik 

mulighed for at blive en del af det omkringlig-

gende samfund. Læs anordningens tekst på 

www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/

vis/materiale/det-joediske-frihedsbrev-af-

29-marts-1814/ 

Russisk-jødiske indvandrer-
børn på et børnehjem i 
Skibstrup i Nordsjælland. 
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knap 3.000 polske jøder. Det var mennesker, der var 

blevet tvunget på flugt af den kommunistiske regering 

i Polen. Også disse nytilkomne adskilte sig på flere 

måder fra de eksisterende jødiske grupper i Danmark. 

De var typisk ikke-religiøse og kom til Danmark med 

meget smertefulde erfaringer fra 2. Verdenskrig og fra 

livet under det kommunistiske regime.

Udover de større bølger er jøder indvandret enkeltvis 

eller i mindre grupper fra en lang række lande. Hver 

persons historie er unik, men der tegner sig også 

mønstre, som er fælles: De jødiske helligdage, ritualer 

og symboler forener jøder på tværs af tid og lande-

grænser. Hvor stor en rolle den religiøse praksis spiller 

i den enkeltes liv, er til gengæld meget forskelligt.

En jødisk skrædderfamilie  
i deres hjem i Adelgade-
Borgergadekvarteret i 
København, hvor mange af 
de fattige østeuropæiske 
jøder bosatte sig i starten 
af 1900-tallet.
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mUslimernes Historie i danmark 

Af Brian Arly Jacobsen, religionssociolog og adjunkt ved 

Københavns Universitet

de første muslimer i danmark
De tidligste oplysninger, vi har om muslimer i Dan-

mark, er fra folketællingen i 1880, som viste, at der var 

otte personer under kategorien Muhamedanere. Vi ved 

dog ikke, hvilken etnisk baggrund de havde, om de var 

indvandrere eller danske konvertitter. Fra tid til anden 

er der antageligvis indvandret muslimer til Danmark 

fra Egypten, Syrien, Det Osmanniske Rige/Tyrkiet eller 

andre lande med muslimske befolkninger, enten på 

grund af handel, ægteskab, studier, diplomati eller 

andet. Nogle af disse personer søgte også om dansk 

indfødsret. 

et muslimsk trossamfund i danmark
I 1950’erne lykkedes det for ahmadiyya-muslimer fra 

Pakistan at etablere et trossamfund i Danmark på 

baggrund af aktiv mission. Ahmadiyya er en muslimsk 

reformbevægelse fra det indiske subkontinent, som 

blev etableret i slutningen af 1800-tallet af Mirza 

Ghulam Ahmad (1835-1908). Ahmadiyya-muslimerne 

byggede en menighed op med danske konvertitter og 

opførte den første moske i Danmark i 1966-67, Nusrat 

Djahan moskéen, i Hvidovre. Den første fulde oversæt-

telse af koranen til dansk udkom samme år, oversat af 

Abdus Salaam Madsen (1928-2007). 

arbejdsmigranter og flygtninge
Den mere betydelige periode af immigration af 

indvandrere med muslimsk baggrund begyndte i 

slutningen af 1960’erne. Siden da er indvandring af 

muslimske grupper foregået i to store faser. Den 

første fase var perioden med arbejdsimmigranter fra 

det tidligere Jugoslavien, Nordafrika, Pakistan og 

Tyrkiet i 1960’erne og 1970’erne. Muslimerne, der kom 

til Danmark i denne periode, ledte efter arbejde i et 

Nordvesteuropa, der havde behov for arbejdskraft. 

Mange endte med at slå sig permanent ned i Danmark 

for senere at blive sammenført med deres familier. 

Den anden fase af muslimsk indvandring var immigra-

tion af flygtninge og familier af tidligere arbejdsimmi-

granter fra midten af 1970’erne og frem. 

Hvor mange muslimer i danmark?
Antallet af muslimer i Danmark er steget betydeligt 

siden 1980 – fra ca. 29.300 (0,6 % af befolkningen) til 

ca. 250.800 (4,5 % af befolkningen) pr. 1. januar 2014. 

De danske myndigheder registrerer ikke befolkningens 

religiøse tilhørsforhold udenfor folkekirken, så det er 

generelt svært at indsamle pålidelig information om 

individers religiøse tilhørsforhold. En vurdering af 

antallet af muslimer i Danmark må derfor baseres på 

en række antagelser om en vis sammenhæng mellem 

nationalitet, etnicitet og religion. Det vil sige, at der ikke 

er et 1:1 forhold mellem de tre kategorier, men en vis 

grad af sammenhæng. 

muslimernes baggrund og organisering
Den største etniske gruppe af muslimer i Danmark er 

tyrkerne (22,2 % af alle muslimer), efterfulgt af irakerne 

(10,2 %), libaneserne (9,5 %), pakistanerne (8,7 %), 

somalierne (7,3 %) og den hurtigst voksende etniske 

gruppe i det sidste årti, afghanerne (6,2 %). Ifølge en 

undersøgelse fra 2008 af syv nationale grupper i 

46 kapitel 4 · inde eller ude?

læs mere om jøder i danmark
Fenger-Grøndahl, Carsten & Malene: Flygtninge-

nes danmarkshistorie 1954-2004, Aarhus 

Universitetsforlag, 2004: ”Kapitel 2 – 1966-

1973: De polske jøder – jaget af fortidens 

genfærd” (s. 47-80)

Lausten, Martin Schwarz: Jøder og kristne i 

Danmark – fra middelalderen til nyere tid, Forlaget 

Anis, 2012

Lausten, Martin Schwarz: Folkekirken og jøderne 

– forholdet mellem kristne og jøder i Danmark fra 

1849 til begyndelsen af det 20. århundrede, 

Forlaget Anis, 2007

Lausten, Martin Schwarz: Jødesympati og 

jødehad i folkekirken – forholdet mellem kristne 

og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. 

århundrede til 1948, Forlaget Anis, 2007

Lausten, Martin Schwarz: Frie jøder – Forholdet 

mellem kristne og jøder i Danmark fra Friheds-

brevet 1814 til Grundloven 1849, Anis, 2005

Thing, Morten: De russiske jøder i København 

1882-1943, Gyldendal, 2008

Thing, Morten: Jiddishland i København – den 

jødiske indvandring 1905-14, Nemos Bibliotek, 

2005

Dansk Jødisk Museum i København formidler 

400 års dansk-jødisk historie. 

Se mere om museet og dets udstillinger på 

www.jew-mus.dk 

Demonstration på 
Rådhuspladsen 
d. 27. april 1986 
for lige rettighe-
der til jøder i 
Sovjetunionen. 
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for tolerante overfor mUslimer? 
En undersøgelse foretaget af Gallup for 

Berlingske i 2013 viser bl.a., at hver tredje 

adspurgte mener, at danskerne er for tolerante 

overfor muslimer. Ifølge Jens Peter Frølund 

Thomsen, lektor ved Institut for Statskundskab 

på Aarhus Universitet, vidner undersøgelsen 

om, at danskernes holdninger har ændret sig 

meget lidt, til trods for at det er mange år, siden 

de muslimske indvandrere kom til Danmark. 

Han siger: “Assimileringskravet ligger ret tungt i 

den danske befolkning. Vi har en meget 

etnocentrisk kultur, og når man taler integration 

i Danmark, mener man i virkeligheden assimila-

tion.”

32 % siger, at danskerne er for tolerante overfor 

herboende personer, der bekender sig til slam

38 % er meget negative eller negative overfor, hvis 

deres søn eller datter blev kæreste med en, der 

bekender sig til islam

Kilde: SNS Gallup for Berlingske 2013
  

integration
Termen integration vandt indpas i debatter i 

Folketinget fra 1979. Her brugte man for første 

gang begrebet i en titel for en redegørelse om 

’fremmedarbejdere’. I 1980’erne var integration 

et almindeligt, offentligt brugt begreb, og fra 

starten af 1990’erne begyndte diskussioner om 

integration at fylde stadig mere i den politiske 

og offentlige debat. Mange mente, at de 

nytilkomnes private sfære skulle reguleres, så 

de i højere grad ville blive ligesom ’os’. Man kan 

se dette som et krav om assimilation, da det 

handlede om at nedtone eller opgive egen 

kultur eller religion. Denne indstilling til ’de nye’ 

udmøntede sig i bl.a. lovgivning og kampagner 

inden for områder som børneopdragelse, 

beklædning, sprog, kønsroller, ægteskabsmøn-

stre, fødevarer og sundhed. Se også boksen 

Hvad er assimilation på side 45. 

læs mere om mUslimer i danmark
Galal, Lise & Liengaard, Inge: At være muslim i 

Danmark (antologi), Anis, 2003 

Johansen, Karen-Lise: Muslimske stemmer – 

religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark, 

Akademisk Forlag, 2002 

Kühle, Lene: Moskeer i Danmark. Islam og muslimske 

bedesteder, Forlaget Univers, 2006 

Pedersen, Marianne Holm & Rytter, Mikkel (red.): 

Islam og muslimer i Danmark, Museum Tuscula-

nums Forlag, 2011 

Østergaard, Kate: Danske Verdensreligioner –  

Islam, Gyldendal,  2006 
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Danmark (pakistanere, irakere, iranere, tyrkere, 

somaliere, eksjugoslavere og indvandrere af palæsti-

nensisk oprindelse – de fleste fra Libanon) er 45 % 

sunnier og 11 % shiitter. De resterende inkluderer bl.a. 

ahmadiyyaer, alevier, forskellige sufibevægelser samt 

ikke-troende. 

Det vurderes, at ca. 20-25 procent af muslimer i 

Danmark er tilknyttet en moskeforening, og der findes 

ca. 130-140 moskéer i Danmark. Kun i Hvidovre, 

Svendborg, Odense, Hedehusene og på Nørrebro i 

København er der bygget egentlige moskéer eller 

muslimske kulturhuse indeholdende en moské. I 

Rovsinggade på Nørrebro åbnede Dansk Islamisk 

Råd Nordeuropas største moské i juni 2014. Det er 

den første moské i Danmark med både kuppel og 

minaret. Den shiamuslimske forening Ahlul Bait er 

for tiden i gang med at bygge en moské på Vibevej 

på Nørrebro, og der er planer om moskébyggerier i 

Aarhus, Haderslev, Roskile og på Amager i Køben-

havn.

Moskéen i Rovsing-
gade i København  
med det officielle navn 
Hamad Bin Khalifa 
Civilisation Center, 
2014.  
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nY i danmark 
Der er mange grunde til, at mennesker gennem tiden 

har søgt til Danmark – og stadig gør det. For elever 

kan det være svært at skelne mellem forskellige typer 

af (ny)tilkomne til Danmark, og mange elever vil have 

en tendens til at slå alle kategorier sammen til én. Det 

er derfor givtigt at styrke elevernes evne til at skelne 

mellem flygtninge, indvandrere, udlændinge og 

asylansøgere – og deres efterkommere. Og mellem 

religiøst, etnisk og nationalt tilhørsforhold. 

I den skoleundersøgelse, som dette materiale bygger 

på, havde eleverne i særlig grad svært ved at skelne 

mellem muslimer og andre minoritetskategorier. Nogle 

elever grupperede alle, som så ud til at have mellem-

østlig/arabisk baggrund, som muslimer. En basisviden 

om forskellene mellem kategorier kan styrke elevernes 

forståelse for sammensætningen af fx den muslimske 

befolkning i Danmark: Der findes muslimske flygtnin-

ge, indvandrere og asylansøgere i Danmark, men ikke 

alle flygtninge, indvandrere og asylansøgere er 

muslimer. Muslimer er kommet til Danmark af mange 

årsager gennem tiden. Også etniske danskere har 

konverteret til islam. En pointe er også, at kategorierne 

er mangfoldige og foranderlige – at være muslim bety-

der ikke én ting. 

etnicitet og nationalitet
Ordet etnicitet stammer fra det græske ord for folk 

(ethnos) og bruges til at betegne et tilhørsforhold til en 

særlig gruppe eller et særligt folk. Tilhørsforholdet kan 

være et fælles sprog, en fælles kultur og historie og et 

fælles territorium (eller forestillingen om et). Der findes 

ikke en formel måde at definere etnicitet på. Ofte 

forklares det som et følelsesmæssigt tilhørsforhold, 

der samtidig kræver anerkendelse fra det omgivende 

samfund. Det vil sige ens egen oplevelse af at tilhøre 

ressoUrcer til Undervisning om jøder, 
romaer og mUslimer  
DIIS: Antisemitisme i Europa frem til 1945, 2008

Hæftet er del af undervisningsmaterialet 

Intolerance i Europa – før og nu. Materialets 

hæfte 1 undersøger antisemitismens rødder og 

jødernes historie i Europa frem til 1945. Indehol-

der bl.a. et kapitel om de danske jøders indvan-

dring og liv. Det kan downloades på 

www.folkedrab.dk/intolerance

Mig og jøderiet (film): www.migogjoderiet.dk/

undervisning/folkeskolen/index.html 

Bejder, Peter & Holt, Kim Boye (red.): Eljmi er 

roma, Forlaget Mañana, 2002

Fenger-Grøndahl, Malene: Romaer – Europas 

største etniske minoritet, Turbineforlaget, 2012 

Liengaard, Lise: At være muslim i Danmark, 

Forlaget Anis, 2003/2012

Lindhardt, Sven: De muslimske broderskaber, 

Serien His2rie, Frydenlund, 2012 

Østergaard, Kate: Danske Verdensreligioner – 

Islam, Gyldendal, 2006 

Bogen er henvendt gymnasieskolen, men kan 

også anvendes i uddrag i udskolingen. 
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den eUropæiske værdiUndersøgelse  
Nedenfor ses et uddrag fra den danske del af 

den Europæiske Værdiundersøgelse (EVS). Det 

er en spørgeskemaundersøgelse, hvor et 

tilfældigt udsnit af befolkningen i hvert europæ-

isk land blev interviewet. Undersøgelsen er 

blevet foretaget flere gange siden 1981 og 

senest i 2008. Ved hver undersøgelse er et stort 

antal af spørgsmål identiske. Undersøgelsen 

dækker blandt andet værdier inden for områ-

derne familie, arbejde, politik og religion.

Tabellen her viser, hvilke grupper danskerne 

ikke ville synes om at have som nabo. 

Andel af svarpersoner der ikke ønsker forskellige 

grupper som naboer:

Hvor mange i danmark?
I dag bor der tusindvis af romaer, jøder og muslimer i 

Danmark, men det præcise antal kendes ikke. De 

forskellige trossamfund er registeret med antal 

medlemmer, men det er langt fra alle i en religiøs 

gruppe, som er medlem af et trossamfund. Derudover 

registrerer man ikke borgere i Danmark efter etnisk 

tilhørsforhold, men efter nationalt tilhørsforhold. Man 

kan få en indikation af en gruppes størrelse, men ikke 

et nøjagtigt tal, ved at sammenholde disse data med 

undersøgelser eller forskning om de enkelte grupper. 

Officielt vurderer man, at der bor omkring 2000 

romaer i Danmark. Nogle romaeksperter og organisa-

tioner sætter tallet til 5.000-7.000, mens romaer selv 

mener, at der er omkring 10.000 romaer i landet. En 

stor del af disse er dog ikke fastboende i Danmark. 

Der findes tre jødiske menigheder i Danmark, som 

tilsammen har omkring 2000 medlemmer. Men et 

langt større antal personer, der ikke er medlem af en 

menighed, oplever et jødisk tilhørsforhold.  Der bor 

formentlig op imod 8000 jøder i Danmark.

Der er 33 muslimske trossamfund i Danmark. Antallet 

af muslimer i Danmark er ca. 250.800 (4,5 % af 

befolkningen) pr. 1. januar 2014. Se også afsnittet 

Hvor mange muslimer i Danmark på side 47.

Kilder: Amnesty International Danmark, Dansk Jødisk 

Museum, Det Jødiske Samfund i Danmark, Socialmini-

steriet.

  EVS 1999 EVS 2008

Etniske/religiøse grupper: Pct. Pct.

Personer af anden race 7 4

Jøder 3 2

Indvandrere/fremmedarbejdere 11 6

Muslimer 16 12

Sigøjnere 15 34

  

Andre grupper: Pct. Pct.

Homoseksuelle 8 5

Personer, der har aids 6 3

Børnerige familier 4 4

Personer fra den yderste venstrefløj 9 6

Nervøse/neurotiske personer 14 17

Personer fra den yderste højrefløj 20 18

Personer med kriminel fortid 31 32

Drankere 36 42

Narkomaner 60 66
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ressoUrcer til Undervisning om flUgt, 
indvandring, asYl og integration
Gennem Dansk Røde Kors kan man få besøg 

af en asylansøger i klassen. Kontakt Røde Kors på 

www.redcross.dk   

Dansk Røde Kors har udarbejdet undervisningsma-

terialet Mennesker på flugt – om flygtninge og 

migration med særligt fokus på flygtninge og 

asylansøgere. Materialet er henvendt til udskolin-

gen og kan bestilles hos Dansk Røde Kors.

Dansk Flygtningehjælp har lavet en kort og meget 

brugbar folder, der giver svar på de hyppigste 

spørgsmål om flygtninge. Find pjecen 25 spørgsmål 

og svar om flygtninge på www.flygtning.dk/viden-

fakta/publikationer/undervisning/ 

Børn og Krig er en filmpakke med tilhørende 

lærervejledning. Filmene kan afspilles via Filmstri-

ben, og en lærervejledning kan downloades fra 

Dansk Røde Kors’ webside. 

Københavns Museum har i forbindelse med 

udstillingen At blive københavner udarbejdet et 

materiale om indvandringens historie og problema-

tikker. Materialet kan bruges uafhængigt eller i 

forbindelse med udstillingen og består af kildetek-

ster og arbejdsspørgsmål. Det kan findes på 

museets webside www.copenhagen.dk under 

Undervisning og Udskoling.

Materialet Flygtninge i Danmark efter 2. Verdenskrig 

er udarbejdet af Dansk Jødisk Museum og giver et 

overblik over flygtningestrømninger i Danmark 

siden 2. Verdenskrig. Oversigten kan findes på 

museets webside www.jewmus.dk under Skole og 

Undervisningsmaterialer. 

Filmen When you don’t exist (2:11 min.) er en kort, 

tankevækkende montage om flygtninge lavet af 

Amnesty International. Den er engelsksproget, men 

filmens fortælling og budskab er tydeligt, også 

selvom man ikke forstår, hvad filmens fortæller 

siger. Se den på www.whenyoudontexist.eu eller 

Youtube.

EMU Danmarks læringsportal har sammensat 

materialet Flygtninge og integration – et undervis-

ningsforløb i 4 dele. Materialet handler om fire 

aspekter af integration og kan findes på EMU’s 

portal under Grundskole og Samfundsfag.

UNHCR har lavet et digitalt dilemmaspil Mod alle 

odds, hvor man som deltager sættes i en flygtnings 

sted og skal navigere i og foretage valg ud fra tre 

forskellige scenarier: krig og konflikt, grænseland 

og et nyt liv. 

På asylcentret Kongelunden 
bor indiske Loveleen med 
sin bror og mor. De har boet 
på centret i 7 år. 

gruppen kombineret med andres opfattelse af, at man 

tilhører gruppen. Mens etnicitet handler om tilknytnin-

gen til et bestemt folk, er nationalitet en betegnelse for 

tilhørsforholdet til en bestemt nation.

indvandrer, flygtning, udlænding eller asylansøger?
En indvandrer er en person født i udlandet (af forældre 

der er udenlandske statsborgere eller født i udlandet), 

der principielt har forladt sit hjemland af egen fri vilje. 

Danmark har formelt haft indvandringsstop siden 

1973. 

Ifølge FN er en flygtning en person ”der som følge af 

velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, 

religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig 

social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder 

sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, 

og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan 

frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse.” I 

Danmark er flygtning den officielle betegnelse for en 

person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og 

som således har fået opholdstilladelse som flygtning.

 

En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til 

at opholde sig som flygtning i et andet land og blive 

beskyttet af dette land, men som endnu ikke er blevet 

anerkendt som flygtning.

Udlændinge bruges ofte som fællesbetegnelse for 

indvandrere, asylansøgere, flygtninge og andre 

udenlandske statsborgere, der opholder sig kortere 

eller længere tid i Danmark. 

Kilder: FN’s Flygtningekonvention, nyidanmark.dk
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fakta: asYl i danmark
• Asyl betyder beskyttelse og indebærer, at en 

stat beskytter en person, der er flygtet fra sit 

hjemland. 

• En asylansøger er en person, som søger om 

ret til at opholde sig som flygtning i Danmark. 

• I praksis betyder det, at asylansøgeren kan 

opholde sig i en begrænset periode i Dan-

mark, mens ansøgning om asyl behandles. 

Gives der afslag på asyl, skal personen 

forlade landet. 

• For at få asyl skal man opfylde betingelserne 

i FN’s Flygtningekonvention eller de betingel-

ser, der er nævnt i udlændingelovens § 7 om 

beskyttelsesstatus. 

• I 2013 ansøgte 7.540 personer om asyl i 

Danmark. 

• Asylansøgerne kommer fra en lang række 

forskellige lande. I 2013 kom flest ansøgere 

fra Syrien, efterfulgt af Rusland, Somalia, 

Serbien og Afghanistan.

• Røde Kors har siden 1984 haft til opgave at 

indkvartere asylansøgere og yde dem 

praktisk og social støtte. 

• Røde Kors har 10 asylcentre på Sjælland og i 

Jylland, herunder et center for uledsagede 

mindreårige asylansøgere.

• I maj 2013 var der 3549 beboere indkvarteret 

i Røde Kors’ asylcentre, annekser og særlige 

boliger.

Kilder: Amnesty International Danmark, Dansk 

Flygtningehjælp, nyidanmark.dk, Røde Kors, 

Udlændingestyrelsen 
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Med udgangspunkt i tre minoriteters historie 

(romaer, jøder og muslimer) i Danmark og deres 

interaktion med det omgivende samfund kan der 

arbejdes med forskellige vilkår for indvandring og 

integration samt med inklusions- og eksklusions-

mekanismers betydning for individer og grupper. 

Der kan fx sættes fokus på indvandrernes rettighe-

der – eller fravær af samme – og på udviklingen 

frem til lige borgerrettigheder. Man kan også 

arbejde med såvel historiske som nutidige årsager 

til, at grupper af mennesker vælger at forlade deres 

hjemland og søge andre steder hen. Migration kan 

således sættes i relation til politiske strømninger i 

Europa og resten af verden, fx nationalistiske ideer 

og racistiske ideologier. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsæt-

ninger, forløb og følger

• Eleven har viden om historisk udvikling

Det lokale, regionale og globale

• Eleven kan forklare historiske forandringers 

påvirkning af samfund lokalt, regionalt og 

globalt 

Historisk bevidsthed

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske 

bevidsthed

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

samfundsfag
Der kan arbejdes med mekanismer for inklusion og 

eksklusion af et fællesskab: Hvem lukkes ind, og hvem 

holdes ude? Det er også oplagt at undersøge minorite-

ters status og rettigheder i et samfund, og hvordan 

disse udvikler sig over tid – fx eksemplificeret med 

jøders immigration til og interaktion med det danske 

samfund. Man kan undersøge, hvordan minoriteter 

tilpasser sig til det omgivende samfund, og i hvilken 

grad samfundet er åbent og imødekommende overfor 

minoriteterne. Det er oplagt at se på begreber som 

integration og assimilation i denne sammenhæng.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Demokrati

• Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne 

muligheder for deltagelse i demokratiet

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder m.v.)

Socialisering

• Eleven kan redegøre for sociale grupper og 

fællesskabers rolle i socialiseringen

• Eleven kan analysere sociale grupper og fællesska-

bers betydning for socialisering og identitetsdan-

nelse

Social differentiering

• Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og 

i verden med begreber og data

dansk
Ved at arbejde med minoriteters interaktion med det 

danske fællesskab kan det diskuteres, hvordan 

identitetsfremstilling påvirkes af såvel interne (inden 

for gruppen) og eksterne (i det omgivende samfund) 

faktorer. Der kan også arbejdes med historiske 

problemstillingers relevans i samfundet i dag, fx 

fordomme, rettigheder og inklusion/eksklusion. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egen og andres fremstillinger 

af identitet i tekster

• Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i 

dialog
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anvendt litteratUr
Amnesty International: www.amnesty.org/en/

roma 

Eichen, Benedicte Castenschiold: ”Selvfølgelig 

stjæler romaer hvide folks børn”, Information, 

07.11.2013 

Fenger-Grøndahl, Carsten & Malene: Sigøjnere 

– 1000 år på kanten af Europa, Aarhus Universi-

tetsforlag, 2006

Social- og Integrationsministeriet: Strategi for 

inklusion af romaer, 2011

Socialministeriet: www.nyidanmark.dk

I 2008 svarede 34 % af danskerne i den Europæiske 
Værdiundersøgelse, at de ikke ønskede at have 
’sigøjnere’ (romaer) som nabo. På billedet ses 
to romaer fra en lille landsby i den østlige del af 
Rumænien. 
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me, som man kunne oversætte med Gadamers begreb 

om forforståelser, er nemlig afgørende forudsætninger 

for forståelse. Gadamers tanker kan benyttes som et 

perspektiv på fordommes mekanismer og funktion. En 

af Gadamers hovedpointer er, at vi altid fortolker det, vi 

ikke kender, ud fra det, vi kender. Det vil sige, at vi 

møder verden med en række forforståelser eller 

fordomme. Disse forforståelser indgår i vores tolkning 

og danner ny forståelse. Vores forståelseshorisont er 

altså ikke statisk, men foranderlig. Når vi sætter vores 

fordomme i spil, og når vi går i dialog med det ukendte, 

kan vores forståelseshorisont ændre sig.

Selvom Gadamer ser fordomme som en ufravigelig 

del af vores eksistens, er han ikke fortaler for at lade 

stå til. Det er vigtigt, at vi er bevidste om vores forfor-

ståelser og den bagage, vi tager med os, når vi møder 

verden. Og det er essentielt, at vi bevæger os ind på 

nye områder, så vores fordomme bliver udfordret, og vi 

kan nå ny forståelse. 

Pointen til eleverne er, at fordomme ikke er uden for 

vores kontrol, men kan og bør udfordres, så de ikke 

bliver styrende for vores adfærd. Alle har et ansvar for 

de fordomme, de selv måtte have – og for at reflektere 

over, hvor de stammer fra. 
  

Hvordan ser en HomoseksUel Ud? 
kan man genkende en ekstremist?
Som et led i kampagnen Stemplet har Køben-

havns Kommune lavet en hurtig test, som 

sætter fokus på de fordomme, vi alle går rundt 

med. Testen kan indgå i undervisningen og 

tages her: www.stempletkbh.dk 

Der findes 
fordomme om alt 
muligt. Fx at piger, 
der spiller fodbold, 
er mandhaftige 
eller lesbiske. 

det ikke sker, ender nogle opfattelser eller forestillinger 

med at blive indgroede og ufleksible. Den slags 

forestillinger kan udvikle sig til egentlige fordomme, 

som kan blive fjendebilleder og ende som et problem 

for samfundet. 

 

fordomme
En fordom er en forudfattet og ofte negativ holdning til 

en person eller en gruppe. Fordomsfuldhed kan 

forstås som fastholdelse af en ofte karikeret holdning 

eller opfattelse, som ikke udfordres, fx ved at lære en 

person bedre at kende eller få et bedre indblik i en sag. 

Alle folk har fordomme, og fordomme gør os ikke til 

dårlige mennesker. Men handler man på baggrund af 

sine fordomme og uden bevidsthed om dem, kan det 

let opleves som sårende for dem, fordommene 

handler om. Fordomme kan også skabe splittelse 

mellem mennesker, fordi fordomme til tider følges af 

afstandtagen, negativitet, antipati eller ligegyldighed.

fordomme og forståelse
Fordomme er del af den almenmenneskelige proces 

om at begribe verden ved at kategorisere og bedømme 

indtryk og oplevelser. Opgaven er derfor ikke at aflive 

fordomme som sådan. Faktisk vil det være helt 

umuligt, hvis man spørger den tyske filosof Hans-Ge-

org Gadamer. For ham er det fordomsfrie menneske en 

utopi. Man kan aldrig gøre sig helt fri af fordomme, og 

det er heller ikke nødvendigt, siger Gadamer. Fordom-
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Hver dag bliver vi bombarderet af indtryk og informa-

tioner. For at sortere i disse inputs, grupperer vi dem. 

Denne kategorisering er et menneskeligt redskab, der 

gør os i stand til at fungere i stedet for at blive væltet 

omkuld af de mange indtryk. Dette kapitel handler om 

de kasser og kategorier, som vi placerer mennesker 

og situationer i – og de negative konsekvenser, denne 

proces kan have. Kapitlet beskriver de mekanismer, 

som kendetegner udviklingen af fordomme og ser nær-

mere på det negative potentiale, der ligger i stereotype 

forestillinger og fjendebilleder og til slut på køn som en 

kategori. 

vi Har brUg for kasser, men ...
Alle mennesker organiserer og grupperer det, de 

oplever, og dem, de møder. At inddele møder, indtryk 

og erfaringer i kasser hjælper os med at bryde verden 

ned og forstå den bedre. Det er en proces, der skaber 

overblik og mening. Kasserne udstyres med etiketter, 

der ofte er relativt forsimplede, fordi vi enten ikke har 

tid, overskud, lyst eller vilje til at nuancere forståelsen 

af dem. Selvom kasserne er fine, fordi de hjælper 

hjernen med at organisere, har kassetænkning en 

reducerende, forsimplende effekt, der kan gøre vores 

udsyn til verden mere snævert og ureflekteret. Man 

kan sige, at kasser er fine, hvis de ikke er forseglede. 

Kassernes etiketter skal kunne ændres – de skal 

udskiftes, revideres eller forkastes, når vores forstå-

else og erfaring med kassens indhold udvides. Når  
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kasser og kategorier 



fordomme om indvandrere 
og kriminalitet
En fordom om indvandrere er, at de 

er mere kriminelle end etniske 

danskere. Der kan være mange 

årsager til den fordom, bl.a. at 

medierne tit fokuserer på den 

kriminalitet, der begås af indvan-

drerbander og den organiserede 

kriminalitet, som visse grupper af 

østeuropæere står bag. Men det kan 

også hænge sammen med, at 

indvandrere til tider er overrepræ-

senteret i visse former for kriminali-

tet. Sammen kan det skabe en 

forestilling om, at indvandrere 

generelt begår flere kriminelle 

handlinger end andre. Vil man vide 

mere om indvandreres formodede 

overrepræsentation i kriminalstati-

stikken, kan det anbefales at læse 

teksten ”Indvandrere og kriminalitet” 

i Den Store Danske, Gyldendals åbne 

encyklopædi. Den giver en saglig 

gennemgang af, hvad antagelsen 

dækker over. 

Find teksten under overskriften 

Indvandrere og kriminalitet på 

www.denstoredanske.dk 

under Samfundsfag, jura og politik, 

derefter Grupper og Indvandrere.
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Bydelen Vollsmose 
i Odense. 

kontakt = færre fordomme?
Hvem er din nabo? Er han fra en anden gruppe end dig 

selv? Hvis ja, så har du givetvis færre fordomme om 

denne gruppe end andre uden daglig kontakt med 

gruppen. Det foreskriver den såkaldte kontakthypo-

tese, som har været udbredt i forståelsen af, hvorfor 

nogle har negative, og andre har positive holdninger til 

visse grupper i samfundet. Tesen er, at jo mere 

kontakt en person har til ’de andre’, jo færre fordomme 

har han eller hun om dem. Forklaringen lyder, at man i 

kontakten med ’det fremmede’ får konfronteret sine 

fordomme og afprøvet forestillinger, der typisk viser 

sig ikke at stemme overens med virkeligheden. 

Kontakthypotesen er del af baggrunden for ændringen 

af landets skoledistrikter, hvor et af målene var at øge 

kontakten mellem forskellige elevgrupper. Med den 

nye fordeling blev elever med minoritetsbaggrund 

spredt mere ligeligt på skolerne ude i landet. 

kontaktens karakter er afgørende
Selvom opbakningen til kontakthypotesen er omfat-

tende, er der eksperter, som mener, den skal nuance-

res. Eksempelvis at kontakten skal have en særlig 

karakter for at have en fordomsreducerende effekt. 

Ifølge lektor i Samfundsvidenskab på Århus Universi-

tet Jens Peter Frølund Thomsen skal kontakten være 

regelmæssig og vedvarende, og den skal ikke kun 

være overfladisk: Venskaber har størst indflydelse på 

folks holdninger. Det er fx ikke nok at bo op til et 

område, der har høj koncentration af en bestemt 

gruppe – fx indvandrere. Det kan også have den 

modsatte effekt, fordi man eksponeres for de proble-

mer, der kan være i disse områder uden dog at være 

del af området. Jens Peter Frølund Thomsen pointerer 

også, at kontakten til ’de andre’ altid sker i en kontekst 

og derfor er svær at sætte på formel. Et individs 

holdninger påvirkes mange steder fra. Den positive 

effekt af kontakt med fx muslimer eller romaer kan 

formindskes af mediernes fokusering på negative 

historier om selvsamme grupper. 
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case

 fordomme på festival
”Gypsies skydes UDEN ansvar!” Sådan stod der på et 

papskilt på Roskilde Festivalens campingområde i 

2011. Skiltets budskab var klart og ubehageligt: Roma-

er – eller gypsies – skulle ikke regne med god behand-

ling. 

Hvert år rejser flere hundrede europæiske romaer til 

Roskilde for at tjene penge ved at samle flasker på 

festivalen. Mange romaer læser om muligheden på net-

tet og rejser, fordi de kan tjene langt mere ved at samle 

flasker i en uge, end de kan tjene på en måneds arbejde 

i deres hjemland. Men romaer har de seneste år ople-

vet, at festivalen langtfra er deres fest. På festivalen i 

2011 lavede Amnesty International en række interviews 

med romaer for bl.a. at kortlægge den intolerance, som 

de blev mødt med på festivalen. Det var bl.a. skilte som 

det ovenfor og tilråb som ’sigøjnerluder’, ’slave’ og ’no 

fucking gypsies!’ Andre romaer oplevede, at der blev 

kastet flasker efter dem, eller at festivalgæster råbte, 

at de skulle skride hjem. Forskellige kampagner tog 

fat på problemet. I den såkaldte Poor City-kampagne 

inviterede Center for Positiv Integration festivalgæster 

til foredrag og debatter om romaer. En række frivillige 

bevægede sig desuden rundt på pladsen for at gå i 

dialog med gæsterne, når de oplevede diskrimination. 

Kampagnen blev kaldt Good Pant Attitude. 
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stereotYper – ikke til debat! 
Stereotyper lukker af for forskellighed, forhandling og 

debat. De er stivnede, forsimplede fremstillinger og er 

ofte overdrevne, karikerede og negative billeder af det, 

de repræsenterer. I stereotypen er alle eller de fleste 

nuancer fjernet: Generelle træk tilskrives alle fra en 

bestemt gruppe uden hensyntagen til individuel 

adfærd, præferencer, holdninger, baggrund osv.  

Når man i 1930’ernes og 1940’ernes Nazityskland 

kunne se jøder afbildet med store krumme næser, 

lumske blikke og store pengesække, var det en bevidst 

strategi fra det nazistiske regime om at udbrede en 

stereotyp forestilling om jøder som løgnagtige, 

skumle, pengegriske og magtbegærlige. Denne 

stereotyp skulle vise den tyske befolkning, at jøderne 

ikke bare var uønskede, men udgjorde en trussel og 

derfor skulle fjernes fra samfundet. Forestillingen blev 

koblet til nazisternes raceideologi, og tilsammen 

skabte det grundlaget for diskrimination, eksklusion 

og forfølgelse af jøder. Eksemplet fra Nazityskland er 

voldsomt, men det viser det negative potentiale, som 

stereotyper indeholder.  

Uvidenhed, forenkling, forsæt?
Stereotyper kan være baseret på opfattelser af, at 

mennesker med en særlig nationalitet, alder, handicap, 

seksualitet eller religiøs baggrund, er på en særlig 

måde. Der kan være mange årsager til, at nogle 

personer og grupper bliver placeret i stereotype 

kategorier. Nogle gange handler det om uvidenhed, 

andre gange om forenkling. Verden er mangfoldig, og 

det kan derfor være fristende at dele den op i det 

kendte og det fremmede, det ’normale’ og det ’unor-

male’. Stereotyper kan dog også være båret frem af 

politiske ideologier som i Nazityskland eller af en 

særlig hensigt om at få en bestemt gruppe til at 

film om fordomme
Film er gode til at sætte spot på en problemstil-

ling. Disse film er meget forskellige, men kan 

hver især benyttes i arbejdet med fordomme, 

stereotyper og diskrimination:

• Institut for Menneskerettigheder har udviklet 

en række korte fiktionsfilm, der sætter fokus 

på fordomme og diskrimination i hverdagen. 

Der er tilhørende lærervejledning:  

www.drop-diskrimination.dk 

• Via Filmstriben kan man se dokumentarfilmen 

Andre venner, der handler om et venskab på 

tværs af kulturer. Der findes undervisningsma-

teriale til filmen under temaet Teenageliv.  

• Outsider består af tre film om Sebastian, Maria 

og Frede, der bliver set som outsidere. Deres 

hverdag er præget af mobning og fordomme. 

De kan ses via Filmstriben. 

• På DR Bonanza kan man se ældre DR-produk-

tioner med fokus på fordomme. Filmene kan 

afspilles gratis og er af ca. 30 minutters 

varighed: www.dr.dk/Bonanza/serie/Doku-

mentar/Om_fordomme.htm

• DR Skole har en række filmklip under temaet 

Venner på tværs, der handler om udfordrin-

gerne ved venskaber på tværs af kulturer. Man 

skal bruge Uni-Login for at afspille klippene. 

De findes på www.dr.dk/skole under Sam-

fundsfag.
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grønland og fordomme
Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, og 

alle grønlændere har derfor dansk statsborger-

skab. Mange grønlændere, der har bosat sig i 

Danmark, oplever dog at blive opfattet som 

udenforstående og mødt med fordomme. De fleste 

fordomme om grønlændere kredser om sociale 

forhold, fx at grønlændere drikker for meget og ikke 

uddanner sig. Det har bl.a. ført til udtryk som 

’grønlænderstiv’. Der findes også fordomme om 

grønlandsk kultur som primitiv og mere racistiske 

forestillinger om grønlændere som simple, 

uoplyste og mindre civiliserede mennesker. 

Det anslås, at der bor omkring 18.000 grønlændere i 

Danmark. På websiden www.udsattegroenlaendere.

dk kan du læse om de ca. 1000-1500 grønlændere i 

Danmark, der kan betegnes som socialt udsatte. 

Her er bl.a. fakta og viden om grønlændernes 

situation i Danmark og om nogle af årsagerne til, at 

de ender som socialt udsatte.

Vil du arbejde med emnet i undervisningen, kan du 

benytte DIIS’ undervisningsmateriale Intolerance i 

Europa – før og nu. Hæfte 3 Forskellige – og hvad så? 

har et kapitel om Grønland og fordomme. Det kan 

downloades på www.folkedrab.dk/intolerance 
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det, der opfattes som positivt hos indehaveren af 

fjendebilledet. I vesteuropæiske fjendebilleder fremstil-

les fjenden ofte som irrationel, fanatisk, uberegnelig 

og falsk, hvilket kan siges at stå i modsætning til 

værdier som bl.a. rationalitet, forudsigelighed og 

oprigtighed, der (af mange vesteuropæere) opfattes 

som typiske vesteuropæiske værdier. 

det onde vs. det gode
Fjendebilleder optræder i de fleste konflikter – store 

som små. Fjendebilleder er med til at forklare os, 

hvorfor vi er de gode, og modparten er de onde, og 

tjener altså til at opbygge solidaritet inden for den 

gruppe, der besidder dem. Således kan fjendebilleder 

bruges til at legitimere fjendtlige handlinger over for 

andre personer eller grupper. 

Ofte bygger fjendebilleder på uvidenhed, men de kan 

også være båret frem af særlige ideologier eller et 

ønske fra en gruppe om at fremstille en anden gruppe 

meget negativt. Et effektivt fjendebillede umenneske-

liggør modstanderen eller gør ham til et uværdigt 

undermenneske med en krybende, fej karakter og 

onde hensigter. Et arketypisk eksempel på et historisk 

fjendebillede er nazisternes fremstilling af jøder som 

griske, degenererede, bagstræberiske og undergraven-

de. Dette fjendebillede blev indprentet hos den tyske 

befolkning ved hjælp af et omfattende propaganda-

apparat, der brugte kanaler som aviser, taler, plakater, 

radio og skolebøger. I nyere tid har fremstillingen af 

’den muslimske terrorist’ været et udbredt fjendebil-

lede i Europa og USA.  

Musiker fra det, der indtil 
for få år siden var verdens 
formodentlig ældste 
romakvarter, Sulukule i 
Istanbul – lige op af de 
byzantinske landmure. 
Trods protester fra både 
romaerne, menneskerettig-
hedsorganisationer og 
UNESCO blev bydelens 
forfaldne huse revet ned, 
og der blev opført nye 
boliger, som romaerne ikke 
havde råd til at bo i. De 
fleste romaer blev genhu-
set i et boligkvarter næsten 
40 kilometer fra deres 
gamle kvarter. For mange 
af romaerne var det en 
social katastrofe, fordi de 
tidligere levede af at spille 
musik i centrum af 
Istanbul. Nu bor de så 
langt fra byen, at de ikke 
har råd til at tage derind for 
at arbejde. 

fremstå dårligt. På den måde kan stereotyper og 

fjendebilleder fungere som del af en forklaringsmeka-

nisme, der adresserer en krise eller en udfordring i 

samfundet. Devisen er: Der er noget, der ikke fungerer, 

og årsagen eller fejlen skal findes hos en bestemt 

gruppe. Krisen kobles således til forhold eller forestil-

linger om den pågældende gruppes påvirkning af 

samfundet. I den stereotype fremstilling af gruppen vil 

de karakteristika, som anses for ødelæggende, truende 

eller på anden måde uønskede, være fremhævet på en 

overdreven facon, så det så at sige er tydeligt for 

enhver, at her findes roden til samfundets problemer.  

mennesker bag stereotyper
I Danmark kan man eksempelvis støde på stereotype 

forestillinger om muslimer. Mandlige muslimer bliver 

tit fremstillet som machotyper eller ballademagere. 

Omvendt er stereotypen på en muslimsk pige eller 

kvinde ofte forbundet med tøj og udseende: Tørklæder, 

hijab og andre former for hovedbeklædning. I stereoty-

pen på den tildækkede muslimske pige er tørklædet et 

signal om uselvstændighed, underdanighed eller sågar 

undertrykkelse. Mange muslimske piger og kvinder 

må derfor forsvare sig som personer med autonomi 

og selvbestemmelse: ”Jeg har selv valgt at tage 

tørklæde på”, ”jeg bestemmer selv, hvad jeg vil ud-

danne mig til” osv. Eksemplet viser, at stereotyper ofte 

siger langt mere om dem, der har dem, end om dem, 

de handler om. At den muslimske pige selv skal løfte 

sig ud af stereotypen vidner om mere eller mindre 

udbredte fordomme om, at muslimske piger er svage 

og lader sig diktere (af familien, andre muslimer, 

religion osv.). 

stereotyper der påvirker
De fleste stereotyper er negative i deres grundklang og 

indeholder betragtninger eller antagelser, der sætter 

en bestemt gruppe i et negativt lys. Der er dog også 

stereotyper, som på overfladen synes mere positive.  

Et eksempel er forestillingen om romaers glæde og 

spontanitet, deres medfødte musikalitet og deres 

omrejsende livsform og sorgløshed. Disse forestillin-

ger er selvsagt mindre negative end fx forestillinger 

om romaer som kriminelle og løgnagtige – som også 

eksisterer. Ikke desto mindre er de ’positive’ stereoty-

per også diskriminerende. Antagelser om romaernes 

anderledes natur kan blive en undskyldning for ikke at 

åbne samfundet for dem: ”De vil jo alligevel helst leve 

afsondret og rejse rundt fra land til land”. Denne retorik 

finder man fx i Italien, hvor regeringen placerer romaer 

i interimistiske lejre med den begrundelse, at de som 

nomader er vant til at bo i telte. Argumentationen er 

problematisk på flere måder. For det første er nomade-

betegnelsen fejlagtig, da de fleste romaer i lejrene er 

kommet til Italien som arbejdsmigranter fra bl.a. 

Rumænien, hvor de var bofaste. For det andet er 

romaernes historiske mobilitet ikke et afgørende 

parameter for, hvordan de skal behandles i dag. 

Uanset hvor meget eller hvor lidt romaer har rejst 

rundt gennem tiden, har de ret til samme vilkår og 

adgang til boliger som resten af Italiens indbyggere. 

fjendebilleder
Det er ikke altid, at vi lægger mærke til dem, men de er 

der – fjendebillederne. Karikerede fremstillinger af 

nogen eller noget, der (angiveligt) er fundamentalt 

anderledes eller en direkte trussel mod et ’os’. Man 

kan støde på fjendebilleder i det offentlige rum, i 

aviser, i film, i politiske kampagner osv. Man kan sige, 

at fjendebilleder er en videreudvikling af fordomme, 

hvor fremstillingen af ’den anden’ får en ekstra 

dimension. ’Den anden’ står her i direkte opposition til 

den, der har fjendebilledet. Ofte er fjendebilledet 

nemlig konstrueret som et symmetrisk modbillede af 
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hinanden er intens, og seksualitet eller måske snarere 

forestillinger om seksualitet guider, hvem man kan 

være venner med, og hvem man må distancere sig fra 

for selv at blive et værdigt subjekt, der kan høre til i 

bestemte grupper og kan følge bestemte veje ind i 

ungdomslivet.”  

En fælles diskussion om køn og seksualitet i klassen 

kan være med til at problematisere faste forestillinger 

om, hvad det vil sige at være dreng/pige, og hvilke 

former for seksualitet der opfattes som normale og 

unormale. I daglig tale forbindes køn ofte med det 

biologiske køn, man er født med. Det er et temmelig 

fastlåst og statisk syn på køn, som kan nuanceres ved 

fx at tale om kønsidentitet og introducere eleverne for 

begreber, der kan være med til at illustrere, at køn er 

mange ting:

Biologisk køn: Det biologiske køn kommer til udtryk både 

via kønskromosomerne (som ikke kan ændres) og 

anatomisk via kroppens kønstegn (som kan ændres).

Oplevet køn: Det oplevede køn er det køn, den enkelte 

oplever at have. 

Udtrykt køn: Det udtrykte køn betegner de måder, man 

udtrykker sit køn på: Navn, påklædning, adfærd, 

kropslige udtryk som fx frisure m.m. 

Kønsidentitet: Den oplevelse, man selv har af sit køn. 

Den oplevelse kan adskille sig fra omverdens opfat-

telse og de samfundsbestemte normer, der er relateret 

til det køn, man er født med. En persons kønsidentite-

ter er en sammensætning af ens biologiske, oplevede 

og udtrykte køn.

Læs også om heteronormen på side 28. 
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ressoUrcer til Undervisning 
om køn og seksUalitet 
• Amnesty International Danmark: Sæt spot på 

homofobi i din klasse. Et omfattende undervis-

ningsmateriale med øvelser og opgaver, 

ordliste og teoretisk introduktion: 

 www.amnesty.dk/undervisning

• Fenger-Grøndahl, Malene & Nøhr Larsen, 

Marianne: Den forbandede kærlighed – 14 

fortællinger om homoseksuelle og kulturel 

mangfoldighed, 2007, CDR Forlag

 Personlige historier fra unge, der fortæller om 

at være sig selv – og homoseksuel. På bogens 

webside findes der uddrag fra bogen, yderli-

gere materiale og lærervejledning: 

 www.denforbandedekaerlighed.dk 

• Institut for Menneskerettigheder: Øvelsen 

Kønsroller: www.menneskeret.dk/skoletjeneste 

• LGBT Danmark: Undervisningsfilmen Retten til 

at være den du er. Følges bl.a. af en lærervejled-

ning og en begrebsliste: www.lgbt.dk

lgbt 
LGBT er en samlebetegnelse for personer, der 

identificerer sig som bøsser, lesbiske, biseksuelle 

eller transpersoner. 

køn som kasse
Kategorisering har betydning for menneskers adfærd 

og muligheder i samfundet. To kategorier, som angår 

alle, er køn og alder. Til begge knytter sig stærke 

forestillinger om, hvad det vil sige at være et bestemt 

køn eller have en bestemt alder. Dorte Staunæs er 

professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU), og hendes forskning handler bl.a. om, hvordan 

køn spiller ind på elevers identitetsskabelse i skolen. 

Hun konstaterer, at køn meget ofte udelukkende 

handler om, hvorvidt man er dreng eller pige, kvinde 

eller mand. Hvad, der er ’drenget’ eller ’piget’, følger 

derfor ofte en absolut og polariseret logik. Det betyder 
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bl.a., at køn tit ses som en helt grundlæggende og 

’naturlig’ identitetsfaktor, der ikke debatteres. Opdelin-

ger efter køn er mekaniske og automatiske – det er 

simpelthen noget, vi tager for givet og sjældent 

reflekterer nærmere over. 

køn og seksualitet i skolen
For elever i udskolingen er emner som køn og seksua-

litet meget nærværende, men også svære at navigere 

i, fordi de er tæt knyttet til identitet og forestillinger om 

den ’rigtige’ måde at være på. Dorte Staunæs tegner 

dette billede: ”Skoleelevernes grænsevogtning af 
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Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Grundloven 1949

• Kvinders valgret

samfundsfag
Ved at se kategorisering af mennesker som en 

almenmenneskelig mekanisme og samtidig som et 

politisk greb kan der arbejdes med konsekvenser af 

kassetænkning og kategorier for individer, grupper og 

samfund. Der kan arbejdes med de konsekvenser for 

den enkeltes identitet, muligheder og adgang til 

samfund, som fordomme og stereotyper kan medføre. 

En anden mulighed er at undersøge , hvordan man kan 

genkende og modarbejde negative, forsimplede 

opfattelser af visse grupper i samfundet. Hvilke 

mekanismer gør sig gældende, og hvordan kan de 

identificeres? 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes: 

Socialisering

• Eleven har viden om socialisering og identitetsdan-

nelse

Kultur

• Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer 

og grupper

Social differentiering

• Eleven kan analysere sociale forskelle med 

begreber om social differentiering

Medier og politik

• Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger

dansk
Der kan arbejdes med konstruktion af identitet, og 

hvordan identiteter påvirkes af bl.a. andres ytringer og 

forestillinger. Der kan arbejdes med individuel identitet 

versus gruppeidentitet og med manifestationer af 

identitet. Ved at tage udgangspunkt i det sprog og de 

normer, der fx knytter sig til køn og seksualitet, kan 

man undersøge, hvordan rammerne for identitet 

påvirkes udefra og har konsekvenser for menneskers 

muligheder og begrænsninger for at udfolde sig i 

samfundet. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger 

af identitet i tekster

• Eleven har viden om identitetsfremstillinger

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i 

dialog

Krop og drama

• Eleven har viden om krop og identitet

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillin-

ger om verden med ord og sprog
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Der kan arbejdes med, hvordan kassetænkning og 

kategorisering af befolkningsgrupper over tid kan 

udvikle sig fra fordomme og afstandtagen til 

fastgroede stereotyper og fjendebilleder. Man kan 

vælge at se på historiske eller samtidige udtryk for 

disse processer. Det er også oplagt at se på 

konstruktion og politisk brug af bestemte stereoty-

per, eksempelvis i forbindelse med konflikt eller 

folkedrab. Der kan også arbejdes med den histori-

ske udvikling vedrørende normer indenfor fx køn 

og seksualitet, eksempelvis knyttet til friheder og 

rettigheder. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes: 

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven kan redegøre for sammenhænge 

mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser 

og fremtidsforventninger

• Eleven kan analysere konstruktion og brug af 

historiske fortællinger med samtids- og 

fremtidsrettet sigte

Historisk bevidsthed

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i 

argumentation og handling

• Eleven har viden om funktion af historie i fortid 

og nutid
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det være sværere at konkludere, om bestemte ytrin-

ger eller handlinger bunder i antisemitisme, eller om 

der ligger andet bag. I nyere tid har konflikten i Israel 

mellem jøder og palæstinensere fx givet anledning til 

heftige diskussioner om, hvor grænsen går mellem 

legitim kritik af Israels politik og modvilje eller had mod 

jøder generelt. Læs mere om den diskussion i afsnittet 

Ny antisemitisme? på side 72. 

Hvad er antisemitisme?
Antisemitisme er modvilje eller had imod jøder som 

samlet gruppe. Heri ligger en forestilling om, at jøder 

grundlæggende er ens og kan tilskrives en række fæl-

les karakteristika, evner, tilbøjeligheder osv. Antisemi-

tisme kan komme til udtryk som nedsættende tale om 

jøders påståede natur, som vandalisering af fx synago-

ger og begravelsespladser eller som fysiske overfald 

på jøder. Det er altså antisemitisme, hvis en gravsten 

bliver skændet, fordi den er jødisk, eller hvis en person 

bliver overfaldet, fordi han eller hun er jøde. kristen antisemitisme
I de første århundreder efter vor tidsregning blev 

kristendommen grundlagt som en udbryderreligion fra 

jødedommen. Det modsætningsforhold, der blev etab-

leret mellem jøder og kristne, er udgangspunkt for den 

kristne antisemitisme, også kaldet antijudaisme. Man 

kan finde udtryk for antijødiske holdninger i bibelens 

ny testamente, hvor jøder flere steder fremstilles som 

hævntørstige, nærige eller onde. Fx står der i Johanne-

sevangeliet, at det var jøderne, der krævede at få Jesus 

korsfæstet. Det er særligt denne idé om, at jøderne var 

ansvarlige for Jesu død, der gennem historien er blevet 

brugt til at ’bevise’, at jøderne ville kristne det ondt. 

Jøderne fik også skyld for alvorlige sygdomme, som 

plagede Europa. Nogle påstod, at jøderne stod i ledtog 

med spedalske og forsøgte at sprede sygdommen. 

Kristen antisemitisme har ført til overgreb, fordrivelser 

og mord på jøder mange steder i Europa.

Helen feins definition af antisemitisme
Ifølge den amerikanske sociolog Helen Fein 

er antisemitisme:

“en bestående latent struktur af fjendtlige 

forestillinger mod jøder som kollektiv, som på 

det individuelle plan manifesterer sig som 

attituder, og i kulturen som myter, ideologi, 

folkelige traditioner og billedsprog, og i handlin-

ger som social eller legal diskriminering, politisk 

mobilisering mod jøderne, og i kollektiv eller 

statslig vold, som resulterer i og/eller har til 

hensigt at fjerne, bortdrive eller tilintetgøre lige 

netop jøder, fordi de er jøder.”

Titlen på dette maleri fra 1560 er ”Barn korsfæstet 
af jøder” og illustrerer to af datidens mest vedhol-
dende myter om jøder: At det var jøder, der korsfæ-
stede Jesus, og at jøder dræbte kristne børn for at 
bruge deres blod i jødiske ritualer.
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intolerance og har den længste historie bag sig. Derfor 

anvendes antisemitisme som udgangspunkt for at se 

på andre og senere former for modstand og had mod 

bestemte grupper. Efter en gennemgang af antisemi-

tisme i historisk og nutidig form følger en diskussion 

af islamofobi, antiziganisme (fordomme og had mod 

romaer) og homofobi. 

2000 års antisemitisme
Begrebet antisemitisme har været den mest anvendte 

betegnelse for fordomme, modvilje og had mod jøder, 

siden tyskeren Wilhelm Marr (1819-1904) i 1880’erne 

knyttede ordet til intolerance mod jøder. Marr havde 

selv en antisemitisk dagsorden og oprettede en af 

verdens første politiske, antijødiske organisationer, Den 

Antisemitiske Liga. Organisationen gav jøderne skylden 

for den økonomiske krise i Tyskland og argumenterede 

for, at jøder skulle nægtes samme borgerrettigheder 

som andre tyskere. 

Betydningen af ordet antisemitisme har skiftet gen-

nem tiden, ligesom udtryk for antisemitisme har 

varieret fra sted til sted, og fra tid til tid. Derfor findes 

der mange forskellige definitioner på, hvad antise-

mitisme er. Få vil være i tvivl om, at der er tale om 

antisemitisme, når man ser på historiske eksempler 

som pogromerne (jødeforfølgelserne) i begyndelsen 

af 1900-tallet i Rusland eller naziregimets jødepolitik 

i 1930’erne og 1940’erne. I andre sammenhænge kan 

I dette kapitel introduceres en række begreber og 

termer, som knytter sig til de former for intolerance, 

som henholdsvis jøder, muslimer, romaer og homosek-

suelle oplever. Det er begreber, som man ofte vil støde 

på i litteraturen, medierne og den offentlige debat, og 

som samtidig bidrager med en forståelsesramme for, 

hvad intolerance er. Kapitlets hovedvægt er lagt på 

antisemitisme, da det er den mest undersøgte form for 

kapitel 6

ismer og fobier

Ukendte gerningsmænd har påmalet hagekors 
på en jødisk gravsten på en begravelsesplads i 
Auckland, New Zealand, 2013.
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Holocaust
Holocaust er betegnelsen for nazisternes drab på de 

europæiske jøder samt den politik, der ledte til folke-

drabet. Holocaust er det mest ekstreme udtryk for 

antisemitisme i historien. 

Jødehadet var et centralt element i nazisternes 

ideologi og politiske projekt: Nazisterne så jøder som 

en laverestående race, der forpestede den tyske 

befolkning og stod i vejen for visionen om et stærkt, 

magtfuldt Tyskland. Derfor skulle de udskilles fra det 

tyske samfund. Disse tanker førte til eskalerende 

diskrimination og udelukkelse af jøderne fra alle dele 

af det offentlige liv. Med 2. Verdenskrigs udbrud i 1939 

spredte jødeforfølgelserne sig til de tyskbesatte lande 

rundt om i Europa.  

I ly af krigen gennemførte nazisterne en systematisk 

forfølgelse og tilintetgørelsespolitik mod Europas 

jøder. Omkring 6 mio. jøder blev dræbt under krigen, 

hovedsageligt ved massenedskydninger eller i ghet-

de danske protokoller
I begyndelsen af september 1920 udkom 

Zions Vises Protokoller i en dansk oversæt-

telse. Den havde titlen Jødefaren og med S. 

Nilus anført som forfatter – og udkom på 

Eget Forlag. I Kommission hos Vilhelm Prior 

København. Den danske udgave er lavet efter 

den svenske under pseudonymet Lauritz 

Carlsen og udkom i kølvandet på den 

politiske krise i Danmark i foråret samme år 

– Påskekrisen. Protokollerne fik ikke megen 

omtale i de danske medier, og de fleste 

betvivlede deres ægthed.  

toer, kz- og udryddelseslejre, hvor de blev dræbt i 

gaskamre eller døde af sult, sygdomme og hårdt 

arbejde. Læs mere om Holocaust i kapitel 8 Fra 

forestillinger til folkedrab.

Holocaust-benægtelse
Holocaust er det mest veldokumenterede folkedrab 

nogensinde. Alligevel er der personer og grupper, der 

benægter, at drabet på de europæiske jøder fandt sted. 

Benægtelsen bygger på forestillingen om en gigantisk 

jødisk konspiration, der opretholder illusionen om 

Holocaust, for at jøderne skal opnå (og beholde) magt, 

penge og indflydelse. Benægternes sprogbrug bærer 

tydelig præg af antisemitiske argumentationsmønstre, 

og det er gennemgående, at benægterne tilskriver 

jøder en række generelle motiver og karaktertræk, fx at 

jøder er grådige, forræderiske, løgnagtige og magtger-

rige. Læs mere om konspirationsteorier på side 93-98.

Læs mere om Holocaust-benægtelse på 

www.holocaust.dk 

Denne karikaturtegning fra 1942 blev trykt i det 
danske, antisemitiske blad Kamptegnet, der 
eksisterede 1939-1943 og bl.a. bragte anti-jødiske 
karikaturtegninger. Læg mærke til ordet åger og
procenttegnene. 

åger, penge og magt 
Nogle af de mest vedholdende fordomme om jøder 

stammer fra Middelalderen. Det er fordomme om 

jøder som pengegriske, nærige, løgnagtige og rige, 

og de knytter sig til beskyldninger om åger – dvs. at 

tage for høje renter af et lån. På den tid var det forbudt 

for kristne at udlåne penge og tage renter for det, og 

samtidig var jøderne udelukket fra de traditionelle 

håndværkerlav. Det betød, at en del jøder erhvervede 

sig som pengeudlånere, da det var et af de erhverv, 

som de havde lov til at udføre. Da det senere blev tilladt 

kristne at udlåne penge, kunne man slippe af med sine 

jødiske konkurrenter ved at beskylde dem for at tage 

ågerrenter. 

Omkring 1900-tallet opstod nye konspirationsteorier 

om jøders magtbegær og stræben efter rigdom. Jøder 

blev bl.a. beskyldt for at stå i ledtog med frimurerne for 

at undergrave den kristne samfundsorden. Jøder blev 

også anklaget for at stå bag den franske revolution 

(1789), den kommunistiske revolution i Rusland (1917) 

og den verdensomspændende økonomiske krise efter 

børskrakket i New York i 1929. 

Zions vises protokoller
I starten af 1900-tallet begyndte et skrift at cirkulere i 

Europa, som skulle få afgørende betydning for anti-

semitismens udbredelse og styrke. Skriftet hed Zions 

Vises Protokoller og fremstod som et referat fra et 

hemmeligt møde mellem en række magtfulde jøder. 

Ifølge protokollerne planlagde deltagerne at overtage 

verdensherredømmet, men personerne er fiktive, og 

mødet fandt aldrig sted. 

Protokollerne er derimod forfalskede og bygger på en 

bog af den franske Maurice Joly fra 1864, som slet 

ikke var rettet mod jøder, men derimod var en protest 

mod Kejser Napoleon. Man ved ikke præcist, hvem 

der nedskrev protokollerne, men man antager, at det 

hemmelige russiske politi omkring 1900 begyndte at 

cirkulere smædeskriftet. Trods det faktum, at proto-

kollerne næsten fra begyndelsen blev afsløret som et 

falskneri, har det ikke forhindret udbredelsen og den 

politiske brug af skriftet – en brug som spænder vidt: 

fra en forklaringsmodel på henholdsvis den russiske 

revolution, Tysklands problemer i Mellemkrigstiden, 

handelsproblemer mellem USA og Japan til konflikten i 

Mellemøsten i dag. Skriftet har haft enorm negativ ind-

flydelse på fordomme om jøder, særligt forestillingen 

om at de stræber efter verdensherredømmet. Bogen 

trykkes og cirkuleres stadig, særligt i Mellemøsten.
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læs mere om antisemitisme
• Bak, Sofie Lene: Dansk Antisemitisme 1939-45, 

Aschehoug, 2004

• Banke, Ceclie Felicia Stockholm: Eleverne skal 

lære at skelne, DIIS, 2007

• Blum, Jacques & Bøggild, Eva: Løgnens veje 

– om benægtelse af Holocaust, Lindhardt og 

Ringhof, 2002 

• Lausten, Martin Schwarz: Jødesympati og 

jødehad i folkekirken - forholdet mellem kristne 

og jøder i Danmark fra begyndelsen af det 20. 

århundrede til 1948, Forlaget Anis, 2007

• Molbæk-Steensig, Sine: ”Holocaust-benægtel-

se: en antisemitisk konspirationsteori”, Noter, 

2012

• Shermer, Michael & Grobman, Alex: Denying 

History – Who Says the Holocaust Never 

Happened and Why Do They Say It?, University 

of California Press, 2000

• Thing, Morten: Antisemitismens bibel – Histo-

rien om smædeskriftet Zions Vises Protokoller, 

Informations Forlag, 2014

• Thing, Morten: Anti: Begreberne antikommu-

nisme – antisemitisme og deres historie, 

Roskilde Universitetsbibliotek, 2003

ressoUrcer til Undervisning 
om antisemitisme 
DIIS: Intolerance i Europa – før og nu, 2008

Et undervisningsmateriale til grundskolen om 

antisemitisme, racisme og diskrimination. 

Materialet består af tre elevhæfter samt en 

lærervejledning. Hæfte 1 (Antisemitisme i Europa 

frem til 1945) og hæfte 2 (Antisemitisme i dag) 

sætter fokus på 2000 års antisemitisme i 

Europa, med eksempler og baggrundsviden fra 

Danmark og andre lande. Materialet downloades 

på www.folkedrab.dk/intolerance 

 

og fordomme. Andre sætter spørgsmålstegn ved, om 

der reelt er tale om antisemitisme, og kritiserer, at 

betegnelsen kan anvendes til at afvise legitim kritik af 

Israels politik. 
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ny antisemitisme?
Undersøgelser peger på, at der siden årtusindeskiftet 

har været en stigning i hændelser af antisemitisk 

karakter. Eksperter ser i den forbindelse på sammen-

hængen mellem antisemitismens udbredelse og 

udviklingen i konflikten mellem israelere og palæsti-

nensere. De undersøger altså, om øget antisemitisme 

kan forklares som en konsekvens af begivenheder i 

Israel og de palæstinensiske områder. Nogle mener at 

se en klar sammenhæng: Modvilje overfor Israels 

politik og militære handlinger er med til at skabe øget 

fjendtlighed over for jøder generelt. Dette kaldes til 

tider ny antisemitisme. Begrebet er dog omdiskuteret. 

Nogle påpeger, at ny i ny antisemitisme fejlagtigt 

signalerer, at der er tale om en fundamental anderle-

des modstand mod jøder, og at dette er misvisende, 

fordi den ’nye’ antisemitisme trækker på gamle myter    

Jødisk kvinde  
og tre børn går mod 
gaskammeret i 
kz- og udryddelses-
lejren Auschwitz-
Birkenau. 

Jøder var en erklæret fjende af folket i Nazityskland 
under Adolf Hitlers ledelse.
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hvad er det, der gør den ’lille antisemitisme’ lille? 

Kan den lille udvikle sig til den store, og hvordan 

gør den i så fald det? Og hvilke forhold tilskynder 

eller bremser en sådan udvikling?

islamofobi 
– et omdiskUteret begreb
Islamofobi er et begreb, man kan støde på i mange 

forskellige diskussioner, der handler om islam, mus-

limer, integration, racisme og fremmedhad. Det er 

et kompliceret begreb, fordi det ofte bliver benyttet 

som synonym for alt, der har med antimuslimske 

holdninger og adfærd at gøre, men også fordi der 

ikke er enighed om en definition. Nogle vil definere 

islamofobi som vedholdende negative holdninger 

og følelser rettet mod islam eller muslimer på 

grund af deres tilhørsforhold til islam. I den betyd-

ning lægger islamofobi sig op ad begreber som 

antisemitisme, racisme og homofobi. Andre bruger 

begrebet til at illustrere sammenhæng mellem 

holdninger og handling: Angsten for islam gør, at 

man reagerer negativt overfor muslimer. 

Ordret betyder islamofobi angst over for religionen 

islam. Det blev brugt første gang i starten af det 20. 

århundrede af en fransk kolonial embedsmand om 

muslimsk politik i Vestafrika. I sin doktordisputats 

beskrev han islamofober som ”alle de forfattere, 

som betragter islam som en uforsonlig fjende af 

europæerne”.  

I vor tid blev begrebet taget op af den britiske NGO 

The Runnymede Trust i 1997 i rapporten Islamo-

phobia – A Challenge For Us All. Her defineres 

islamofobi som ”ubegrundet fjendtlighed over for 

muslimer, og derfor frygt eller afsky for alle eller de 

fleste muslimer”.

islamofobi eller ej
Ifølge religionsforskerne Jonas Otterbeck og Pieter 

Bevelander bliver islamofobi anvendt af tre forskel-

lige typer i den offentlige debat:

Bombeattentatet mod Danish Kosher Food, Venders-
gade 14 i København, 1985. På billedet ses David 
Gerschwald i sin butik, der er blevet ødelagt efter 
bombeeksplosionen. Også det israelske rejsebureau 
ScanVac blev udsat for et bombeattentat ikke langt 
derfra. Gerningsmændene blev aldrig fundet, og sagen 
ligger uopklaret.
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Af Sofie Lene Bak, historiker og adjunkt ved Københavns 

Universitet 

På grund af danskernes indsats for at redde de danske 

jøder under 2. Verdenskrig er det en udbredt opfattel-

se, at der ikke fandtes nogen nævneværdig antisemi-

tisme i Danmark. Samtidig kan man opleve, at negati-

ve fordomme om jøder i Danmark bliver bagatelliseret 

som ’den lille antisemitisme’, der underforstået ikke 

er så alvorlig eller farlig. Den STORE antisemitisme er 

derimod antisemitisme i den nazistiske form, der var 

racistisk, og påstod, at jøder tilhørte en mindreværdig 

race, der udviste en skadelig, nedarvet adfærd. 

Men der fandtes antisemitisme i Danmark, også under 

2. Verdenskrig. Og de fordomme, der kom til udtryk 

dengang som nu, var alvorlige og potentielt farlige. 

Grundlæggende fordi mange danskere havde tilbøje-

lighed til at generalisere om alle jøders adfærd på 

baggrund af enkelte jøders handlinger. 

Hvorfor fordomme mod jøder?
For 70 år siden var forestillingen om, at menneskehe-

den kunne inddeles i racer med medfødte fysiske og 

psykiske egenskaber almindelig skolelærdom. Hvis 

man nærede fordomme om jøder af misundelse eller 

frygt for det anderledes, var det nærliggende at 

kombinere fordommene med de raceforestillinger, 

man lærte om i skolen, og her finde en forklaring på 

jøders dårlige egenskaber: De skyldes jo racen. Men 

hvis den såkaldte jødiske adfærd ikke kunne ændres, 

men var medfødt, hvordan skulle man da kunne leve 

sammen i fred? I en sådan optik kunne løsningerne 

blive radikale: Jøder måtte udvises eller tvinges til at 

bo og arbejde, hvor de ikke havde skadelig indflydelse 

på andre. Mange danskere gav dengang udtryk for 

sådanne synspunkter, uden at de nødvendigvis var 

nazister. Andre mente, at de tyske nazister var i deres 

gode ret til at begrænse jøders negative indflydelse, 

selvom de ikke var tilhængere af Hitler og ikke mente, 

at Danmark havde det samme ’jødeproblem’. 

Sådanne fordomme var og er farlige, fordi de er udtryk 

for modvilje mod en særlig gruppe mennesker, udeluk-

kende fordi de tilhører en bestemt gruppe. Fordi man 

forestillede sig, at deres opførsel skyldes race. Og 

fordi man ville acceptere, at jøder blev diskrimineret og 

udskilt af samfundet. 

antisemitisme i dag
I dag kan videnskaben afvise racismen, og påvise, at 

der ikke er nogen sammenhæng mellem race og egen-

skaber. Det har ændret racismens og antisemitismens 

karakter, men det har ikke betydet, at antisemitismen 

er forsvundet. Det er stadig fristende at generalisere 

om grupper af mennesker, ligesom modvilje mod en 

hel gruppe kan være baseret på oplevelser med enkel-

te personer. Når konklusionen bliver, at deres adfærd 

er så indgroet, at den ikke kan ændres, og fredelig 

sameksistens derfor er umulig, undergraver det tilliden 

mellem mennesker og troen på, at der med demokrati 

følger udelelige rettigheder.

 

Præcision i brugen af begreber som antisemitisme er 

vigtig, fordi de fænomener, som begrebet beskriver,  

er i stadig forandring. Gradbøjninger hjælper ikke. For 

den store og den lille antisemitisme



Teksten ”Dræb sigøjnerne” og et hagekors malet på 
en mur i Rumæniens hovedstad, Bukarest.
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politisk mobilisering mod romaerne, og i kollektiv eller 

statslig vold som resulterer i og/eller har til hensigt at 

fjerne, bortdrive eller tilintetgøre lige netop romaer, 

fordi de er romaer.”

forskellige former for antiziganisme 
Antiziganisme findes i forskellige variationer og kan 

komme til udtryk på flere måder. Religiøs antiziga-

nisme minder om kristen antisemitisme (se side 69) 

og rummer en række fordomme og myter, som 

refererer til kristendommen. Fx at sigøjnere skulle 

være direkte efterkommere af Kain (der myrdede sin 

bror Abel), og at sigøjnere lavede de søm, der blev 

brugt til at hænge Jesus på korset. Den mest udbredte 

myte fortæller, at sigøjnere har indgået en pagt med 

djævelen og har fået magiske evner. 

En anden form for antiziganisme handler om sociale 

forhold – dvs. levemåde og vilkår. Den dækker nogle af 

de mest vedholdende fordomme om romaer: At de 

konstant er på farten og bosætter sig nye steder af 

egen fri vilje (og ikke fx af nødvendighed). At de 

ernærer sig på uærlig vis ved at stjæle eller narre folk. 

antiZiganisme – et nYt begreb
Antiziganisme er et ret nyt begreb og ukendt for 

mange. Det bliver dog i stigende grad brugt af eksper-

ter og organisationer til at beskrive intolerance mod 

romaer. Centralt i begrebet er ordet zigan, der stam-

mer fra forskellige europæiske sprogs versioner af det, 

der på dansk er sigøjner. I 1980’erne og 1990’erne 

begyndte det engelske ord antiziganism at florere i 

Europa. Ordret betyder antigizanisme modvilje eller 

modstand mod sigøjnere. En kritik af begrebet går på 

zigan som betegnende ord for gruppen. Zigan refere-

rer til sigøjner, som de færreste fra gruppen selv kalder 

sig. Roma er gruppens (mest) benyttede betegnelse, 

og derfor kan man også støde på begreberne anti-

romaisme og romafobi til at beskrive intolerance  

mod romaer.

antiziganisme og antisemitisme 
– samme definition? 
I 1987 definerede sociologen Helen Fein antisemi-

tisme som en underliggende struktur af fjendtlige 

forestillinger mod jøder som gruppe (se side 69). 

Forskere, der beskæftiger sig med antiziganisme, 

bruger til tider samme definition i deres arbejde. 

Argumentet er bl.a., at jøders og romaers historie har 

en række grundlæggende lighedspunkter, fx det at 

være en minoritet uden land og at have oplevet 

forfølgelse og forsøg på udryddelse. Derfor genbruger 

nogle forskere Helen Feins definitionen af antisemi-

tisme ved at erstatte jøder med romaer.  Antiziganis-

me er således:

”en bestående latent struktur af forestillinger fjendtlige 

mod romaer som kollektiv, som på det individuelle 

plan manifesterer sig som attituder, og i kulturen som 

myter, ideologi, folkelige traditioner og billedsprog, og i 

handlinger som social eller legal diskriminering, 

1. Dem, som tager begrebet til sig, og synes, det er 

brugbart til at beskrive og forholde sig til den 

forskelsbehandling, som muslimer kan udsættes 

for

2. Dem, som diskuterer begrebet skeptisk og pragma-

tisk og blandt andet mener, at begrebet er misvi-

sende eller ikke dækkende for det fænomen, det 

beskriver

3. Dem, som afviser begrebet, fordi de mener, at det 

bruges til at beskytte muslimer

En del af definitionsspørgsmålet knytter sig til begre-

bets sproglige betydning: At islamofobi betyder angst 

for islam. Nogle forskere påpeger, at det sjældent er 

angst, der er problemet, men snarere negative forestil-

linger og modvilje mod muslimer generelt. Derudover 

er der en risiko for, at man med termen islamofobi 

kommer til at stemple al kritik af forhold, der har med 

muslimer og islam at gøre, som fremmedfjendtlig – 

også den, der kunne være saglig og legitim.
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læs mere om islamofobi
Jacobsen, Brian Arly: ”Islamofobi spøger i dansk 

islamkritik”, Religion.dk, marts 2014. Kan læses 

på www.religion.dk 

Gruppen Pro Köln 
demonstrerer mod 
opførelsen af en 
moské i byen. Köln, 
Tyskland, februar 
2011.
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af maskerede mænd i februar 2014. Mændene kom 

med homofobiske tilråb og overfaldt nogle af festival-

gæsterne. I 2013 blev en 16-årig transvestit myrdet på 

Jamaica. 

Ude og alene
Der knytter sig en særlig pointe til den intolerance, 

som LGBT-personer møder. Unge, der ’springer ud’ og 

åbent erklærer sig fx homo- eller biseksuelle, gør det 

ofte alene. I modsætning til intolerance mod andre 

grupper (fx religiøse eller nationale minoriteter), nyder 

disse unge sjældent den form for gruppebeskyttelse, 

som man kan sige, at fx muslimer eller romaer har 

inden for deres egen gruppe. Derfor rammer mod-

stand og fordomme ofte hårdere, fordi de unge skal 

kæmpe en kamp på flere fronter. Ifølge Human Rights 

Watch kan man se dette afspejle sig i selvmordsstati-

stikker. Forekomsten af selvmord er fem gange højere 

blandt LGBT-unge end andre unge i vestlige lande.

  
Homofobi i historien
Synet på homoseksualitet er skiftet gennem tiden. I 

det antikke Grækenland (400-300 før vor tid) blev det 

fx set som passende, at en voksen – ofte gift – mand 

havde et seksuelt forhold til en ung mand eller dreng 

omkring teenagealderen. Dette ændrede sig for alvor i 

forbindelse med fremkomsten af de tre monoteistiske 

religioner: jødedom, kristendom og islam. Såvel 

jødedommen som kristendommen og islam har en 

streng kønsmoral og definerer seksuel omgang 

mellem personer af samme køn som en synd. Det 

betyder, at man i de fleste religioners klassiske tekster 

kan finde passager, hvor homoseksualitet omtales 

negativt og fordømmende: Sex mellem to personer af 

samme køn er imod Guds vilje og den orden, som Gud 

indstiftede, da han skabte manden og kvinden som 

forskellige køn. For nogle religiøse mennesker kan det 

være umådelig svært at acceptere deres seksualitet, 

hvis de er tiltrukket af det samme køn. Nogle er bange 

for omgivelsernes fordømmelse, andre for Guds eller 

samfundets straf.  

Homoseksualitet forbudt
81 lande verden over har lovgivning, der i en eller 

anden forstand forbyder homoseksualitet. Nogle 

steder kan homoseksuelle sågar dømmes til døden for 

at praktisere deres seksualitet. Der er love om homo-

seksualitet i lande så forskellige som Saudi-Arabien, 

Rusland og Indien. Argumenterne bag den lovgivning, 

der forbyder homoseksualitet, varierer fra land til land. 

Mange steder knyttes forbuddet til religiøse forestillin-

ger om homoseksualitet som en synd. Andre steder 

forklares det som en beskyttelse af den traditionelle 

familiestruktur. 

  

Forbud mod homoseksualitet følger ikke en bestemt 

religion og findes i muslimske såvel som kristne lande 

– og lande med andre religioner. Den tidligere pave 

Benedikt XVI, som var pave fra 2005-2013, har 

-seksUel
Homoseksuel: Tiltrækkes af samme køn

Biseksuel: Tiltrækkes af begge køn

Heteroseksuel: Tiltrækkes af modsatte køn

Transseksuel/transperson: Samlebetegnelse for 

personer, hvis kønsidentitet skiller sig ud fra 

normen. Nogle transpersoner vælger på 

forskellig vis at leve som det modsatte af deres 

medfødte køn. Det kan fx ske gennem hormon-

behandling eller en kønsskifteoperation. 

Kilder: www.lgbt.dk og www.transperson.dk 

At romaer i bund og grund er en social belastning for 

samfundet. Denne påståede asociale adfærd blev 

sidst i 1800-tallet knyttet til tidens racetanker med det 

resultat, at en racistisk begrundet antiziganisme vandt 

frem. I denne anses sigøjnere for en race med særlige, 

ufravigelige træk, bl.a. en asocial natur. Det var denne 

form for antiziganisme, som nazisterne praktiserede i 

1930’erne og 1940’erne, og som førte til forfølgelse og 

massedrab.  

Homofobi 
– og andre fobier om seksUel orientering 
Homofobi er et begreb, der bruges om intolerance 

rettet mod homoseksuelle (bøsser og lesbiske). 

Homofobi kan komme til udtryk på mange måder: Det 

kan være nedladende tale, direkte eller indirekte 

diskrimination og hadforbrydelser, såsom vold og 

overfald. 

Ikke kun homoseksuelle oplever fordomme og 

intolerance. Udover homofobi kan der nævnes bifobi 

og transfobi, der refererer til fordomme, frygt og 

modvilje mod bi- og transseksuelle. 

Modvilje mod LGBT-personer bygger ofte på mang-

lende forståelse for, at nogle mennesker er tiltrukket af 

deres eget køn eller på anden vis ikke passer ind i de 

kønsmæssige normer og kategorier, der eksisterer i 

vores samfund. Her er heteroseksualitet normen og 

det ’naturlige’. Afvigelse fra dette opleves af nogle men-

nesker som unaturligt, frastødende eller forkert. Læs 

mere i afsnittet Når normen ikke passer på side 29.

Der findes eksempler på intolerance mod LGBT-per-

soner over hele verden. Tit drejer det sig om chikane 

og diskrimination, andre gange om voldelige overfald 

og endda drab. I juni 2014 idømte en islamisk ret i 

Ma lay sia 16 transkønnede til syv dages fængsel og en 

bøde for cross-dressing – altså for at have iklædt sig 

kvindetøj. En bosnisk LGBT-kulturfestival blev stormet 
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Mellem 200.000 og 500.000 romaer fra hele Europa 
blev dræbt under 2. Verdenskrig. Overlevende 
romaer fra Auschwitz-Birkenau og slægtninge til 
ofre for nazisternes forfølgelser ankommer til den 
tidligere udryddelseslejr for at mindes de dræbte.

lgbt
LGBT er en samlebetegnelse for personer, der 

identificerer sig som bøsser, lesbiske, biseksuelle 

eller transpersoner.
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case

vinter ol 2014: to rUssia witH love
I 2014 blev der afholdt olympiske vinterlege i Sotji, 

Rusland. Året før havde Ruslands præsident Vladimir 

Putin underskrevet en lov, der betød, at homoseksuelle 

og andre seksuelle minoriteter ikke kunne vise deres 

kærlighed offentligt. Loven indeholdt nemlig et forbud 

mod ”at propagandere for utraditionelle seksuelle 

relationer blandt børn”. Derfor var Vinter-OL 2014 

omgivet af en ophedet debat om forholdet mellem 

politik, menneskerettigheder og sport. Flere præsiden-

ter, herunder USA’s Barack Obama og den franske 

præsident François Hollande, meldte afbud til vinterle-

gene i Rusland, hvilket af flere blev tolket som en 

protest mod Ruslands homofobiske lovgivning. Den 

amerikanske sangerinde og skuespiller Cher fortalte til 

medierne, at hun havde valgt at takke nej til at åbne 

Vinter-OL på grund af Ruslands åbenlyse modvilje 

mod homoseksuelle.

Men ikke alle blev væk. Den danske kulturminister 

Marianne Jelved valgte at tage turen til Sotji sammen 

med verdens atleter. Hun udtalte, at boykot i hendes 

øjne ikke var den rette reaktion på de russiske LGBT-

problematikker. Hun opfordrede i stedet til at deltage i 

legene og gå i dialog fremfor at blive væk. Inden hun 

rejste til Rusland fik hun overrakt et sjal med regnbue-

farver, som aktivistnetværket To Russia with Love 

Denmark håbede ville sende en hilsen om solidaritet til 

LGBT-personer i Rusland.

Den verdensomspændende internetsøgemaskine 

Google ændrede op til Vinterlegene sit logo til en 

grafisk illustration af vinteratleter, der udfører deres 

sport over et bælte af regnbuens farver. Regnbuefla-

gets farver er symbol på mangfoldighed og især på 

LGBT-rettigheder. 
  

fakta om HomoseksUalitet  
og HomoseksUelles rettigHeder
• I 1948 stiftes det danske Forbundet af 1948 

– én af verdens første foreninger, der kæmpede 

for homoseksuelles rettigheder. Foreningen 

skiftede i 1982 navn til Landsforeningen for 

Bøsser og Lesbiske, nu LGBT Danmark.

• I 1981 fjernede Sundhedsstyrelsen homosek-

sualitet fra listen over kendte sygdomme.

• I 1991 fulgte Verdenssundhedsorganisationen 

WHO trop og fjernede homoseksualitet fra deres 

liste over sygdomme.

• I 1989 tillod man i Danmark registrerede 

partnerskaber mellem mennesker af samme 

køn. Danmark blev dermed et foregangsland på 

området og satte gang i en udvikling, der siden 

har spredt sig til flere andre lande.

• Man antager, at ca. 10 % af den danske befolk-

ning er homoseksuelle.

 

Forsiden på søgemaskinen Google 
under Vinter-OL 2014. 

bekrevet homoseksualitet som værende imod ”den 

naturlige moralske lov” og som “en ødelæggelse af 

Guds værk”. Den nuværende pave Frans har derimod 

lagt en mere inkluderende linje over for homoseksu-

elle. 

I muslimske lande som Iran og Saudi-Arabien er der 

dødsstraf for at have sex med en person af samme 

køn, og i Egypten og Marokko kan det give lange 

fængselsstraffe. Uganda, et overvejende kristent land, 

indførte i februar 2014 en lov, der betød, at personer 

kunne idømmes fængsel på livstid for enhver form for 

”homoseksuel adfærd”. I august 2014 annullerede 

landets forfatningsdomstol den meget omstridte lov 

på grund af en teknikalitet i den parlamentariske 

proces. Ugandas justitsminister og andre i det 

politiske system har dog efterfølgende krævet loven 

genindført.  
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Gay Pride optog 
i Istanbul, juni 
2013.

indiens sektion 377
Indien har en lang historie med forbud mod 

homoseksualitet. En lov, der går mere end 150 

år tilbage i tiden og er kendt som Sektion 377, 

definerer sex mellem to af samme køn som et 

”unaturligt overgreb” – oprindeligt strafbart med 

fængsel op til livstid. Loven blev indført i 1860 af 

de britiske koloniherrer, der bragte en streng, 

victoriansk seksualmoral med sig. Da landsret-

ten i Delhi i 2009, et halvt århundrede efter 

Indiens selvstændighed i 1947, dømte loven 

som forfatningsstridig og ophævede den, blev 

det af mange set som en stor sejr for homosek-

suelles rettigheder. Der gik dog kun fire år, før 

ophævelsen af loven blev omstødt af højesteret, 

og forbuddet mod sex mellem to af samme køn 

genindført. Afgørelsen kom efter klager og pres 

fra en række religiøse, politiske og sociale 

grupper i landet, som krævede loven fra koloniti-

den tilbage. 
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case

foreningen nekkab
Nekkab var en selskabelig forening, der holdt til på 

Bakken – nekkab er bakken stavet bagfra. Nekkabs 

vedtægter handlede om fest for folk med tilknytning til 

Dyrehavsbakken, men i 1924 blev foreningen ramt af 

rettens hårde hånd. Dommerne mente nemlig, ud fra 

politispioners rapporter, at Nekkab dækkede over 

homoseksuel virksomhed. Nedenfor findes kendel-

serne fra sagen.

rigsadvokaten mod selskabelig forening nekkab
Den ’selskabelige’ Forening Nekkab ophævet som 

ulovlig 1) da den bl.a. tilstræbte at være Tilholdssted 

for og Bindeled mellem Mænd med homoseksuelle 

Tilbøjeligheder og dens Sammenkomster skabte en 

nærliggende Fare for Forførelse af unge Mænd til 

Uterligheder og var egnede til at vække offentlig 

Forargelse. 

østre landsrets dom 31. januar 1924 
Efter at Politidirektøren i København i Medfør af 

Grundlovens § 85 under 11 December 1923 havde 

nedlagt foreløbigt Forbud mod Selskabelig Forening 

Nekkab, har Statsadvokaten for København under 

nærværende Sag, i hvilken Forundersøgelsen har 

fundet Sted ved Københavns Byrets 7. Afdeling for 

Straffesager, paastaaet Foreningen ophævet.

Uddrag af dom:
Foreningens Program for Maanederne Oktober- 

December 1923 indeholder Meddelelse om Afholdelse 

af 4 Kostumeballer og en Pakkefest i Jagtvejens 

Selskabslokaler, Jagtvej Nr. 113.

Ved Rapporter afgivet af Politibetjente, der har skaffet 

sig Adgang til Foreningens fester, er oplyst følgende: 

Ved Festen den 27 Januar 1923 var Gaarden fuld af 

Folk, der med sjofle Betegnelser raabte højt om, at det 

var homoseksuelle Personer, der deltog, og der saas i 

Lokalet flere mandsklædte Par, der kyssede hinanden, 

ligesom Mandspersoner dansede med hinanden paa 

højst uanstændig Maade.

Ved Festen den 17 Marts 1923 var Størstedelen af de 

tilstedeværende ’Damer’ forklædte Mandspersoner, 

der ikke alene i Klædedragt, men ogsaa i deres Maade 

at være paa havde en skuffende Lighed med Kvinder; 

deres Dans betegnedes af Betjenene som i høj Grad 

uanstændig, og de og deres mandsklædte Kavalerer 

kyssede og krammede hinanden.

Kilde: Højesteretsdomme (April 1924) s. 514-517 H D 30 

April 1924 i sag nr. 53/1924   

Demonstration 
imod homofobi, 
København, 2006.
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HomoseksUalitet og dansk lovgivning
• Frem til 1933 var homoseksuel adfærd forbudt 

ved lov i Danmark ifølge straffeloven af 1866 § 

117.

• Som følge af loven om homoseksuel adfærd 

forbød Højesteret foreningen Nekkab i april 1924 

(se casen Foreningen Nekkab på næste side). 

• I 1961 vedtog Folketinget ‘den Grimme Lov’, som 

kriminaliserede kunden i et prostitutionsforhold 

til mænd under 21 år. Politiet brugte loven til 

intensiv forfølgelse af homoseksuelle mænd. 

Loven blev ophævet i 1967, hvor hetero- og 

homoseksuelle blev ligestillet, hvad angår 

lovbestemmelser om prostitution. 

• I 1968 fastholdte Danmarks justitsminister, at 

politiet skulle gribe ind, hvis to mænd dansede 

sammen. Dette forbud blev ophævet i 1973. 
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mations Forlag, 2014
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conference paper for the 2. International 
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ressoUrcer til Undervisning 
om Homofobi
• Amnesty International Danmark har udgivet et 

omfattende undervisningsmateriale Sæt spot på 

homofobi med din klasse, der indeholder en række 

forskellige øvelser og opgaver, ordliste og 

teoretisk introduktion. Kan bestilles gratis eller 

downloades på

 www.amnesty.dk/artikel/undervisning/saet-

spot-pa-homofobi-i-din-klasse

• Lundis, Bjarne Henrik: Hvor regnbuen ender, 

Forlaget Sidespejlet, 2008

 Kendte danskere fortæller om at være homosek-

suel i Danmark, om retten til at vælge den kærlig-

hed, man ønsker, og om (manglende) ligestilling 

mellem homoseksuelle og heteroseksuelle. 

• Fenger-Grøndahl, Malene & Larsen, Marianne 

Nøhr: Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger 

om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed, CDR 

Forlag, 2007   

Personlige historier fra unge, der fortæller om at 

være sig selv – og homoseksuel. På bogens 

webside findes der uddrag fra bogen, yderligere 

materiale og lærervejledning: 

 www.denforbandedekaerlighed.dk 

• Laursen, Søren: Den lille grønne om LGBT, LGBT 

Danmark, 2009

 Illustrativ og pædagogisk udgivelse om køns-

identitet og seksuel orientering. Kan findes på 

www.lgbt.dk under For skoler.

• Undervisningsmaterialet It takes all kinds fra 

Institut for Menneskerettigheder samler et stort 

antal øvelser og konkrete idéer til at behandle 

homofobi i en undervisningssammenhæng.  

Til materialet hører en udførlig lærervejledning 

med god teoretisk indføring for læreren.  

Find materialet på 

 http://teachers.ittakesallkinds.eu/dk/

• Undervisningsfilmen Retten til at være den du er 

er lavet af LGBT Danmark og følges bl.a. af en 

lærervejledning og en begrebsliste. Find materia-

let på www.lgbt.dk under For skoler.

læs mere om køn og Homofobi
• Larsen, Irene: Homoseksualitet og kristen-

dommen, 2010, publiceret på EMU

• Meyer, Elizabeth J. &  Carlson, Dennis (ed.): 

Gender and Sexualities in Education: A Reader, 

Peter Lang Publishing, 2014 

• Staunæs, Dorte: Køn, etnicitet og skoleliv, 

Forlaget Samfundslitteratur, 2004
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Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder m.v.)

International politik

• Eleven kan diskutere internationale organisationers 

rolle for konflikt og samarbejde i verden

Social differentiering

• Eleven kan analysere sociale forskelle med 

begreber om social differentiering

• Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og 

i verden med begreber og data

dansk
Ved at se på fx islamofobi eller homofobi kan der 

arbejdes med disse fænomeners aktualitet i nutidige 

sammenhænge, fx i skole, medier og den politiske 

debat. Man kan også se på, hvordan forskellige ismer 

og fobier kommer til udtryk i historiske og samtidige 

skrifter, og hvordan man kan fortolke og forstå den 

slags værker. Til dette knytter sig også overvejelser 

om, hvordan man skal behandle værker af meget 

tendentiøs karakter – fx antisemitisk propaganda-

materiale. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fremstilling

• Eleven har viden om argumenterende og reflekte-

rende fremstillingsformer

Undersøgelse

• Eleven kan undersøge teksters flertydighed 

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger 

af identitet i tekster

• Eleven kan foretage flertydige fortolkninger

Vurdering

• Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af 

en tekst

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger
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fælles mål 2014 · kapitel 6   

Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Der kan arbejdes med begreberne antisemitisme, 

islamofobi, antiziganisme og homofobi i en 

historisk og nutidig kontekst. Man kan tage 

udgangspunkt i antisemitisme som udtryk for en 

af de ældste og mest vedvarende former for 

intolerance mod en gruppe mennesker. 2000 års 

antisemitisme på det europæiske kontinent 

illustrerer både kontinuitet samt brud i synet på og 

behandlingen af jøder. Forskellige historiske 

nedslag viser, hvordan intolerance og diskrimina-

tion mod jøder trækker på samme myter og 

fordomme, men samtidig afspejler den specifikke 

kontekst, både hvad angår tid og sted. På samme 

vis kan man arbejde med udviklingsmønstre inden 

for intolerance mod andre grupper – fx muslimer, 

romaer og homoseksuelle. Samlet set kan der 

arbejdes med, hvordan synet på minoriteter har 

skiftet, og hvad der har ligget til grund for dette.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsæt-

ninger, forløb og følger

• Eleven har viden om historisk udvikling

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem 

fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtids-

forventninger

Historisk bevidsthed

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumen-

tation og handling

• Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke 

historisk bevidsthed 

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

samfundsfag
Der kan arbejdes med, hvordan befolkningsgrupper 

gennem tiden er blevet udgrænset fra samfund, og 

hvad denne udskillelse har betydet for de berørte 

grupper og for samfundet som helhed. Man kan 

undersøge de forskellige argumentationsmønstre, 

som er blevet brugt til at underbygge visse grupper 

som ’fremmede’, en belastning eller en trussel og se 

på ligheder og forskelle mellem intolerance mod fx 

jøder, romaer og muslimer. Der kan også anlægges et 

internationalt perspektiv, hvor man kigger på fænome-

nerne på tværs af landegrænser og perspektiverer til 

internationale organers arbejde og lovgivning mod 

forskelsbehandling af minoriteter. 
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vilde’ til kristendommen. Men studierne var også en 

undersøgelse af jordens forskellige racer og sammen-

lignede ’de vilde’ med vestens ’civiliserede’. Herigen-

nem kortlagde videnskabsfolk racerne og mente at 

kunne udlede en evolutionistisk linje, hvor den vestlige 

hvide mand blev set som et naturligt endepunkt. Med 

racetanken fulgte altså en rangordning, hvor racerne 

blev tildelt ulig intelligens, evner, styrker osv. At visse 

grupper blev beskrevet som laverestående, afspejlede 

en udbredt opfattelse af, at jordens folk befandt sig på 

forskellige stadier af den menneskelige udvikling. Disse 

idéer legitimerede bl.a. kolonisering. 

racisme i dag 
Nutidens racisme handler ligesom den historiske om 

koblinger mellem gruppetilhørsforhold og bestemte 

egenskaber og tilbøjeligheder. I stedet for race bru-

ges kultur i dag som primær forklaring på forskelle i 

menneskers levemåder, samfundsformer, værdier og 

præferencer. Det betyder, at bestemte handlinger eller 

konflikter ofte knyttes til særlige kulturer. Den måde 

at definere og forstå kultur på minder om datidens 

raceforestillinger, fordi den tilskriver medlemmerne af 

Denne tavle fra 1910 blev frem til 2. Verdenskrig 
brugt i geografiundervisningen i Danmark. Den 
skulle vise de europæiske folketyper. 1. række fra 
venstre: lappe, finne, magyar (ungarer), rumæner.  
2. række fra venstre: albaner, græker, jøde, sigøjner.
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sig til fjendebilleder, der kan føre til forskelsbehandling, 

udelukkelse og i yderste instans – og under særlige 

forhold – forfølgelse. Kapitlet kigger på de processer, 

der udstiller visse mennesker som værende mindre 

værd end andre, og som kan være med til at skabe 

splittelse og ufred i et samfund. Kapitlet ser først på 

racisme i historisk og nutidigt perspektiv, derefter 

på konspirationsteorier og til sidst på ekstremistiske 

miljøer, hvor farlige forestillinger florerer.  

racisme før og nU
I dag taler de færreste om racer og raceforskelle, men 

tanken om, at nogle mennesker er mindre værd på 

grund af deres hudfarve, kultur eller baggrund, er ikke 

forsvundet. Der er stadig folk, der mener, at man kan 

inddele mennesker i grupper med bestemte karakteri-

stika, og at nogle af disse grupper er mere eller mindre 

værd end andre. Nutidens racisme ser anderledes ud, 

end den gjorde for 200 eller 100 år siden, men den 

eksisterer. 

jordens racer i hierarki
Tankerne om opdeling af mennesker i racer stam-

mer fra oplysningstiden, hvor europæerne fik øget 

adgang og kendskab til fjerne lande og deres befolk-

ninger. Mange videnskabsfolk var interessereret i de 

’primitive’, ’vilde’ mennesker og deres religion, som de 

lavede studier af. Disse studier havde ofte karakter af 

missionsvirksomhed – man ønskede at omvende ’de 

Dette kapitel handler om de forestillinger, vi har om hin-

anden, og om de konsekvenser, forestillingerne kan få. 

Vores forestillinger om andre er ikke i udgangspunktet 

farlige, men de har et iboende potentiale, der under be-

stemte betingelser kan udvikle sig i en negativ retning. 

Forestillinger kan blive til fordomme, og de kan udvikle 

kapitel 7

farlige forestillinger

Fremstilling af afrikanere i en geografibog fra 1937. 
Teksten lyder: ”Negre fra Øst-Sudan. I Baggrunden 
ses deres kegleformede Hytter.”
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naZismen og den racistiske 
antisemitisme
Naziregimet i 1930’ernes Tyskland førte en klar 

racistisk politik, som stemplede visse grupper i 

samfundet som mindreværdige. Ifølge nazister-

nes raceideologi var den ariske eller germanske 

race, primært bestående af nordeuropæere, alle 

andre racer overlegen: Arierne var herrefolket, det 

ypperste af menneskeheden. Den jødiske race 

blev derimod betragtet som den ringeste og 

jøderne som undermennesker. Disse tanker 

udgjorde det ideologiske fundament for udskillel-

sen af jøder og andre uønskede grupper, fx 

romaer, fra det tyske samfund. Alle ikke-ariere 

forurenede den tyske race og var en trussel mod 

et stærkt Tyskland. Nazisternes jødehad adskilte 

sig fra tidligere tiders antisemitisme ved ikke at 

have som mål at omvende jøder til kristendom-

men. Denne racistisk begrundede antisemitisme 

var langt mere farlig, fordi jøder ikke havde 

mulighed for at undslippe den ved fx at konvertere 

eller integrere sig bedre i samfundet. Det jødiske 

lå, ifølge nazisterne, i generne og blodet: Havde 

man jødiske aner, var man for altid jøde – uanset 

hvordan man opfattede sig selv. Læs mere om 

antisemitisme på side 68-75 og om Holocaust i 

kapitel 8 Fra forestillinger til folkedrab.   

Nazistisk propa-
ganda, der forestil-
ler en person af 
såkaldt blandet 
race til venstre og 
en ung, sund arisk 
mand til højre. 

90 kapitel 7 · Farlige Forestillinger

bestemte kulturer fælles karakteristika. En gruppes 

kulturelle kendetegn fastlåses og anses som determi-

nerende og ufravigelige egenskaber, der fortæller noget 

om alle i gruppen. Derfor taler nogle eksperter om, 

at kultur er blevet vor tids ord for race, og at kultur er 

kernen i en ny form for racisme, der fastholder, at nogle 

kulturer er mindre civiliserede, udviklede eller sofisti-

kerede end andre. Man kan sige, at kultur har erstattet 

race, men på en måde, hvor kulturbegrebet faktisk fun-

gerer på samme måde som racetanken. For kulturer 

anses for fastlåste og uforanderlige, ligesom racer blev 

dengang. Kultur bliver i denne optik lig med en bestemt 

adfærd – en adfærd, som er så indarbejdet, at den ikke 

kan ændres.

blev set som primitive, uoplyste mennesker, der 

skulle hjælpes på vej i deres udvikling. Fx gik det 

danske kolonistyre op i at oplyse og undervise 

grønlændere. Denne indsats var tæt forbundet 

med mission for at gøre den grønlandske befolk-

ning kristen. 

De danske myndigheder tvangsflyttede også be-

boere fra afsidesliggende bygder ind til de større 

byer, hvor der var sygehuse og skoler. I dag ved 

man, at tvangsflytning har store menneskelige 

omkostninge, og at kolonisering medfører vold-

somme ændringer for et lands struktur, befolknin-

gens levemåde, traditioner m.m.

grønland, kolonisering og racisme
I 1600- og 1700-tallet etablerede Danmark, som 

mange andre vestlige lande, kolonier forskel-

lige steder i verden: Indien, Caribien, Afrika – og 

i Grønland. Der var flere årsager til, at lande på 

denne tid oprettede kolonier: De søgte at udbrede 

deres imperier til fjerne egne, udvinde råstoffer 

eller profitere på anden vis. 

Derudover mente man, at befolkningen i kolonier-

ne var laverestående, og at koloniseringen derfor 

var til deres eget bedste. Sådan forholdt det sig 

også med Danmarks kolonisering af Grønland, 

som startede i 1721 og sluttede i 1953, hvor 

Grønland fik status af dansk amt. Grønlændere 
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konspirationsteorier 
De forestillinger, vi gør os om bestemte grupper, kan 

blive så fastlåste, unuancerede og langt fra virkelighe-

den, at de skaber en parallelverden, der ender med at 

fungere som forklaringsmodel på stort set alt. Sådan 

forholder det sig med konspirationsteorier. En konspi-

rationsteori er et perspektiv på verden, der forklarer 

begivenheder, sammenhænge og tilstande som resul-

tat af en sammensværgelse mellem grupper af men-

nesker. Juraprofessorerne Cass R. Sunstein og Adrian 

Vermeule fra Harvard University definerer en konspira-

tionsteori som ”et forsøg på at forklare en begivenhed 

eller en praksis med reference til en sammensværgel-

se af magtfulde mennesker, der også har formået at 

skjule deres rolle.” Der eksisterer kon spirationsteorier 

om mange forskellige hændelser: Mordet på J. F. Ken-

nedy, Lady Dianas død, månelandingen, 11. september 

og Holocaust. Konspirationsteorier kan blive farlige, 

fordi de skaber en meget tydelig opdeling mellem ’os’ 

og ’dem’, og fordi de kan bruges som argument for 

at udelukke, udstøde eller helt eliminere en bestemt 

gruppe mennesker i samfundet. 

det simple forklarer det komplekse
En konspirationsteori forklarer en særlig begivenhed 

eller tilstand med, at den er resultatet af en sammen-

sværgelse. Oftest er der tale om en sammensvær-

gelse, hvor en eller flere grupper har arbejdet med et 

særligt – ulovligt eller hemmeligt – mål for øje. Det er 

karakteristisk for konspirationsteorierne, at bagmæn-

dene er politikere eller andre magtfulde personer, og at 

den pågældende gruppe kombinerer stor kraft med 

stor ondskab. Konspirationsteorier kan fungere som 

forklaringsmodeller for både store og små hændelser, 

men handler ofte om spektakulære begivenheder, fx 

11. september eller børskrakket i USA i 1929. Teori-

erne opstår som regel som resultat af, at mennesker 

prøver at skabe mening i en kompleks sammenhæng 

og dermed forstå begivenheden eller fænomenet. De 

kan dog også bevidst konstrueres som en falsk teori 

for at skade en modpart eller for at få mennesker til at 

handle på en særlig måde, fx lægge afstand til en 

bestemt gruppe i samfundet. 

Konspirationsteorier giver simple og overbevisende 

forklaringer på komplekse begivenheder. Fx kan de 

virke troværdige, fordi de bygger på dele af alment 

kendte fakta, der fordrejes, så budskabet bliver et helt 

andet. Løsrevne observationer hentes ud af deres 

oprindelige sammenhæng og sættes sammen til et 

mønster. Omstændigheder, vidneudsagn og fakta, der 

afviser teorien, bortforklares ved at stable den ene 

forklaring oven på den anden. Derudover indeholder 

teorien også selv en forklaring på, hvorfor den ikke er 

udbredt i den almindelige offentlighed: Det skyldes 

netop, at nogen prøver at sløre, hvad der virkelig sker.

magt og magtesløshed 
Konspirationsteorier handler ofte om magtfulde 

personers undergravende virksomhed, og teorierne 

kan derfor være særlig tiltalende for mennesker, der 

ikke har samme adgang til indflydelse og magt som 

andre i samfundet, men konspirationsteoretikere 

findes i alle samfundslag. De oplever generelt, at 

verden er fragmenteret, modsætningsfyldt og usikker. 

Konspirationsteorierne skaber et rum, hvor de kan 

sætte ord på deres bekymring for hændelser, som de 

ikke selv er herre over og har svært ved at begribe. På 

den måde kan angsten for det ukendte blive erstattet 

af en følelse af vished. Teorierne bliver en måde at 

vende usikkerhed og magtesløshed til en form for 

kontrol. Hvis du kender sandheden – men flertallet 

ikke gør det – så er du ovenpå. 
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racisme på roskilde festival?
I 2009 var den dengang 20-årige Asger M. B. 

Hougaard på Roskilde Festival. Efter at have 

oplevet, hvor dårligt andre festivalgæster 

behandlede romaer, der samlede flasker på 

festivalområdet, skrev han en kronik til 

Politiken med titlen Racismen lurer på Roskilde 

Festival. Her fortæller han bl.a. om den sprog-

brug om romaer, han oplevede:

”Personernes holdning var som regel, at alle de 

problemer, der måtte være med kriminalitet på 

festivalen, er af en etnisk og kulturel art. En 

argumentation, der er udtryk for en grov 

manipulation af virkeligheden. En usaglig 

argumentation, der i mangel på bedre henviser 

til etniske og kulturelle forskelle, men som er 

forholdsvis socialt accepteret blandt visse 

festivalgæster.”

Læs hele kronikken på Politikens webside 

www.politiken.dk  

case

spis en banan – sig nej til racisme
Midt under en fodboldkamp i april 2014 mellem 

Barcelona og Villarreal kastede en tilskuer en banan 

efter den brasilianske fodboldspiller Dani Alves, der er 

mørk i huden. Banankastning efter mørke spillere er 

set før i fodboldverdenen og ofte med racistisk motiv. 

Dani Alves reagerede ved at samle bananen op, spise 

den hurtigt og derefter fortsætte kampen, som om 

intet var hændt. Tidligere har lignende episoder udløst 

voldsomme reaktioner fra andre spillere. Derimod 

efterlod Dani Alves blot en tom bananskræl. 

Dani Alves handling blev brugt til at starte en kædere-

aktion af sympatierklæringer med et antiracistisk 

budskab. På de sociale medier lagde kendte og 

ukendte, sportsstjerner og skoleelever billeder op af 

sig selv, imens de spiser en banan under de to 

hashtags #NoToRacism og #WeAreAllMonkeys. 

Dermed var bananbølgen en realitet. 

Italiens premiermini-
ster Matteo Renzi (til 
venstre) og fodbold-
landsholdstræner 
Cesare Prandelli viser 
solidaritet med Alves.
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anvendt gaskamre til drabene og argumenterer ofte 

med pseudovidenskabelige beregninger af, hvordan 

gaskamre og krematorier fungerer. Derudover udnytter 

de, at der ikke findes et dokument med en direkte 

ordre fra Hitler om at udrydde jøderne. Benægternes 

konklusion er således, at Hitler ikke beordrede jødeud-

ryddelserne, som derfor ikke var officiel politik. 

Jøderne blev bare deporteret østpå, og der var ikke 

tale om en systematisk forfølgelse og tilintetgørelse. 

I Danmark findes der både enkeltpersoner og grupper, 

som helt eller delvist benægter Holocaust, og som 

forsøger at hverve støtter til deres sag. Fx har danske 

benægtere udviklet deres egne undervisningsmateria-

ler og uddelt løbesedler til skolelever. De har også 

gentagne gange sendt mails til historielærere og 

elevrådsformænd og præsenteret dem for det, de 

kalder den anden side af historien. 

Læs mere om Holocaust-benægtelse på DIIS’ undervis-

ningswebside www.holocaust.dk

konspirationer på nettet
Vores medierede virkelighed giver konspirationsteori-

erne gunstige forhold. De kan udbredes via internet-

tet og sociale medier og herigennem nå ud til langt 

større grupper af mennesker end tidligere. Derfor bliver 

teorierne ikke inden for de (ekstremistiske) miljøer, som 

dyrker dem. Mange børn og unge stifter bekendtskab 

med fortællingerne på nettet – på websider, Facebook, 

Twitter, kommentarspor på blogs m.v. På nettet har Ho-

locaust-benægtere mulighed for hurtig kontakt mellem 

meningsfæller, nem adgang til nye, potentielle tilhæn-

gere, og i de fleste tilfælde er censur ikke en hindring. 

Der findes i dag et væld af benægtersider på internettet, 

som er mere eller mindre nemme at gennemskue.

Se 10 hurtige: Tjekliste til information fra nettet på side 

146-147.

populære konspirationsteorier
Blandt de mest udbredte teorier er historier om, at det 

i virkeligheden var jøder eller den amerikanske rege-

ring, der stod bag terrorangrebene i USA den 11. 

september 2001. Af ældre dato er bl.a. de middelalder-

lige teorier om, at nogle kvinder var hekse i ledtog med 

djævelen, og at jøder brugte kristne børns blod i deres 

ritualer. Teorierne har på hver deres måde haft 

alvorlige konsekvenser for dem, de berørte: mistænke-

liggørelse, udstødelse, forfølgelse og drab. 

En særlig vedholdende konspirationsteori er myten 

om Zions Vises Protokoller fra starten af det 20. 

århundrede. Myten påstår, at en gruppe magtfulde 

jøder – Zions Vise – vil overtage verdensherredømmet 

– og at skriftet Zions Vises Protokoller er bevis for det. 

Ser man myten i lyset af dens samtid, er det tydeligt, 

at teorien er fabrikeret på en måde, så den forklarer 

aktuelle problemer i samfundet og spiller på eksiste-

fornuft eller følelse?
Konspirationsteorier kan lyde fanatiske og langt ude, 

men eksperter på området pointerer, at begavelse ikke 

er en hindring for at abonnere på teorierne. For det er 

ikke nødvendigvis fornuft, men ofte følelser, der 

bestemmer, hvilke verdensbilleder man tror på. I den 

forbindelse har psykologiske studier vist, at folk 

sjældent tror på kun én konspirationsteori. Snarere 

end at være enkeltstående reaktioner på bestemte 

begivenheder er det et udtryk for et overordnet 

verdenssyn. På den måde bliver konspirationsteori-

erne en tilgang til verden, en måde at anskue og forstå 

de ting på, der sker omkring én. 

mission!
Konspirationsteorierne bliver for mange tilhængere et 

passioneret projekt, som de bruger meget tid på. 

Teorierne skaber identitet, drivkraft og et formål med 

tilværelsen. 

Dette kan illustreres ved at kigge på grupperinger, der 

benægter, at Holocaust fandt sted. Holocaust-benæg-

telse er en klassisk konspirationsteori, og benægter-

nes udgangspunkt er, at historien, som den er ned-

skrevet i lærebøgerne, er en illusion. 

De tror på, at en skjult, magtfuld alliance har fordrejet 

sandheden, og at det er deres opgave at afsløre 

løgnene, så den egentlige sandhed kan komme frem i 

lyset. Holocaust-benægterne har dermed fået en 

meget vigtig mission: at afsløre den verdensomspæn-

dende jødiske sammensværgelse for den omgivende 

verden. Se casen Holocaust-benægtelse – en klassisk 

konspirationsteori.  

case

HolocaUst-benægtelse 
– en klassisk konspirationsteori 
Rundt om i verden findes der personer og grupper, der 

benægter, at Holocaust fandt sted. Der ligger en 

klassisk konspirationsteoretisk forklaringsmodel bag 

benægtelsen: Forestillingen om en gigantisk jødisk 

konspiration, der opretholder illusionen om Holocaust, 

for at jøderne skal opnå (og beholde) magt, penge og 

indflydelse.

Benægtelsen koncentrerer sig oftest om en afvisning 

af tre kerneelementer i Holocaust:

• Nazisterne dræbte omkring seks millioner jøder

• Drabene skete bl.a. ved brug af gaskamre

• Drabene blev udført systematisk og med forsæt

Ifølge benægterne er tallet seks millioner stærkt 

overdrevet. Derudover var det jødernes egen skyld, at 

de blev forfulgt. Benægterne afviser også, at der blev 
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Gaskammer i 
udryddelseslejren 
Majdanek efter 
befrielsen i 1945. 
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teori: Usa som bagmand
Konspirationsteori: Bushregeringen 

stod aktivt bag angrebene. 

Påstået formål: At få anledning til at 

indlede en krig mod terror, angribe Irak 

og få kontrol med Mellemøstens olie. 

Påstande: Der var anbragt sprænglad-

ninger i de to tvillingetårne og i 

bygning 7 (en 47-etagers kontorbyg-

ning, der var del af World Trade 

Center-komplekset), som fik bygnin-

gerne til at styrte sammen. Det var 

ikke et passagerfly, der ramte Penta-

gon, men et mindre fly eller et ube-

mandet missil. Det fjerde fly styrtede 

ikke ned efter kamp mellem passage-

rer og flykaprere, men blev skudt ned 

af det amerikanske luftvåben. 

Tvillingetårnene i New York 
i brand efter terrorangrebet 
den 11. september 2001. 

rende fordomme. At teorien blev så udbredt – og 

stadig er det – hænger også sammen med de kanaler, 

som har været brugt til at udbrede den. Fx blev Zions 

Vises Protokoller en del af pensumlisterne i mange 

skoler i Nazityskland under det regime, der endte med 

at udrydde omkring seks millioner europæiske jøder. 

Se boksen Zions Vises Protokoller nedenfor.
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Zions vises protokoller
Zions Vises Protokoller er et antisemitisk skrift, 

der foregiver at beskrive en jødisk plan om at 

overtage verdensherredømmet. Protokollerne 

er fabrikeret som et referat fra et hemmeligt 

møde mellem en række magtfulde jøder, som 

ville erobre magten i verden. Men personerne 

er fiktive, og mødet fandt aldrig sted. Man 

antager derimod, at protokollerne blev skrevet 

omkring år 1900 af det hemmelige russiske 

politi. Hensigten med skriftet var at bilde 

læserne ind, at jøder ønskede at bestemme i 

og over hele verden. Den russiske tsar havde 

brug for at fremmane en truende magt, en 

syndebuk, der kunne blive mål for befolknin-

gens frustrationer over en tiltagende kummer-

lig tilværelse. Frustrationer, der skulle vise sig 

at munde ud i den fejlslagne russiske revolu-

tion i 1905 og den gennemførte russiske 

revolution i 1917.

I Nazityskland var protokollerne pligtlæsning i 

alle folkeskoler. Den dag i dag udgives skriftet 

stadig mange steder i verden – særligt er det 

populær læsning i nogle lande i Mellemøsten 

og Afrika.

11. september 
og konspirationsteorierne
Den 11. september 2001 udførte al-Qaeda et 

omfattende terrorangreb på USA. To kaprede fly 

fløj ind i World Trade Center i New York, et tredje 

ind i Pentagon i Washington, og et fjerde fly 

styrtede ned på en mark i staten Pennsylvania. 

Næsten 3000 mennesker omkom, heriblandt alle 

ombord på de fire fly, mange i og omkring Twin 

Towers og Pentagon. Efter angrebet invaderede 

USA i oktober 2001 Afghanistan for at tvinge 

Taleban fra magten og fange al-Qaedas leder 

Osama Bin Laden.

I nyere tid er terrorangrebene i USA den 11. 

september den begivenhed, der er knyttet flest 

konspirationsteorier til. To af teorierne handler om 

henholdsvis den israelske forbindelse og USA 

som bagmand:

teori: den israelske forbindelse
Konspirationsteori: Jøder, eller den israelske 

efterretningstjeneste Mossad, stod bag angrebet.

 

Påstået formål: At lokke Vesten i krig med den 

muslimske verden og aflede opmærksomheden 

fra Israel-Palæstina-konflikten. 

Påstand: Ingen jøder døde ved terrorangrebet. 

Mossad havde aftenen før advaret 4000 jøder om 

ikke at møde op på arbejde dagen efter. 

OBS! Oplysninger om de dræbte har vist, at flere 

hundrede jøder faktisk døde i World Trade Center. 

Af det samlede antal dræbte ved terrorangrebene 

var mellem 10 og 15 % af jødisk herkomst.
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Nynazistisk optog til 
fejring af Rudolph Hess i 
Kolding, 2007. Hess var 
Hitlers fortrolige og indtil 
1939 næstkommande-
rende i nazistpartiet.

gere af teorierne markant, eller bliver teorierne del af 

en institutionaliseret historie, fx via skolebøger, kan de 

blive farlige. Så bliver teorierne statsautorisede fortæl-

linger, der udskiller og udstiller bestemte grupper eller 

personer som mistænkelige eller som egentlige for-

rædere. Udstødelse og forfølgelse virker herefter mere 

legitimt. Konspirationsteorierne bliver også farlige, når 

de knyttes til ekstremistiske projekter eller er med til at 

legitimere fx vold og terror. 

 
ekstremisme
I de fleste samfund opstår der modkulturer, som i 

højere eller mindre grad står i opposition til det etab-

lerede samfund. Modkulturerne kan ses som et oprør 

med de gængse normer i samfundet, et modsvar til 

den ’rigtige’ måde at leve eller tænke på. En modkul-

tur lægger altid afstand til normen i samfundet, men 

graden af afstand varierer. 

når konspirationsteorier bliver farlige
Historisk set er det ofte marginaliserede personer eller 

mindre grupper, der tror på konspirationsteorier, og 

mange fortællinger om sammensværgelser florerer 

uden den store effekt. Men vokser antallet af tilhæn-
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læs mere om konspirationsteorier
• Bartlett, Jamie & Miller, Carl: Truth, lies and 

the internet. A report into young people’s 

digital fluency, Demos, september 2011.  

Kan downloades på www.demos.co.uk 

• Bartlett, Jamie & Miller, Carl: Conspiracy 

theories, extremism and counter-terrorism, 

Demos, august 2010 Kan downloades på 

www.demos.co.uk

• Hoffmann, Thomas: ”Derfor opstår konspi-

rationsteorier”, Videnskab.dk, 11.09.2008

• Leman, Jonathan: ”Sanningsrörelsen och 

antisemitismen”, Tidskriften Expo, 2009, nr. 

4. Artikel om den såkaldte 9/11 Truth 

Movement og antisemitisme. Kan down-

loades på www.folkedrab.dk/forskellighed 

• Sinnesmagi Beta – Diväteoxid. Svensk 

filmklip om, hvor nemt det kan være at 

vildlede og manipulere med folk. Kan ses 

på Youtube.

• Spilde, Ingrid: ”Hvem tror på konspirations-

teorier?”, Videnskab.dk, 09.05.2009 

• Tobias, Glen A. & Foxman, Abraham H.: 

Unraveling Anti-Semitic 9/11 Conspiracy 

Theories, Anti-Defamation League, 2003 

Kan findes på www.adl.org

Hvad er ekstremisme?
Ekstremistiske miljøer er ofte karakteriseret 

ved:

• Forenklede verdensopfattelser og fjendebil-

leder

• Manglede respekt for andre menneskers 

frihed og rettigheder

• Ønsket om at skabe et mere ordnet, rent 

eller retfærdigt samfund

• Legitimering af fx trusler, chikane og vold 

med henvisning til samfundsforhold, man 

er utilfreds med

• Intolerance over for andres synspunkter

Kilde: Social- og Integrationsministeriet
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modstand og propaganda 
Hizb ut-Tahrirs danske gren har trods sin beskedne 

størrelse fået stor opmærksomhed i de danske 

medier. Det skyldes bl.a., at partiet har præget sam-

fundsdebatten gennem pressemeddelelser, flyveblade 

og konferencer. Det har vakt opsigt, når organisatio-

nen har forsøgt at hverve nye medlemmer blandt unge 

muslimer på gymnasier, tekniske skoler og andre 

læreanstalter. Den største opmærksomhed har 

organisationen fået i sager om fjendtlighed overfor 

jøder, USA, demokrati og den såkaldte vestlige 

kapitalisme. I marts 2002 uddelte partiet løbesedler, 

der anklagede jøder for at være løgnagtige, bagva-

skende, og opfordrede til drab på jøder (se casen Og 

dræb dem, hvor end I finder dem… her på siden). Fadi 

Abdullatif, den tidligere talsmand for den danske gren 

af Hizb ut-Tahrir, blev efterfølgende idømt to måneders 

betinget fængsel efter den såkaldte racismeparagraf 

– straffelovens § 266 b. Dommen fastslog bl.a., at 

løbesedlerne var udtryk for propaganda (se side 

142-143). I 2007 blev Abdullatif idømt ubetinget 

fængsel efter endnu en uddeling af løbesedler, denne 

gang indeholdende trusler mod daværende statsmini-

ster Anders Fogh Rasmussen.

case

”dræb dem, Hvor end i finder dem…”
I oktober 2002 blev talsmanden for Hizb ut-Tahrir, Fadi 

Abdullatif, ved Københavns Byret idømt to måneders 

betinget fængsel for trusler, forhånelser og opfordring 

til drab på jøder. Baggrunden var uddelingen af løbe-

sedler om jøder, der bl.a. indeholdt sætningen: ”Og 

dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvor-

fra de fordrev jer”. Løbeseddelen blev offentliggjort 

på foreningens webside og omdelt forskellige steder 

i København. Abdullatif blev dømt efter straffelovens 

paragraf 266 b (racismeparagraffen) og efter 266 b, 

stk. 2, der angiver det som en skærpende omstændig-

hed, at forholdet har karakter af propagandavirksom-

hed. Byrettens dom blev stadfæstet af Østre Landsret 

i marts 2003. Løbesedlen kan findes på www.folke-

drab.dk/forskellighed.

  

Tidligere talsmand 
for Hizb ut-Tahrir, 
Fadi Abdullatif.

Yderst i spektret finder man de ekstremistiske miljøer, 

som ofte er kendetegnet ved intolerance overfor 

andres synspunkter og levemåde. I disse miljøer finder 

fordomme, fjendebilleder og konspirationsteorier 

rodfæste og bliver en integreret del af kulturen og 

gruppen. Der kan udvikle sig en direkte fjendtlig 

indstilling til andre grupper i miljøerne – og det kan 

igen udvikle sig til konflikt og vold. 

farlige fortællinger?
I alle ekstremistiske miljøer finder man fjende- eller 

trusselsbilleder. Gruppens selvfortælling vil indeholde 

en forklaring på, hvorfor disse er fjender, og hvordan 

man skal håndtere dem. Disse fortællinger har ofte 

klassiske konspirationsteoretiske træk, fx eksistensen 

af en undergravende trussel, som det etablerede 

samfund ikke har erkendt, eller som det ligefrem 

prøver at skjule. Fjende- og trusselsbilledet kobles 

med idealer om et mere rigtigt eller rent samfund og 

skaber herigennem rammer for et fællesskab. Fortæl-

lingen om en ydre (eller indre) trussel kan være med til 

at mobilisere til kamp og legitimere fx brugen af vold. 

Ekstremistiske grupper kan være farlige uanset hvilken 

politisk eller religiøs agenda, de arbejder efter. Det 

gælder især, hvis de tager afstand fra demokrati og 

anvender eller tilskynder til vold eller kriminelle 

handlinger. 

Hvis man som underviser vil beskæftige sig med 

ekstremisme, kan det være givtigt at holde to cases op 

imod hinanden. På den måde illustrerer man over for 

eleverne, at ekstremisme ikke knytter sig til en be-

stemt del af det politiske spektrum eller til en bestemt 

religion. Sammenholdningen kan også vise, at forskel-

lige fællesskaber, der er bygget op omkring mod-

stand mod nogen eller noget, ofte ligner hinanden – i 

sprogbrug, aktiviteter og reaktionsmønstre. Nedenfor 

behandles to forskellige eksempler på ekstremistiske 

miljøer i Danmark – Hizb ut-Tahrir Danmark og Danish 

Defence League. 

Hizb ut-tahrir danmark
Hizb ut-Tahrir (arabisk for Befrielsespartiet) opstod  

i 1953 og har siden oprettet afdelinger i en række 

lande i Mellemøsten, Europa, Nordamerika, Sydøst- og 

Centralasien og i de tidligere Sovjetstater. Den danske 

gren af det internationale parti blev etableret i 1994. 

Det faste medlemstal i Danmark udgør kun ca. 

100-150 medlemmer, men en væsentligt større skare 

sympatiserer i forskellig grad med organisationen og 

dens holdninger. Ved flere af organisationens arrange-

menter har omkring 1000 personer deltaget. 

Hizb ut-Tahrir tager afstand fra demokrati og udviser 

en meget intolerant linje over for blandt andre jøder og 

homoseksuelle. Den meget markante afstandtagen til 

demokratiske værdier gør, at mange betegner partiet 

og dets tilhængere som ekstremistiske. 

guds love – ikke menneskers
Hizb ut-Tahrir betegner sig selv som et politisk parti, 

hvis ideologi er islam. Det politiske aspekt skal altså 

ikke forstås partipolitisk, og partiet tilstræber ikke ind-

flydelse gennem Folketinget eller ad andre parlamen-

tariske veje. Organisationens fokus ligger heller ikke 

på Danmark, men snarere på at genindføre et islamisk 

kalifat i hele den muslimske verden. Kalifatet er den 

islamiske styreform, der fandtes efter profeten Muham-

meds tid, og kalif betyder stedfortræder (for Muham-

med). Tilhængere af Hizb ut-Tahrir er modstandere 

af demokrati, fordi de mener, at Guds love – og ikke 

menneskers – skal lede. Dette kunne man se ved fol-

ketingsvalget i 2011, hvor medlemmer af Hizb ut-Tahrir 

opfordrede andre muslimer til at undlade at stemme.
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demonstration mod ’islamisering’
Danish Defence League kom for alvor i mediernes 

søgelys den 31. marts 2012, da danske medlemmer af 

organisationen sammen med mere end 200 demon-

stranter fra bl.a. England, Tyskland, Polen, Sverige og 

Danmark samledes i Mølleparken i Århus. Under 

bannere med slogans som ”Stop islamiseringen af 

Danmark!” opfordrede demonstranterne til kamp mod 

islam og muslimer i Europa. Dagen igennem trådte en 

broget flok mennesker på talerstolen. Det var bl.a. 

repræsentanter for de forskellige landes Defence 

Leagues. Stifteren af English Defence League, den 

tidligere hooligan Steven Lennon, kaldte demonstratio-

nen i Århus for det første fælleseuropæiske antiislami-

ske arrangement. Demonstrationen samlede 200-300 

mennesker – ikke den store folkelige bevægelse. Det 

var dog stadig til dato den største demonstration i 

Danmark med et decideret antiislamisk formål. 

  

Historisk Højreekstremisme 
i eUropa og i danmark
Højreekstremismen stammer fra tiden efter 1. 

Verdenskrig, hvor særligt Tyskland og Italien 

var ramt af økonomisk og demokratisk krise. 

Det gav tilslutning til nazistiske og fascistiske 

partier, der fik stor folkelig opbakning gennem 

løfter om at genrejse nationen. Efter 2. 

Verdenskrig og nazisternes forbrydelser havde 

højreekstremismen ikke den store opbakning, 

men fra slutningen af 1980’erne begyndte nye 

grupperinger med højreekstreme holdninger at 

vokse frem. Ofte var de båret frem af frem-

medfjendske holdninger, ønsket om et ’race-

rent’ samfund og en stærk leder. I takt med 

videnskabens revision af racebegrebet har 

mange af disse grupper ændret fokus: Nu 

handler det primært om det nationale – om at 

beskytte nationen. Og det indebærer fx, at man 

ikke skal blande forskellige kulturer og natio-

nale grupper. 

Holdning eller handling?
Mediernes behandling af Hizb ut-Tahrir bliver jævnligt 

kritiseret af eksperter for at være for unuanceret og 

sensationspræget. Kirstine Sinclair, der forsker i 

organisationen, fortæller, at Hizb ut-Tahrir bl.a. er 

kendetegnet ved, at deres voldsomme sprogbrug 

aldrig bliver udmøntet i voldelige handlinger. Selvom 

organisationens ideologi er revolutionær, er den 

samtidig ikke-voldelig. At radikalisme ikke automatisk 

medfører vold, påpeges også af andre forskere. Fx 

fortæller radikaliseringsforsker Manni Crone fra DIIS, 

at ”radikal ideologi ikke nødvendigvis er en forudsæt-

ning for militante handlinger, men at radikal ideologi 

og militante handlinger i en vis forstand udgør 

alternativer, altså forskellige muligheder, som appel-

lerer til forskellige mennesker”. 

danish defence league
Danish Defence League er en del af det højreekstremi-

stiske miljø i Danmark og udspringer af det engelske 

English Defence League stiftet i 2009. Danish Defence 

League kan oversættes til Dansk Forsvarsliga og er en 

organisation med en klar antiislamisk profil. Gruppen 

opererer med en stærk ’os’ og ’dem’-opdeling og gør 

brug af offer- og sensationsretorik i sine offentlige 

ytringer. Et eksempel på Danish Defence Leagues 

aktiviteter er en aktion fra 2011, hvor nogle af organi-

sationens medlemmer begravede en slagtet gris på en 

byggegrund på Njalsgade på Amager. Byggegrunden 

var reserveret til et moskebyggeri. Danish Defence 

League sagde efterfølgende om aktionen, at den blev 

udført for at besudle jorden og gøre den uhellig for 

muslimer, så en eventuel moske ikke ville blive opført 

på grunden.
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straffelovens § 266 b 
– racismeparagraffen
Den, der offentligt eller med fortsæt til udbre-

delse i en videre kreds fremsætter udtalelse 

eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe 

af personer trues, forhånes eller nedværdiges 

på grund af sin race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle oriente-

ring, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2

Ved straffens udmåling skal det betragtes 

som en skærpende omstændighed, at forhol-

det har karakter af propagandavirksomhed.

brUg af propagandamateriale 
i Undervisningen
Der kan være flere grunde til at inddrage 

propagandamateriale i undervisningen. Den 

slags materiale er ofte meget direkte i sine 

budskaber og kan være nem at afkode for 

eleverne. Materialet kan også vise, hvor 

ekstreme nogle menneskers og gruppers 

holdninger kan være. 

Når man arbejder med propagandalignende 

materiale, er der altid en øget risiko for at 

introducere radikale synspunkter, fordomme 

og fjendebilleder for eleverne. 

Vær derfor opmærksom på materialets 

problematiske karakter og sørg for at sætte 

det i kontekst – og gøre det klart for eleverne, 

at det er propaganda, I har med at gøre.
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identitet, man får mulighed for at påtage sig, når man 

er del af et ekstremistisk miljø. Denne identitet kan 

være adgangsbilletten til at føle sig betydningsfuld og 

anerkendt – ikke bare i egen gruppe, men også i 

omgivelserne. Hvis man bliver opfattet som en farlig 

ekstremist, bliver man også taget seriøst. Da frygt ofte 

forveksles med respekt og anerkendelse, kan det at 

påtage sig en identitet som trussel opleves som en 

befrielse for mennesker, der søger netop anerkendelse 

og respekt. 

kontrol
At tilslutte sig et ekstremistisk miljø kan også bibringe 

en følelse af kontrol over sin egen skæbne. Føler man, 

at uanset hvad man gør, bliver man set ned på og 

holdt udenfor, kan oplevelsen gøres mindre smertefuld 

ved, at man selv træffer beslutningen om at tilhøre en 

gruppe, som er ildeset. Så kan man fortælle sig selv, at 

man er ildeset, fordi man tilhører denne gruppe og ikke 

fordi, man er den, man er. Man kan derved opnå en 

følelse af at have kontrollen: Det er ens egen beslut-

ning, der fører til eksklusionen i stedet for, at det er 

noget, man bliver påført udefra. I denne proces 

forvandles eksklusionen samtidig fra en individuel til 

en kollektiv oplevelse, og dermed bliver den nemmere 

at bære.

omskrivning af oplevelser
En historie, som ofte høres blandt personer, der føler 

sig udenfor og set skævt til, er historien om at sidde 

alene i et offentligt transportmiddel og se alle andre 

sæder blive fyldt op, mens sædet ved siden af en selv 

forbliver tomt. Mange, der føler sig ligeværdige og 

accepterede, vil i det stille glæde sig over at få det hele 

for sig selv, men føler man sig som udgangspunkt 

uønsket, er det nærliggende at konkludere, at ingen 

sætter sig ved siden af en, fordi de synes, der er noget 

galt med en. I islamistisk ekstremistiske miljøer støder 

man også på denne historie, men den omskrives fra at 

være en historie om at blive valgt fra, fordi man er 

anderledes, til at være en historie om, at ingen tør 

sidde ved siden af en, fordi de kan se, hvor farlig og 

ærefrygtindgydende man er. I stedet for at være en 

krænkende afvisning af ens person bliver oplevelsen 

et bevis på, hvor betydningsfuld man er og på, at man 

tilhører den gruppe, man har besluttet at tilhøre. En 

negativ oplevelse vendes dermed til en positiv og 

identitetsskabende fortælling. 
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læs mere om ekstremisme
• Andersen, Lars Erslev (red.): Terrorisme og 

trusselsvurderinger, DIIS, 2014. Kan down-

loades gratis på www.diis.dk 

• Andersen, Lars Erslev m.fl.: Ti år efter 11. 

september 2001. Tilbageblik, status og 

aktuelle tendenser, DIIS, 2011. Kan downloa-

des gratis på www.diis.dk 

• Gemmerli, Tobias: Ny definition af radikalise-

ring – en ligning med mange ubekendte, DIIS, 

2014. Kan downloades gratis på  

www.diis.dk 

• Hemmingsen, Ann-Sophie: Anti-demokrati-

ske og voldsfremmende miljøer i Danmark, 

som bekender sig til islamistisk ideologi – 

Hvad ved vi?, DIIS, 2012 . Kan downloades 

gratis på www.diis.dk 

• Holmsted, Chris Larsen: Politisk ekstremis-

me i Danmark, Social- og Integrationsmini-

steriet, 2012

• SFI, Det Nationale Forskningscenter for 

Velværd: Antidemokratiske og ekstremistiske 

miljøer i Danmark – en kortlægning, SFI, 

2014. Kan downloades på www.sfi.dk. 

Rapporten kan bruges som en introduktion 

til forskellige positioner, som er intolerante 

overfor andre/hinanden.  

Af Ann-Sophie Hemmingsen, forsker i militant 

islamisme og terrorisme ved DIIS 

Hvad er islamistisk ekstremisme? 
Både islamisme og ekstremisme er omstridte 

begreber, som bruges med forskellige betydninger. 

En meget simpel definition af islamisme er, at det 

er en politisk udlægning af religionen islam, hvor 

samfundet ønskes reguleret og styret efter 

principper fundet i islam. Islamister ønsker 

således, i et eller andet omfang, at inddrage deres 

fortolkning af islam i det politiske liv. Da der er tale 

om fortolkninger, er der i sagens natur mange og 

meget forskellige opfattelser af, hvilke principper 

der er tale om, og hvordan de skal inddrages. Der 

er derfor også mange forskellige udgaver af 

islamisme. Nogle islamister ønsker eksempelvis at 

inkorporere deres fortolkning i allerede eksiste-

rende demokratiske systemer, mens andre ønsker 

at erstatte demokrati med andre styresystemer. 

Ekstremister er dem, der anvender ekstreme 

metoder, såsom trusler og vold, for at fremme 

deres egen sag. 

ekstremisme, tiltrækning og identitet
Islamistisk ekstremistiske miljøer tiltrækker, 

ligesom andre ekstremistiske miljøer, folk af 

forskellige grunde. Nogle tiltrækkes af det ideologi-

ske, politiske projekt, andre af de stærke sociale 

bånd, der er i sådanne miljøer, og andre igen af 

spændingen eller ligefrem af volden. For nogle 

består tiltrækningskraften imidlertid særligt af den 

ekstremisme som modtræk 
til eksklUsion
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål efter 

9. klasse:

Historie
Der kan arbejdes med oplysningstidens ideer om racer 

og raceforskelle i relation til kolonisering og senere til 

antisemitiske og racistiske strømninger i første 

halvdel af det 20. århundrede. Ved fx at arbejde med, 

hvordan forestillinger om jøder udviklede sig fra 

fordomme og konspirationsteorier til fjendebilleder i 

tiden op til 2. Verdenskrig, kan man se, hvordan denne 

periode var præget af racistiske og fascistiske 

ideologier og brud på menneskerettighederne.

Farlige forestillinger om visse grupper i samfundet er 

ikke kun et historisk fænomen, og der kan således 

arbejdes med nutidige manifestationer i Danmark eller 

internationalt.  

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsætnin-

ger, forløb og følger

• Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i 

perioder var præget af kontinuitet og i andre af 

brud

Det lokale, regionale og globale

• Eleven kan forklare historiske forandringers på -

virkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Sprog og skriftsprog

• Eleven har viden om komplekse fagord og begre-

ber samt historiske kilders formål og struktur

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven kan analysere konstruktion og brug af 

historiske fortællinger med samtids- og fremtids-

rettet sigte

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Ophævelsen af slavehandlen

• Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

• 11. september 2001

samfundsfag
Der kan arbejdes med ideologiske strømninger 

gennem tiden, fx raceideologiske forestillinger i 

1800- og 1900-tallets Europa og deres betydning for 

udgrænsningen af visse grupper fra samfundet. Her 

kan man behandle Nazitysklands racistiske politik 

overfor jøder og andre uønskede grupper eller apart-

heidstyrets raceadskillelse i Sydafrika. Man kan også 

se nærmere på ideologier som nationalisme, nazisme, 

højreekstremisme eller islamisme og de forestillinger 

om ’de andre’, der knytter sig til ideologierne, og 

hvordan tankerne kommer til udtryk gennem fx 

propaganda og i konspirationsteorier. 

Der kan arbejdes med, hvordan andres forestillinger, 

både positive og negative, kan være medvirkende 

faktorer i menneskers og gruppers identitetsdannelse 

og konstruktioner af ’os’ og ’dem’.
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skabe splittelse mellem mennesker og fremstille nogle 

mennesker som mere værd end andre. Visse mani-

festationer af intolerance er strafbare – fx hadefuld 

tale, udbredelse af racistiske budskaber og forskelsbe-

handling. 

Folkedrab er en internationalt anerkendt forbrydelse 

defineret i FN’s Folkedrabskonvention som det bevid-

ste forsøg på at udrydde en gruppe mennesker, fordi 

de tilhører en bestemt national, etnisk, religiøs eller 

racemæssig gruppe. Man kan sige, at folkedrab er det 

yderste punkt på en skala, for her er modviljen og ha-

De forestillinger, mennesker gør sig om hinanden i det 

daglige, skaber sjældent konflikt. Selv de forestillinger, 

som kan kaldes farlige – fx racisme, konspirationsteo-

rier, og ekstremisme – leder sjældent til systematisk 

diskrimination, forfølgelse eller voldelige overgreb. 

Alligevel har vores forestillinger om andre et iboende 

negativt potentiale, som under visse omstændigheder 

kan udvikle sig i en meget alvorlig retning. Dette kapitel 

ser på folkedrab som den yderste konsekvens af 

intolerance. Intolerance leder ikke direkte til folkedrab, 

men folkedrab akkompagneres altid af stereotype og 

dehumaniserende forestillinger, hvor ’de andre’ frem-

stilles som fundamentalt anderledes end ’os’. Derfor 

er det væsentligt at forstå skæringspunkterne mellem 

intolerance og folkedrab. Kapitlet undersøger således 

mekanismer og faktorer, som er kendetegnende for 

intolerance og folkedrab, og det diskuterer, hvordan 

man i undervisningen kan drage paralleller, men også 

tydeliggøre forskelle mellem de to fænomener. Det 

historiske nedslag i kapitlet er nazisternes folkedrab 

på jøder under 2. Verdenskrig og herunder de danske 

jøders skæbne under Holocaust. 

intolerance – folkedrab 
I dette materiale forstås intolerance som vedholdende 

modstand, afsky eller afstandtagen til det, der skiller 

sig ud. Intolerance kan forstås som et paraplybegreb, 

der rummer fænomener og begreber (fx fjendebilleder 

eller hadefuld tale), der har som formål eller effekt at 

kapitel 8

fra forestillinger til folkedrab  

diis og Undervisning om folkedrab
Dette materiale trækker på forfatternes 

erfaring med undervisning om intolerance og 

folkedrab fra en række undervisnings- og 

oplysningsprojekter på DIIS, bl.a. i regi af 

Auschwitz-dag, Danmarks mindedag for 

Holocaust og andre folkedrab. En central del af 

DIIS’ undervisningsindsats handler om de 

processer, der leder til, at visse grupper bliver 

udskilt fra samfundet og forsøgt udslettet. 

Webportalen www.folkedrab.dk er et omdrej-

ningspunkt i undervisningsarbejdet og formid-

ler forskningsbaseret viden om folkedrab til 

brug i undervisningen.  
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og på propaganda fra ekstremistiske grupper i 

samfundet i dag. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Undersøgelse

• Eleven kan undersøge teksters flertydighed 

• Eleven kan gennemføre en målrettet analyse af en 

tekst

• Eleven har viden om fortællerpålidelighed og betyd-

ningslag i teksten

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger 

af identitet i tekster

Vurdering

• Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i 

dialog

It og kommunikation

• Eleven kan diskutere etiske spørgsmål vedrørende 

kommunikation på internettet

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger

• Eleven har viden om politiske ideologier og grund-

holdninger

Medier og politik

• Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger

Socialisering

• Eleven har viden om socialisering og identitetsdan-

nelse

Social differentiering

• Eleven har viden om social differentiering

• Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og 

i verden med begreber og data

dansk
Ved at se på forskellige manifestationer af farlige 

forestillinger både med hensyn til form og indhold, kan 

der arbejdes med afsender-modtagerforhold og med 

budskabers udbredelse blandt forskellige målgrupper. 

Man kan arbejde med konspirationsteorier i skriftlig 

form, såsom smædeskriftet Zions Vises Protokoller fra 

ca. 1900 og herigennem belyse, hvordan gamle myter 

og fordomme om jøder formidles i en tekst, som 

stadig er aktuel qua sin fortsatte cirkulation i visse 

dele af verden. Der kan også ses på konspirationsteo-

riers påvirkning af og betydning for identitetsdannelse 
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fænomenerne og blander dem sammen. Eleverne kan 

sagtens inddrage eksempler som Irakkrigen, folkedra-

bet i Rwanda, og hvem der ikke er inviteret til næste 

fest, i én og samme diskussion om intolerance. For 

dem koges de forskellige scenarier ind til et spørgs-

mål om mennesker, der har det svært, er udenfor 

eller bliver uretfærdigt behandlet. Læreropgaven er at 

lære eleverne at skelne, men samtidig tydeliggøre, at 

der findes dynamikker på tværs af meget forskellige 

situationer. 

Man kan diskutere Irak-Rwanda-sammenblandingen 

med eleverne ved at starte med forskellen mellem krig 

og folkedrab. Folkedrab er et bevidst forsøg på at ud-

slette en gruppe, krig er et væbnet opgør mellem to el-

ler flere parter. Under en krig vil krigens parter forsøge 

at opnå en sejr, bl.a. ved at skade fjenden – derfor er 

krig præget af omfattende vold og ødelæggelse. Der 

findes dog regler for krigsførelse (fx Genévekonventio-

nerne). Folkedrab er en forbrydelse mod menneskehe-

den og forbudt uanset hvad. Folkedrab foregår ofte i 

ly af en krig, men der begås langt fra folkedrab under 

alle krige. Herfra kan man anskueliggøre for eleverne, 

at folkedrab både er et meget ekstremt og meget 

sjældent udtryk for intolerance. Man kan snakke 

med eleverne om de mekanismer, som kendetegner 

udviklingen af et folkedrab og se dem i forhold til de 

ting, som foregår i deres nærhed. Er der ligheder, og 

hvordan er gradsforskellene? Den slags diskussioner 

kan tydeliggøre for eleverne, at der er markant forskel 

mellem forskellige former for intolerance og overgreb 

på mennesker, men også at der findes gennemgående 

mekanismer såsom konstruktionen af ’os’ og ’dem’, 

fordomme, fjendebilleder og forskelsbehandling. 
  

det sat i system (ofte af en stat eller anden autoritet) 

med det særlige formål helt at fjerne en gruppe men-

nesker fra samfundet. Folkedrab er det mest ekstreme 

eksempel på intolerance, men mekanismerne bag er 

ikke nødvendigvis ekstreme. For folkedrab sker ikke fra 

den ene dag til den anden. Det er en proces over tid, 

der ofte starter med tanken om, at nogle mennesker 

er mindre værd end andre. Har man først stemplet en 

gruppe som mindreværdig, er det nemmere at indføre 

eller acceptere forskelsbehandling. For så giver det 

mening, at gruppen har dårligere vilkår, ringere mulig-

heder og færre rettigheder. Forskelsbehandlingen kan 

udvikle sig over tid og gradvist omfatte flere og flere 

dele af samfundslivet: fra adgang til uddannelse og 

jobmuligheder til politiske rettigheder og bevægelses-

frihed. 

Umenneskeliggørelse
At udskille visse mennesker fra fællesskabet er en 

central del af folkedrabets mentalitet. ’De andre’ 

defineres som fundamentalt anderledes og som en 

trussel mod samfundet som helhed. Denne katego-

risering har ofte karakter af dehumanisering, hvilket 

betyder, at ’de andre’ får afskrevet deres menneske-

lighed, og at medlemmerne ikke længere betragtes 

som mennesker. Ofte sammenlignes de med dyr. I 

Nazityskland blev jøderne fremstillet som rotter og 

kræftsvulster. Under folkedrabet i Rwanda betegnede 

hutuer tutsierne som kakerlakker, mens stalinister i 

Sovjetunionen fremstillede deres modstandere som 

insekter, smuds og skidt. 

Når mennesker dehumaniseres, er det nemmere at 

fratage dem basale rettigheder, i yderste instans retten 

til liv: Det er lettere at dræbe en rotte end et menneske. 

Fremstillingen af visse grupper som skadedyr kan 

være et led i en proces, der søger at forklare og 

’reparere’ en krisesituation i et samfund. Folkedrabets 

uhyggelige logik er, at når en gruppe fremstilles som 

årsagen til alle problemer, bliver løsningen at udrydde 

denne gruppe. 

lær eleverne at skelne
Hvad enten man underviser om folkedrab eller om 

intolerance, kan man opleve, at eleverne simplificerer 
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Træudskæring med motiv fra folkedrabet i Rwanda 
i 1994 lavet af rwandisk kunstner. Opstillet på 
Murambi Genocide Memorial Centre, Rwanda.
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fn’s folkedrabskonvention
I 1948 – dagen efter vedtagelsen af Verdens-

erklæringen om Menneskerettighederne – ved-

tog FN Konventionen om forebyggelse af og 

straf for folkedrab. Konventionen definerer 

forbrydelsen folkedrab som et bevidst forsøg 

på helt eller delvist at tilintetgøre en gruppe 

mennesker på grund af gruppens nationale 

eller etniske oprindelse, racemæssige bag-

grund eller religion. Folkedrabskonventionen er 

juridisk bindende for de lande, der har tiltrådt 

og ratificeret den. Det betyder fx, at FN har lov 

til at gribe ind i konflikter, der kan udvikle sig til 

eller formodes at være folkedrab, og at FN kan 

nedsætte domstole og anvende konventionen i 

retsforfølgelser. 

Læs mere om folkedrabskonventionen på  

www.folkedrab.dk/omfolkedrab

diis’ Undervisningside folkedrab.dk 
www.folkedrab.dk er en undervisningsportal om 

Holocaust og andre folkedrab, rettet mod elever 

fra ungdomsuddannelserne og den brede offent-

lighed. Siden kan også bruges af lærere i grund-

skolen som forberedelse eller i udvalgte dele til de 

ældste elever. Siden er produceret af DIIS’ under-

visningsenhed og opdateres løbende med artikler 

og andet materiale til brug i undervisningen.

Websiden indeholder bl.a.:

• Artikler og information om otte forskellige 

folkedrab

• Generel information om folkedrab, herunder 

folkedrabskonventionen, domstole, aktører 

under folkedrab m.v. 

• Fokusartikler om særlige aspekter af folkedrab 

• Nyhedsoversigt og RSS-feed med overblik over 

artikler om folkedrab i den danske presse

• Lærerforum med undervisningsforløb, lærervej-

ledninger, guides til studieture, nyhedsbreve og 

information om lærerkurser

• Litteratur- og materialehenvisninger

• Kildemateriale

gregorY stanton 
og folkedrabets otte stadier
Den amerikanske forsker Gregory H. Stanton 

beskriver folkedrab som en fremadskridende 

proces bestående af otte faser. At opdele 

folkedrab i stadier kan give en forståelse af de 

mekanismer, som gør et folkedrab muligt, og 

kan være et redskab til at identificere faresigna-

ler og forebygge folkedrab. De otte stadier er:

1. Klassificering 

2. Symbolisering 

3. Dehumanisering 

4. Organisering 

5. Polarisering 

6. Forberedelse 

7. Udryddelse 

8. Benægtelse

Læs mere på www.folkedrab.dk
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Mindehøjtidelighed i 
2005 for folkedrabet på 
bosniske muslimer i 
Srebrenica i juli 1995.  
Op imod 8000 mænd og 
drenge blev dræbt af 
bosnisk-serbiske styrker 
under massakrerne i juli 
1995. Mange blev smidt  
i massegrave og først 
identificeret mange år 
efter. Ved denne minde-
højtidelig blev flere 
hundrede nyligt identifi-
cerede ofre begravet af 
deres pårørende. 
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frihed og lagde pres på dem for at udvandre. Forud for 

og sideløbende hermed var der stærke antisemitiske 

strømninger også i den bredere befolkning, der ledte til 

lokale udtryk for diskrimination. Efter 2. Verdenskrigs 

udbrud i 1939 tog forfølgelserne yderligere fart, og de 

bredte sig nu til de lande, som Tyskland var allieret 

med, og til de besatte områder. Også her blev jøder 

gradvist isoleret fra resten af befolkningen og til dels 

spærret inde i ghettoer. Ghettoerne var voldsomt 

overbefolkede, og sygdomme, mangel på mad og 

hårdt fysisk arbejde var hverdag. Tusinder døde i 

ghettoerne af sult, sygdomme og udmattelse. 

massedrab
Efter Operation Barbarossa i juni 1941 (Nazitysklands 

angreb på Sovjetunionen) fulgte en ny fase: masse-

drab på den jødiske befolkning i øst. Særlige tropper, 

de såkaldte Einsatzgrupper, dræbte med hjælp fra den 

tyske værnemagt, tysk politi og lokale medløbere 

omkring 700.000 sovjetiske jøder på mindre end seks 

måneder. Dermed var nazisternes såkaldte ”endelige 

løsning på det jødiske spørgs mål” blevet til en stræben 

mod total, fysisk udslettelse af alle jøder. På Wannsee-

konferencen i Berlin i januar 1942 diskuteredes en 

række detaljer i det, der nu nærmest havde form af en 

plan. En vigtig brik var det system af udryddelseslejre, 

som nazisterne allerede var i gang med at etablere. 

Fra vinteren 1941-42 eskalerede antallet af deportatio-

ner fra Tyskland og de tyskbesatte lande til ghettoer, 

kz- og udryddelseslejre i de østlige besættelsesområ-

der. Jøder fra hele Europa blev deporteret, og største-

delen af dem blev myrdet: mænd, kvinder, børn, gamle, 

syge og raske. I alt blev omkring seks mio. jøder dræbt 

under Holocaust.

Læs mere om Holocaust på 

www.folkedrab.dk/holocaust

  

Medlem af en 
Einsatzgruppe skyder 
en ukrainsk jøde.  

HolocaUst 
Holocaust er et af de mest ekstreme udtryk for had 

mod en gruppe mennesker i historien. Nazisternes 

antisemitisme udviklede sig i 1930’erne til en stats -

organiseret eksklusionsproces over for landets jøder, 

og under 2. Verdenskrig fik jødehadet en europæisk 

dimension med Hitlers planer om udryddelse af alle 

jøder i Europa. Udover et historisk rids af folkedrabets 

udvikling, ser dette afsnit på de danske jøders skæbne 

under Holocaust. Historien om de danske jøder er 

unik: Danmark var besat af Nazityskland under krigen, 

men langt størstedelen af landets jøder overlevede 

nazisternes jødeforfølgelser. Den danske historie, med 

sine mange nuancer, kan illustrere de forskellige 

faktorer, som er med til at afgøre liv eller død for 

mennesker på flugt fra forfølgelse.  

fratagelse af frihed – forfølgelse – fangenskab  
Den systematiske, statslige diskrimination af jøder 

startede i Tyskland straks efter Hitlers magtoverta-

gelse i 1933. Herefter fratog nazisterne gradvist 

jøderne deres borgerrettigheder, indskrænkede deres 
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Hvad er HolocaUst?
I dette materiale bruges Holocaust som 

betegnelse for nazisternes udryddelse af de 

europæiske jøder samt den politik, der ledte til 

folkedrabet. I ly af 2. Verdenskrig gennemførte 

nazisterne en systematisk forfølgelse og 

tilintetgørelsespolitik mod Europas jøder. 

Omkring seks mio. jøder blev dræbt under 

krigen, hovedsageligt ved massenedskydnin-

ger eller i ghettoer, kz- og udryddelseslejre, 

hvor de blev dræbt i gaskamre eller døde af 

sult, sygdomme og hårdt arbejde. 

Tyske tropper hilses af 
befolkningen under en 
parade i Nürnberg, 
september 1935.
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læs mere om HolocaUst
• Bergen, Doris: War and Genocide: A Concise 

History of the Holocaust, Rowman & Littlefield 

Publishers, 2003

• Fritszche, Peter: Life and Death in the Third 

Reich, Harvard University Press, 2009

• Longerich, Peter: Holocaust: The Nazi  

Persecution and Murder of the Jews, Oxford 

University Press, 2012

• Stone, Dan: Histories of the Holocaust,  

The Historiography of the Holocaust, Palgrave 

Macmillan, 2006

materiale på dansk om HolocaUst
www.folkedrab.dk/holocaust

www.holocaust-uddannelse.dk 

• Bjerre, Jacob Halvas: Holocaust, Frydenlund, 

2010

• Blum, Jacques og Bøggild, Eva: Auschwitz  

– en introduktion, Lindhardt og Ringhof, 2000

• Bruchfeld, Stephen & Levine, Paul. A.: … I skal 

fortælle det… En bog om Holocaust i Europa 

1933-1945, DIIS, 2005

• Lammers, Karl Christian: Vejen til Auschwitz, 

Gyldendal Uddannelse, 2000

• Smith, Peter Langwithz: Neuengamme –  

Koncentrationslejren 1938-1945, Informations 

Forlag, 2012 

• Smith, Peter Langwithz: Auschwitz –  

en beskrivelse, Gyldendal, 2004
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En transport med jøder er netop ankommet til 
kz- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. 
Jøder, der ankom til lejren, gennemgik en såkaldt 
selektionsproces, hvor de arbejdsduelige blev 
sorteret fra og optaget i lejren, mens resten blev 
sendt direkte i gaskammer. 

forfølgelse af romaer 
og HomoseksUelle
Nazisterne forfulgte andre grupper end jøder op 

til og under 2. Verdenskrig. Blandt andre blev 

romaer og homoseksuelle udsat for diskrimina-

tion, overgreb og massedrab. Under krigen blev 

omkring 500.000 romaer fra hele Europa dræbt. 

Det anslås at 10-15.000 homo seksuelle blev sendt 

i koncentrationslejr. Her var dødeligheden for de 

homoseksuelle fanger omkring 60 %.  

 

Læs om romaernes skæbne og om forfølgelsen af 

homoseksuelle på www.folkedrab.dk/holocaust 

under Fokusartikler. 
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Best (den rigsbefuldmægtigede i Danmark) de danske 

fanger mod videre deportation. Mens jøder fra alle 

andre europæiske lande blev sendt videre fra Theresi-

enstadt, primært til kz- og udryddelseslejren 

Auschwitz, fik danskerne lov at blive i lejren. I foråret 

1945 blev de Hvide Busser organiseret med det formål 

at hente skandinaviske fanger fra lejre i Europa hjem 

igen. I april blev de danske fanger hentet og kørt 

gennem et krigshærget Europa, op gennem Danmark 

(der stadig var besat) og til Sverige. Her opholdt de sig 

indtil befrielsen i maj 1945, hvorefter de kunne vende 

hjem til Danmark.

Af de danske fanger i Theresienstadt døde 51 voksne 

og to spædbørn, der var født i lejren.

Propagandabillede af 
børn i Theresienstadt. 
Taget den 23. juni 
1944, hvor en delega-
tion af repræsenter 
fra Internationalt 
Røde Kors og den 
danske centraladmi-
nistration besøgte 
lejren. 

Danske fanger befriet 
fra Theresienstadt 
på vej hjem med de 
Hvide Busser.  

danmark og HolocaUst: 
samarbejdspolitik, ’jødeaktion’ og flUgt
Da Danmark blev besat af Tyskland den 9. april 1940, 

valgte den danske regering at indgå en såkaldt 

samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Samar-

bejdspolitikken betød, at regeringen måtte bøje sig for 

tyske krav og regler, men samtidig fik mulighed for at 

stille visse modkrav. Et af disse var, at der ikke blev 

indført antijødiske love og foranstaltninger i Danmark. 

Derfor blev de danske jøder fx ikke pålagt at bære den 

såkaldte jødestjerne på tøjet. 

Da samarbejdspolitikken brød sammen i august 1943, 

var der ikke længere noget, der hindrede besættelses-

magten i at tage fat i ’det danske jødespørgsmål’. Fra 

tysk hold blev der planlagt en razzia mod jøderne, som 

skulle finde sted natten mellem den 1. og 2. oktober 

1943. Planerne blev dog lækket, og det jødiske 

samfund blev advaret. I ugerne, der fulgte, lykkedes 

det omkring 7.000 jøder at flygte fra Danmark til 

Sverige med hjælp fra modstandsfolk, fiskere og andre 

helt almindelige borgere. Nogle gemte jøder i deres 

hjem, andre stillede sommerhuse og både til rådighed 

under flugten. Der var også folk, der tog jødiske børn til 

sig, mens forældrene flygtede over Øresund – og 

andre hjalp til med at organisere eller finansiere 

flugten. Omkring 500 danske jøder nåede aldrig til 

Sverige, men blev anholdt af besættelsesmagten og 

deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt.

danskerne i theresienstadt
Omkring 500 danske jøder – mænd, kvinder, børn og 

gamle – blev deporteret af besættelsesmagten til 

kz-lejren Theresienstadt (Terezín) i det, der i dag er 

Tjekkiet. Her blev de holdt som fanger, stuvet sammen 

med titusindvis af andre europæiske jøder. I lejren var 

maden elendig, og der var aldrig nok af den. Sygdom-

me bredte sig hurtigt blandt de udmattede og udmag-

rede fanger. Alle over 14 år skulle arbejde – ofte hårdt 

fysisk arbejde. 

To faktorer havde afgørende betydning for de danske 

fangers overlevelsesmuligheder i lejren: Fra 1944 

begyndte de at modtage pakker med fødevarer og tøj 

fra Danmark. Den ekstra mad gjorde, at de kunne 

holde sulten fra døren og endda bytte sig til andre 

fornødenheder i lejren, fx tæpper eller tøj. Derudover 

beskyttede en aftale mellem Adolf Eichmann (lederen 

af Kontoret for Jødiske Anliggender i Berlin) og Werner 
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I de hektiske oktoberdage efter besættelsesmag-
tens ’jødeaktion’ søgte tusinder af jøder ud mod 
kysterne i håbet om at krydse Øresund. Mange 
endte i Gilleleje, hvor de ventede på mulighed for at 
blive sejlet til Sverige. En gruppe på over 100 men -
nesker gemte sig på dette kirkeloft i Gilleleje Kirke. 
Deres skjulested blev dog afsløret, og om aftenen 
den 6. oktober 1943 blev de arresteret af Gestapo 
og sidenhen deporteret til kz-lejren Theresienstadt. 
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Familien Fischer-
mann før krigen. 
Fra venstre moren 
Martha, Robert, Salle, 
Fanny, Adolf, faren 
Leopold og Rebekka. 
Under flugtforsøget 
til Sverige i oktober 
1943 blev familien 
skilt fra hinanden. 
Moren blev arreste-
ret og deporteret til 
Theresienstadt med 
Robert, Salle, Re-
bekka og den yngste 
søn Mogens (født 
efter billedet blev 
taget). Faren, Adolf 
og Fanny var med en 
robåd til Sverige, som 
forliste på vejen over 
Øresund. Adolf og 
faren druknede – kun 
Fanny overlevede.

Familien Fischer-
mann efter krigen. 
Salle, Fanny, Mogens, 
Fannys datter, moren 
Martha og Robert. 

flugten til sverige
Den 1. oktober 1943 indledte den tyske besættel ses -

magt jagten på de danske jøder. Inden da var planerne 

om den forestående aktion blev lækket til det jødiske 

samfund, og langt de fleste jøder forsøgte at flygte fra 

Danmark til Sverige. Tusindvis af ikke-jødiske danskere 

blev direkte eller indirekte involveret i deres flugt. 

Hjælperne kom fra alle samfundslag, på tværs af 

politisk overbevisning og både med og uden erfaringer 

med illegalt arbejde. Særligt læger, sygeplejersker, 

chauffører og fiskere blev – qua deres erhverv – invol-

veret i rednings aktioner. Mange jøder blev gemt på 

hospitaler og smuglet videre derfra til kysten, hvorfra 

de blev sejlet til Sverige. 

At så mange jøder lykkedes med deres flugt skyldes 

en kombination af mange faktorer: Sveriges villig hed 

til at modtage flygtningene, den korte afstand mellem 

Danmark og det neutrale Sverige, og de mange 

mennesker, som ville hjælpe. Den helt grundlæggende 

forudsætning var imidlertid, at de tyske myndigheder i 

Danmark var modvillige over for en aktion, som de 

vidste, ville vække den almene befolknings vrede. 

Tyskerne valgte derfor kun at afsætte meget begræn-

sede ressourcer til forfølgel sen i dagene og ugerne 

efter aktionen. 
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Undervisning om danskerne 
i tHeresienstadt
DIIS har produceret en dokumentarfilm om de 

danske jøder i Theresienstadt til brug i under-

visningen. Filmen THERESIENSTADT – danske 

børn i nazistisk fangenskab følger seks jødiske 

børns skæbner under 2. Verdenskrig, hvor de 

deporteres med deres familier fra Danmark til 

kz-lejren Theresienstadt. Filmen kan gratis 

bestilles på DVD hos DIIS eller afspilles fra 

websiden www.theresienstadt.dk under Se 

filmen.

Filmen suppleres af et webbaseret undervis-

ningsmateriale på www.theresienstadt.dk. 

Materialet består af historiske baggrundsartik-

ler og en omfattende kildesamling med fotos, 

tegninger, officielle og personlige dokumenter, 

avisartikler, digte og vidneberetninger.

Der findes desuden en lærervejledning til 

grundskolen, som giver idéer og forslag til at 

arbejde med filmen og websiden i undervisnin-

gen. Se websiden under Lærerforum og 

Lærervejledninger.

I oktober 1943 hjalp tusindvis af danskere deres 
jødiske medborgere med at flygte fra nazister-
nes forfølgelser. Flugten foregik med båd over 
Øresund.
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danske vidner til HolocaUst 
Der findes skriftlige såvel som filmede vidneberet-

ninger om de danske jøders skæbne under 

Holocaust. Nogle fortæller om flugten og eksilet i 

Sverige, andre om deportation og fangenskab i 

kz-lejren Theresienstadt.

Vidnesbyrd på film
• DIIS har lavet filmen THERESIENSTADT 

– danske børn i nazistisk fangenskab med 

øjenvidne beretninger fra seks danske jøder, 

der blev deporteret til Theresienstadt. Se 

filmen på www.theresienstadt.dk 

• DIIS har lavet filmen Flugten til Sverige – beret-

ninger fra oktober 1943. Her fortæller seks 

danske jøder om deres forsøg på at flygte fra 

jødeforfølgelserne i oktober 1943. Se filmene 

på www.folkedrab.dk/oktober43

• Dokumentarfilmen Jødernes flugt – vidnernes 

historie (STV, 2013) af Carl Otto Dethlefsen og 

Jonatan Jerichow fortæller historien om 

flugten til Sverige gennem øjenvidneberetnin-

ger og arkivmateriale. Læs om filmen på  

www.stv.dk

• I dokumentarfilmen De skjulte børn (2013) af 

Søren Green Nielsen fortæller tre danske jøder 

om deres oplevelser af at leve skjult under 2. 

Verdenskrig, samt hvad der skete, da foræl-

drene vendte tilbage fra eksilet i Sverige efter 

krigen.

vidnesbyrd og personlige beretninger på skrift
• Blüdnikow, Bent: Min fars flugt. Berlingske 

Media Forlag, 2013

• Bornstein, Jytte: Min rejse tilbage – Theresien-

stadt 1943-1945, Frihedsmuseets Venners 

Forlag, 2013
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1993 

• Epelmann, Benzion: Ghetto dagbog: fange i 

Theresienstadt, Holkenfeldt 3, 2005

• Fischermann, Robert: At forstå er ikke at tilgive 

– en dansk kz-overlevers livslange rejse, Gylden-

dal, 2014

• Friediger, M.: Theresienstadt, J. Fr. Clausens 

Forlag, 1946 

• Greve, Mads: Man kan ikke engang græde. 

Danske jøder i Theresienstadt, Ajour, 2008

• Levin, Elias: Mine erindringer om mit ophold i 
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Folkedrabsstudier, 2001 (kan læses på www.

theresienstadt.dk under Kilder og Vidnesbyrd 

på skrift) 
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H. Hirschsprungs Forlag, 1965

• Meyer, Corrie & Sven: Theresienstadt – det 

iscenesatte bedrag, Rhodos, 1991 

• Oppenhejm, Mélanie: Menneskefælden, Hans 
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danske jøder på flUgt
I alt 7056 jøder flygtede fra Danmark til 

Sverige i oktober 1943. Heraf var:

• 1301 såkaldte ’halvjøder’, der havde en 

jødisk far eller mor

• 1236 børn under 18 år

Dertil kom 686 ikke-jødiske ægtefæller

se film og læs artikler om flUgten 
til sverige på 
www.folkedrab.dk/oktober43  
• Den danske samarbejdspolitik  

og jødeaktionen

• Flugten til Sverige 

• Hjælpen til de danske jøder – hvorfor hjalp  

så mange, og hvad var risikoen? 

• Danske jøder i svensk eksil 

• Gemte jødiske børn i Danmark 

andet materiale om oktober 1943  
• Københavns Stadsarkiv har lavet en 

webside med fokus på autentiske oplevel-

ser af flugten til Sverige i oktober 1943. 

Siden indeholder et interaktivt kort, som 

elever kan bruge til at gå på opdagelse i de 

dramatiske oktoberdage, samt lyd- og 

filmkilder: www.erindringer.dk/flugten43 

• Menneskerettighedsorganisationen 

Humanity in Action har udarbejdet et 

webbaseret og tværfagligt undervisnings-

materiale om oktober 1943. Siden indehol-

der en række centrale kilder og faglige 

indgange til emnet: www.oktober1943.dk

• Dansk Jødisk Museums permanente udstil-

ling fortæller bl.a. historien om de danske 

jøders flugt til Sverige i 1943. Museet 

arrangerer særlige omvisninger for skole-

klasser. Du kan læse om oktober 1943 på 

museets webside under temaet Mitzvah. 

Som ung mand 
var Salle Fischer-
mann fange i 
kz-lejren Theresi-
enstadt. Han blev 
deporteret fra 
Danmark med sin 
mor, to brødre og 
søster. Salle har i 
mange år fortalt 
sin historie på 
skoler i Danmark 
og Tyskland. bl.a. 
i forbindelse med 
Auschwitz-dag.
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Der kan arbejdes med, hvordan forestillinger og 

fordomme om ’de andre’ har udviklet sig igennem 

historien og ført til udelukkelse og forfølgelse af 

visse grupper – og hvordan det i yderste instans 

kan ende med folkedrab. Her kan der arbejdes med 

Holocaust som et af de mest ekstreme udtryk i 

historien for had mod en gruppe mennesker. 

Nazisternes forsøg på at udrydde alle jøder i 

Europa startede med racistiske forestillinger om 

jøder som en underlegen race, der truede det tyske 

samfund, og udviklede sig til en systematisk og 

omfattende tilintetgørelsesproces. Man kan også 

sammenligne jødeforfølgelserne i Danmark med 

udviklingen i andre europæiske lande og perspekti-

vere til hændelser og forløb under krigen, herunder 

de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsæt-

ninger, forløb og følger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i 

perioder var præget af kontinuitet og i andre af 

brud
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Det lykkedes Bent Melchior 
at flygte til Sverige med sin 
familie i oktober 1943. Her 
fortæller han om flugten til 
en klasse i forbindelse med 
Auschwitz-dag – Danmarks 
mindedag for Holocaust og 
andre folkedrab. 

litteratUr om jødernes flUgt og deportation
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i huden, homoseksuel eller muslim – så er der tale om 

diskrimination. 

 

Diskrimination kan ske som en følge af vores forestil-

linger om andre mennesker. Et eksempel kan være, at 

Mennesker er forskellige, men skal behandles lige. Det 

er en af grundstenene i det danske samfund og demo-

krati. Ligeværd og ligebehandling er ligeledes grun-

delementer i EU-samarbejdet, og det er kernen i FN’s 

Verdenserklæring om Menneskerettighederne. Til trods 

for dette er der utallige eksempler på, at mennesker 

ikke behandles lige – i Danmark, Europa og resten af 

verden. Dette kapitel sætter fokus på forskelsbehand-

ling og undersøger, hvordan minoriteter oplever diskri-

mination: LGBT-personer bliver forskelsbehandlet på 

grund af deres seksualitet, og romaer over hele Europa 

oplever at blive diskrimineret, fordi de er romaer. 

diskrimination
Diskrimination er at gøre forskel på folk – på et urime-

ligt eller uretfærdigt grundlag. Usaglig forskelsbehand-

ling betyder således, at en person, af grunde som ikke 

er saglige (dvs. nøgterne, objektive og relevante), bliver 

behandlet ringere end andre personer i en tilsvarende 

situation.

Diskrimination dækker over handlinger, der har til 

formål eller som virkning at udelukke eller begrænse 

menneskers samfundsdeltagelse på grund af deres 

alder, handicap, køn, race eller etnicitet, religion eller tro 

eller seksuelle orientering. Det er ikke altid let at afgøre, 

hvornår der er tale om legitim fravælgelse, og hvornår 

der er tale om diskrimination. En tommelfingerregel er, 

at fravælges man på grund af noget, man er – fx mørk 

kapitel 9

forskel på folk  

lov om forbUd 
mod forskelsbeHandling på 
arbejdsmarkedet m.v. (2005)
§1, stk. 2.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når 

en person på grund af race, hudfarve, religion 

eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, 

alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse behandles ringere, end en anden 

ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 

§1, stk. 3. 

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, 

hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, 

betingelse eller praksis vil stille personer af en 

bestemt race eller etnisk oprindelse ringere 

end andre personer, medmindre den pågæl-

dende bestemmelse, betingelse eller praksis er 

objektivt begrundet i et sagligt formål, og 

midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige 

og nødvendige.
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samfundsfag
Ved at behandle nazismen og dens konsekvenser, 

særligt Holocaust, kan der arbejdes med totalitære 

regimers syn på borgere og borgerrettigheder og på 

regimernes metoder til at udøve kontrol over deres 

borgere. Totalitære regimers indstilling til fx retsstat 

og rettigheder kan sammenholdes med demokratiske 

landes. Der kan ses på regionale og nationale forskelle, 

hvad angår nazisternes jødeforfølgelser, fx de danske 

jøders skæbne under Holocaust sammenlignet med 

andre europæiske lande. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Demokrati

• Eleven kan identificere demokratiformer og andre 

styreformer

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder m.v.)

Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger

• Eleven har viden om politiske ideologier og grund-

holdninger

Social differentiering

• Eleven har viden om social differentiering

• Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og 

i verden med begreber og data

Det lokale, regionale og globale

• Eleven kan forklare historiske forandringers 

påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Historisk bevidsthed

• Eleven har viden om funktion af historie i fortid og 

nutid

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske 

bevidsthed

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Augustoprøret og Jødeaktionen 1943

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Nazitysklands flag vajer 
over Hotel D’Angleterre på 
Kongens Nytorv i København. 
Under besættelsen fungerede 
hotellet som et af nazisternes 
hovedkvarterer.
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stilling. Dansk Supermarked har dog sidenhen valgt at 

omlægge sin personalepolitik på området og tillader nu 

tørklæder i sine butikker.

En tredje sag, FDB-sagen, endte et helt andet sted. En 

muslimsk kvinde blev i 2000 afvist til jobs i to brugs-

foreninger, fordi hun bar tørklæde. Dokumentations- og 

rådgivningscentret om racediskrimination (DRC) lagde 

i 2001 sag an på pigens vegne, og efter heftig debat i 

medierne og høringer internt i FDB valgte supermar-

kedskæden at droppe tørklædeforbuddet og i stedet 

lancere et FDB-tørklæde til muslimske ansatte.

case

p-sagen – et eksempel på diskrimination?
En ung elev ved en teknisk skole var i skolepraktik 

som tømrer og fandt en seddel på et bord, hvorpå der 

stod ”minus P”. Eleven spurgte sin lærer, hvad sedlen 

betød. Læreren forklarede, at det drejede sig om en 

virksomhed, der søgte en lærling til at komme i praktik.  

”Minus P” betød, at virksomheden ikke ønskede at få 

en “perker” som praktikant.

Den tekniske skole ville ikke oplyse navnet på arbejds-

giveren, og derfor lagde Dokumentations- og rådgiv-

ningscentret om racediskrimination (DRC) sag an mod 

skolen på vegne af tømrereleven. Sagen endte i første 

omgang i Østre Landsret, og her tabte DRC’s klient – 

eleven der havde fundet sedlen. Han var nemlig uegnet 

til at komme i praktik (han var ikke på det stadium i sit 

uddannelsesforløb), lød det fra landsretten. Så fordi 

han ikke selv skulle have haft praktikpladsen, var han 

ikke i den givne sag blevet personligt diskrimineret.

DRC indgav herefter en klage til FN’s Racediskrimina-

tionskomite. FN fandt, at ikke bare den unge mand, 

men også de øvrige skolepraktikanter med anden 

etnisk oprindelse end dansk, var blevet stillet ringere, 

fordi den tekniske skole netop havde set bort fra dem i 

forbindelse med den specifikke praktikplads. FN fandt 

også, at tømrereleven skulle have en godtgørelse af 

den danske stat. Det har den danske stat dog nægtet.
  

dansk lov om etnisk ligebeHandling 
(2003)
Ingen må udsætte en anden person for direkte 

eller indirekte forskelsbehandling på grund af 

vedkommendes […] race eller etniske oprin-

delse. 

en person med et udenlandsk klingende navn bliver 

fravalgt i bunken af jobansøgninger, fordi arbejdsgive-

ren har en forestilling (fordom) om, at personen – fordi 

vedkommende har indvandrerbaggrund og måske er 

muslim– ikke er pålidelig, er dårlig til dansk, skal bede 

fem gange om dagen, ikke forstår dansk arbejdsmoral 

osv. Så bliver det arbejdsgiverens forestillinger (for-

domme) om fx indvandrere som kollektiv, der dømmer 

den enkelte ansøger uegnet.  

direkte og indirekte diskrimination
Begrebet diskrimination omfatter både handlinger, der 

har til formål at diskriminere, også kaldet direkte diskri-

mination, men også handlinger, der har en diskrimine-

rende effekt, såkaldt indirekte diskrimination.

Direkte diskrimination finder sted, når en person be-

handles ringere end en anden i en tilsvarende situation 

på grund af vedkommendes alder, handicap, køn, race 

eller etnicitet, religion eller tro eller seksuelle oriente-

ring. Eksempler på direkte diskrimination kan være, 

når en person nægtes adgang til et diskotek på grund 

af sin hudfarve, eller når en jobansøger fravælges til et 

job, som han er kvalificeret til, på grund af sin alder.

Det er indirekte diskrimination, hvis en tilsyneladende 

neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller 

personer med en særlig baggrund eller seksualitet rin-

gere end andre personer. Et eksempel på indirekte for-

skelsbehandling er en bar, der skriver ”Gratis adgang til 

alle i stiletter”. Et usagligt forbud mod at bære tørklæde 

på en arbejdsplads er et andet eksempel på indirekte 

diskrimination. Forbuddet rammer nemlig skævt, da 

det vil have særlig betydning for muslimske kvinder. 

Det kan være svært at afgøre, hvad der er henholdsvis 

saglige og usaglige grunde til en særlig indretning eller 

en praksis. Saglige grunde skal forstås som nøgterne 

og objektive og skal vurderes i deres kontekst. Nogle 

forbud mod at bære tørklæde kan være sagligt begrun-

dede, hvis der er behov for genkendelighed i jobfunk-

tionen (som fx hos politiet), eller hvis en virksomhed 

har en generel politik om at ville fremstå uden religiøse 

kendetegn.

Hovedbeklædning forbudt – diskrimination?
Tre danske sager om hovedbeklædning viser, at sag-

lige og usaglige forbud er komplekse kategorier. I 2000 

blev en erhvervspraktikant afvist af det danske storma-

gasin Magasin, fordi hun mødte op med tørklæde på. 

Magasin hævdede, at tørklædet ikke var foreneligt med 

deres regler for beklædning. Sagen endte i Landsretten, 

som fandt, at forbuddet ikke var sagligt begrundet og 

afgjorde, at der derved var tale om indirekte diskrimi-

nation. 

En sag med Føtex i centrum fik modsat udfald. Dansk 

Supermarked, som ejer bl.a. Føtex, indførte (efter Ma-

gasindommen) nye beklædningsregler, som forbød alle 

former for hovedbeklædning, medmindre denne var en 

påkrævet del af uniformen. Det samme gjaldt synlige 

piercinger og unaturlige hårfarver – og fx synlige kors. 

Dansk Supermarked ønskede at være en arbejdsplads 

fri for politiske og religiøse symboler, og reglerne skulle 

få de ansatte til at fremstå på en neutral og ensartet 

måde. Da en Føtexansat i 2001 bekendtgjorde, at hun 

fremover ville møde på arbejde iført tørklæde, blev hun 

afskediget – fordi tørklædet var i strid med beklæd-

ningsreglerne. I 2005 gav Højesteret Føtex medhold i 

afskedigelsen. Begrundelsen var, at pigen var bekendt 

med beklædningsreglerne og tidligere havde skrevet 

under på at følge dem. Højesteret slog også fast, at 

Føtex gerne måtte stille krav om en bestemt påklæd-

ning, så længe kravet gjaldt alle medarbejdere i samme 
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lgbt og forskelsbeHandling 
En omfattende undersøgelse, lavet af EU’s Agentur for 

Fundamentale Rettigheder (FRA) i 2013, viser, at 

forskelsbehandling og chikane er hverdag for mange 

LGBT-personer i EU. Halvdelen af de adspurgte havde 

oplevet diskrimination eller chikane på grund af deres 

seksualitet inden for det sidste år. Blandt de danske 

deltagere i undersøgelsen var det en tredjedel. Én ud 

af fem havde følt sig diskrimineret i forbindelse med 

jobsøgning eller på deres arbejdsplads, og to ud af tre 

havde oplevet, at der på deres arbejde var en negativ 

indstilling til LGBT-personer. Kun en lille del – en ud af 

10 – anmeldte den diskrimination, som de oplevede fx 

på arbejdet eller andre steder. Den mest udbredte 

årsag til ikke at anmelde den var, at de ikke troede, at 

det ville ændre noget. 

Undersøgelsen spurgte også til personernes skoleop-

levelser. Stort set alle havde oplevet negativ adfærd 

eller hørt kommentarer fra skolekammerater om det 

at være bøsse eller lesbisk. Halvdelen af de adspurgte 

svarede, at de ofte havde oplevet det. To tredjedele 

af undersøgelsens deltagere svarede, at de ofte eller 

altid i deres skoletid skjulte, at de var homo- eller 

biseksuelle eller transpersoner. FRA’s undersøgelse 

viser også, at vold og chikane præger livet for mange 

LGBT-personer. Inden for de sidste fem år var én ud af 

fire blevet overfaldet eller truet med vold. 

Kilde: EU’s Agentur for Fundamentale Rettigheder (FRA)

diskrimination af eUropas største 
mindretal
Der lever 10-12 millioner romaer i Europa, og dermed 

er romaerne Europas største etniske mindretal. Trods 

deres antal er romaerne et folk uden nation eller ter-

ritorium og udgør alle de steder, de bor, et mindretal. 

Internationale undersøgelser viser, at romaer i stort 

set alle europæiske lande oplever at blive udsat for 

diskrimination på arbejds- og boligmarkedet, i sund-

hedsvæsnet og i uddannelsessystemet. Forskelsbe-

handling af romaer er ikke et nyt fænomen. Historisk 

set har romaer i Europa været afskåret fra at besidde 

visse jobs, er blevet henvist til at bo i bestemte, 

afgrænsede områder og har ikke haft samme mulig-

heder som flertalsbefolkningen for at deltage i det 

politiske og offentlige liv. I Nazityskland blev romaers 

frihed gradvist indskrænket, og romaer blev (ligesom 

jøderne) skridt for skridt udgrænset fra samfundet, 

isoleret og i sidste ende systematisk slået ihjel. 
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lgbt
LGBT er en samlebetegnelse for personer, der 

identificerer sig som bøsser, lesbiske, biseksu-

elle eller transpersoner. 

eU og forbUddet mod diskrimination
Forskelsbehandling på grund af en persons 

seksualitet er forbudt i EU. I artikel 21 i EU’s 

Charter om grundlæggende rettigheder fra 

2000 står der:

”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, 

farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske 

anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller 

andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, 

alder, seksuel orientering eller ethvert andet 

forhold er forbudt.”
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Baltic Pride i Litauens hovedstad Vilnius 
27. juli 2013. For første gang gik optogets 
rute gennem bymidten. Homoseksualitet 
er stærkt tabuiseret i Litauen, og had-
forbrydelser mod LGBT-personer er et 
udbredt problem. En lov fra 2009 forbyder 
desuden “homoseksuel propaganda”. Det 
betyder i praksis, at al undervisning og 
oplysningsarbejde om homoseksualitet er 
blevet umuliggjort. Flertallet af tilskuerne 
til optoget var mødt op for at vise deres 
utilfredshed. Et banner bar fx budskabet: 
”Det er ikke homofobi – det er bare ikke 
normalt”.  
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elektricitet. De oplever jævnligt tvangsudsættelser, 

og mange har svært ved at få arbejde. De oplever, at 

deres børn bliver adskilt fra andre i skolen. Sager om 

forskelsbehandling varierer fra land til land: I Italien har 

regeringen indført en såkaldt nomadeplan, der gør det 

muligt at tvangsflytte romaer i Rom til særlige indheg-

nede lejre, hvor de må bo i campingvogne og læskure. 

Amnesty International har stemplet planen som  

diskrimination af et mindretal, fordi den gør forskel på 

befolkningens adgang til bolig. Tvangsforflyttelser af 

romaer sker også i lande som Rumænien og Frankrig. 

romaer i eUropa
• Der bor mellem 10 og 12 millioner romaer i 

Europa

• Omkring 6 millioner romaer er bosat i 

EU-lande

• I Bulgarien, Ungarn, Makedonien (FYROM), 

Rumænien, Serbien og Slovakiet udgør 

romaer mellem 7 og 10 % af befolkningen

• Der bor ca. 750.000 romaer i Spanien

• I Frankrig lever omkring 400.000 romaer

• England har en romabefolkning på ca. 

225.000

• I Italien er der ca. 150.000 romaer 

• I Danmark bor der ca. 5-7.000 romaer 

Kilder: Amnesty International og Europarådet 

Blushøjlejren i udkanten af Valby blev i 1948 opret-
tet som beboelsesplads for en gruppe romaer og 
rejsende. Her boede ca. 300 personer i 76 beboel-
sesvogne. Der var hverken indlagt vand, kloak eller 
elektricitet til vognene. Lejren eksisterede 1948-84 
– dette billede er fra 1954. Læs mere om lejren og 
se filmen Blushøjlejren – en københavnsk Sigøjnerlejr 
på www.immigrantmuseet.dk

Læs mere om nazisternes overgreb mod romaer i 

artiklerne Fordomme og folkedrab: Romaernes skæbne 

under Holocaust og Romaernes tragedie – det glemte 

folkedrab på www.folkedrab.dk/holocaust under 

Fokusartikler. 

romaer, lejre og tvangsforflyttelser
Europas romaer er meget forskellige: Nogle er fuldt 

integrerede og har en velfungerende hverdag, hvor de 

er del af arbejdsmarkedet og benytter uddannelses-

systemet. Men mange romaer lever en kummerlig, 

forarmet tilværelse med ringe muligheder for at få et 

bedre liv. Mange bor i midlertidige lejre uden vand og 
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film om diskrimination og vold 
mod romaer i Ungarn
Den ungarske film Just the wind af Benedek 

Fliegauf er en barsk skildring af en række vold-

somme overfald på romaer i Ungarn i 2008-09, 

bl.a. flere drab. Filmen fortæller histo rien om 

en romafamilies skæbne. Det er en fiktionsfilm, 

der bygger på virkelige hændelser.   

Hele filmen med engelske undertekster kan 

ses på Youtube.

 

Romakvinde i et fattigt 
slumkvarter i udkanten af 
en rumænsk by. Husene 
har lerstampede gulve og 
ikke indlagt vand. Kvinder-
ne kæmper for at få deres 
børn i skole, men oplever, 
at børnene bliver afvist, 
fordi de angiveligt ikke 
er rene nok, eller fordi de 
mangler fødselsattester. 
Mændene arbejder som 
daglejere i landbruget. 
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case

Helsingørs ’sigøjnerklasser’
Helsingør er en af de kommuner i Danmark, der har 

flest borgere med romabaggrund. Man anslår, at der 

bor mellem 1200 og 2500 romaer i Helsingør. Man 

kender ikke det præcise antal, for danske myndigheder 

registrerer ikke borgere efter etnicitet.

I midten af 1970’erne oprettede kommunen særlige 

modtagerklasser for romaer, som børnene kom i, 

inden de blev sluset ind i almindelige klasser. Det var 

børnenes meget lave fremmøde kombineret med store 

sociale problemer, der fik kommunen til at oprette den 

første såkaldte sigøjnerklasse i 1982.

Ideen med klassen var oprindeligt, at børn med 

romabaggrund havde brug for ekstra hjælp til at lære 

skolerutiner og blive integreret i skolens sociale 

samvær for at kunne gennemføre deres uddannelse. 

Derfor var planen, at romaerne skulle gå i den særlige 

klasse i tre måneder, og at de derefter skulle tilbage i 

deres ’normale’ klasser. På den måde minder ordnin-

gen om de såkaldte modtagerklasser, som udenland-

ske børn starter i for at erhverve sig nogle grundlæg-

gende dansksproglige kompetencer og blive klædt på 

til dansk skolegang. For disse modtagelsesklasser er 

tanken også, at de udenlandske børn skal sluses ind i 

almindelige klasser efter nogen tid. I Helsingør gik det 

dog anderledes. I stedet for at afvikle ’sigøjnerklas-

serne’ blev der i løbet af 1990’erne oprettet yderligere 

to klasser, hvori romaer med forskellige aldre blev 

samlet. Hovedparten af disse elever var flygtninge fra 

krigene på Balkan og havde en tung bagage med sig. 

De havde oplevet krigen på nærmeste hold, nogle 

havde mistet familiemedlemmer, og alle havde de 

oplevet angsten og uvisheden ved at skulle flygte til et 

fremmed land.

Lektiehjælp på romani i 
udkanten af Makedoniens 
hovedstad Skopje. 
Makedonien er formodent-
lig det land i Europa, hvor 
den største andel af roma-
erne stadig taler romani, 
omkring 90-95 %. 

En dom fra Den Europæiske Menneskerettigheds-

domstol fra januar 2013 slår fast, at det er en kræn-

kelse af romaers rettigheder, at de ikke får lov til at gå 

i almindelige skoler. Denne dom faldt i en sag om to 

ungarske romaer, der som børn var blevet placeret af 

myndighederne i en specialskole for handicappede. 

Retten fandt, at de ungarske myndigheder havde brugt 

problematiske test til at vurdere børnenes mentale ev-

ner og intelligens, hvilket havde resulteret i romaernes 

fejlplacering i specialskoler og dermed ringere uddan-

nelsesmuligheder. 
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romaerne på amager fælled
I sommeren 2010 var der forskellige sager i 

Europa, hvor romaer blev udvist fra de lande, 

de boede i. I nogle tilfælde fordi de manglede 

papirer, i andre fordi de var mistænkt (men ikke 

dømt) for tyveri eller anden kriminalitet. I Dan-

mark udviste politiet i juli 2010 i alt 23 romaer, 

der camperede uden tilladelse og overnattede 

i et forladt posthus på Amager. Begrundelsen 

var bl.a. mistanke om tyverier fra kolonihave-

huse. 14 af udvisningerne blev trukket tilbage 

af Udlændingeservice efter en række kendelser 

fra Højesteret. Retten fandt, at grundlaget for 

at udvise romaerne var for tyndt. Flere af de 

udviste romaer vendte senere tilbage til Dan-

mark for at søge arbejde. Siden er der kommet 

en dom fra Den Europæiske Menneskerettig-

hedsdomstol, som fastslår, at udvisningerne 

var ulovlige.

kronik 
romaer er stadig mindre værd 
end os andre
Kronikken blev bragt i Information den 27. 

januar 2014 i anledning af Auschwitz-dag, den 

danske mindedag for Holocaust og andre 

folkedrab. Den giver et indblik i den modvilje, 

som romaer har mødt gennem tiden i Dan-

mark og andre steder i Europa – og som roma-

er stadig oplever. 

Kronikken er skrevet af Solvej Berlau og Stine 

Thuge fra DIIS i samarbejde med Malte 

Gasche fra Helsinki Universitet. 

Læs Romaer er stadig mindre værd end os andre: 

www.information.dk/485961 

adskillelse i skoler
FN’s Børnekonvention fastlår, at alle børn har ret til 

uddannelse. Og ret til lige adgang til uddannelse. I flere 

europæiske lande er der dog eksempler på, at børn 

med romabaggrund mere eller mindre systematisk bli-

ver adskilt fra andre i skolesystemet. Det sker i lande 

som Tjekkiet, Grækenland, Makedonien og Slovakiet. 

De bliver adskilt på grund af deres etnicitet, til trods for 

at både national lovgivning og EU forbyder raceadskil-

lelse. I Slovakiet bliver romaer sendt i specialskoler 

eller i skoleklasser for børn med mentale handicap. 

I 2010 havde 65 % af den slags skoler i Slovakiet 

udelukkende eller næsten udelukkende romaelever, og 

det samme gjaldt 90 % af specialklasserne på almene 

skoler. 
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål efter 

9. klasse:

Historie
Der kan ses på diskrimination i et historisk og et 

nutidigt perspektiv ved at anskue fx historisk diskrimi-

nation mod jøder og diskrimination mod romaer i dag 

– både lokalt og globalt. Der kan også arbejdes med 

kønsdiskrimination som et historisk tema og norm 

samt udviklingen væk fra denne form for diskrimina-

tion. Herfra kan der perspektiveres til normer om køn 

og seksualitet i vores samfund i dag, som kan betyde 

ulige muligheder for dem, der lever uden for normen. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om begivenheders forudsætnin-

ger, forløb og følger

• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i 

perioder var præget af kontinuitet og i andre af 

brud

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om historisk udvikling

Det lokale, regionale og globale

• Eleven kan forklare historiske forandringers 

påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven har viden om historiske fortællingers brug i 

et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Historisk bevidsthed

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumen-

tation og handling

Historiekanon
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

• Kvinders valgret

samfundsfag
Gennem specifikke cases og love kan der arbejdes 

med, hvordan politiske beslutninger vedrørende fx 

romaer eller muslimer har indflydelse på minoritets-

gruppers hverdag, fx skole og arbejde, og hvordan 

man historisk og i dag benytter lovgivning til at 

regulere minoriteters muligheder og adgang til 

samfundet. Borgerrettigheder, menneskerettigheder 

og retssikkerhed kan også belyses.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

med fordel understøttes: 

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder m.v.)

• Eleven har viden om det politiske system og 

beslutningsprocesser i Danmark

Problemerne med skoledeltagelsen for romaer 

fortsatte i Helsingør til trods for de særlige klasser. Det 

fik kommunen til at foretage endnu en særforanstalt-

ning: I perioden 2000-2002 blev romaer trukket i 

kontanthjælp, hvis deres børn ikke kom i skole. I 2003 

kom særreglerne i mediernes søgelys og blev heftigt 

debatteret. Nogle mente, at kommunen med de 

særlige skoler gemte romaerne væk for at skåne de 

øvrige børn og deres forældre for anderledes og 

besværlige elever. Andre kaldte det slet og ret diskrimi-

nation. Andre igen mente, at kommunen havde forsøgt 

at takle nogle komplicerede problemstillinger ved at 

anvende ukonventionelle metoder. Måske var metoden 

ikke den rigtige, men man kunne ikke bebrejde 

kommunen, at den forsøgte at tage hånd om nogle 

grundlæggende sociale problemer hos en gruppe 

borgere.  

Sagen fik sin umiddelbare afslutning i 2004, hvor 

klasserne blev dømt ulovlige af statsamtet. Året efter 

afgjorde den daværende Klagekomité for Etnisk 

Ligebehandling, at Helsingør Kommune ”havde 

overtrådt lov om etnisk ligebehandlings forbud mod 

indirekte forskelsbehandling ved at have oprettet og 

drevet særlige klasser for elever med højt fravær, hvori 

der alene var placeret elever med romabaggrund”. 

Eleverne med romabaggrund blev efter afgørelsen 

indlemmet i almindelige klasser – dog går en del af 

dem stadig i specialklasser. Problemerne omkring 

fravær er fortsat i mange tilfælde, men fra kommu-

nens side er der ikke blevet iværksat nye, særlige tiltag 

over for romaerne. Der handles som ved andre børn. 

Læs afgørelsen fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebe-

handling (2005) på www.ligebehandlingsnævnet.dk
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tilhørsforhold og afstand. Nogle gange sker udeluk-

kelsen gennem mere eller mindre ubevidst brug af 

sproget, af indgroede sprogmønstre og dårlige vaner. 

Andre gange bruges sproget bevidst med den hensigt 

at udgrænse visse mennesker fra en sammenhæng. 

Sprogbrug kan altså i forskellig grad være med til at 

introducere, understøtte eller eskalere intolerance mod 

bestemte grupper. 

sproget som våben
Der er eksempler både fra historien og vores samtid 

på, at ord bevidst bruges som redskab til at katego-

risere og ekskludere. De mest ekstreme eksempler 

finder vi i historiens folkedrab, hvor uønskede grupper 

blev omtalt med ord, der tydeligt skulle signalere, at 

de var en belastning, en trussel, en paria i samfundet. 

Dette kapitel handler om ytringer og deres effekt. Hvor-

dan bruges sproget til at signalere, hvem der er inde, 

og hvem der er ude – hvad der er rigtigt, og hvad der er 

forkert? Og hvilke konsekvenser har det for inkluderin-

gen og ekskluderingen af visse grupper i samfundet?

Sprog bruges på forskellig vis til at udtrykke tilhørs-

forhold og afstand til andre mennesker. Visse typer af 

sprogbrug er så alvorlige i deres stempling eller ud-

grænsning af andre, at de kan beskrives som destruk-

tive eller ligefrem farlige. Hadefuld tale er et eksempel 

på dette, fordi bestemte mennesker stemples som 

mindreværdige eller som en trussel. I kapitlet kædes 

hadefuld tale sammen med propagandavirksomhed, 

og der perspektiveres til debatten om ytringsfrihed: 

Hvor går grænserne for ytringsfrihed, og skal man 

regulere rammerne for, hvad det er tilladt at sige? Ka-

pitlet sluttes med et afsnit om internettet som forum 

for fri tale. Det sætter fokus på den misinformation og 

de fordomsfulde ytringer, som elever kan støde på, når 

de er online. Samtidig diskuteres hetz og chikane på de 

sociale medier. 

sprogbrUg
Den måde, vi taler til og om hinanden, har betydning 

for vores relationer til hinanden og for menneskers 

oplevelse af at være inkluderet eller ekskluderet i et 

fællesskab. Ord kan forulempe og være med til at 

holde mennesker ude, når de bruges til at markere 
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Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk 

indhold i politiske udsagn og beslut-

ninger

Socialisering

• Eleven kan redegøre for sociale 

grupper og fællesskabers rolle i 

socialiseringen

dansk
Der kan arbejdes med diskrimination som 

et aktuelt emne, der præger individers liv 

og muligheder i samfundet. Der kan også 

arbejdes med retten til at have en identi-

tet, og hvordan denne ret udfordres af 

forskellige mekanismer og strukturer i 

samfundet, der stiller nogle grupper bedre 

end andre.

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan 

følgende mål med fordel understøttes: 

Fortolkning

• Eleven har viden om identitetsfremstil-

linger

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til 

aktuelle problemstillinger

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage udtryk for holdnin-

ger i sprog

De katolske romaers fest 
for deres helgen Sorte 
Sara finder sted i byen 
Saintes Maries de la 
Mer i Provence hvert år 
i maj. Statuen af Sorte 
Sara, som hele året står i 
krypten under den gamle 
middelalderkirke, bæres i 
procession gennem byen 
og ned til havet, hvor hun 
dyppes i bølgerne.
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som “perkerkælling” råbt på gaden efter en kvinde med 

tørklæde på. Eller det kan være omdeling af løbesedler, 

der opfordrer til had og drab på en bestemt gruppe i 

samfundet (se casen om Hizb ut-Tahrir Dræb dem, hvor 

end I finder dem på side 101).

offentlighed og grupper
Hadefuld tale er forbudt i Danmark og straffes efter 

racismeparagraffen – straffelovens § 266 b. En væ-

sentlig pointe er dog, at en hadefuld ytring kan være nok 

så hadsk og krænkende, men hvis den ikke er fremsat 

offentligt eller med en intention om udbredelse, så kan 

den ikke straffes som hadefuld tale. Det kan fx dreje sig 

om, hvad folk siger til hinanden i en privat samtale, på et 

diskotek eller under et skænderi på et borgerservicekon-

tor. Derudover skal ytringen været rettet mod grupper. 

Enkeltpersoner kan godt udsættes for hadefuld tale, 

men det afgørende er, at de bliver det på grund af deres 

(formodede) tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Det 

er altså ikke hadefuld tale, hvis nogen ytrer sig hadsk 

omkring en persons job eller noget, han eller hun har 

gjort. Det er heller ikke nødvendigvis strafbart at bruge 

”perker” overfor en anden person. Hvis det er fremsat i 

vrede eller ophidselse over fx at få en parkeringsbøde, 

så regnes det for skældsord – ikke hadefuld tale.  

tale med mere
Begrebet hadefuld tale kan være vildledende, fordi 

det signalerer, at det handler om det talte ord. Faktisk 

kan enhver form for ytring tælle som hadefuld tale. 

Det er for så vidt ligegyldigt, om den er talt, skrevet, 

tegnet, malet, filmet eller fremført som fagter. Fx kan 

et hagekors på en jødisk gravsten være et eksempel på 

hadefuld tale. Det samme kan en heil Hitler-hilsen. 

Det er også en væsentlig pointe, at hadefuld tale hand-

ler om ytringer af en vis grovhed. Had er ikke ligetil at 

definere, men ifølge filosoffen Thomas Brudholm, der 

er lektor på Københavns Universitet, signalerer det 

noget radikalt, voldsomt og fordømmeligt. Det er altså 

ikke nok, at et verbalt overgreb er upassende eller viser 

en moderat modvilje over for den pågældende grup-

peidentitet, påpeger Brudholm. Hadefuld tale er på et 

andet og mere alvorligt plan – mere i retning af hetz, 

chikane, forhånelse og trusler. 

tale der splitter
Hadefuld tale kan have alvorlig betydning for de 

mennesker, der rammes af udsagnene, men også for 

sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen i et 

samfund. For hadefuld tale er sprogbrug, der eksklu-

Adolf Hitler, leder 
af Nazityskland 
1933-1945. 
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Det gælder fx sprogbrug om jøder i Nazityskland i 

1930’erne og 1940’erne og om tutsier i Rwanda op til 

og under folkedrabet i 1994. De fleste markeringer af, 

at nogle står udenfor et fællesskab, er dog ikke så lar-

mende i deres udtryk. Det kan være små hentydninger 

eller nuancer i sproget, som man måske knapt læg-

ger mærker til, men som konsekvent fremstiller nogle 

mennesker som ’de andre’, som mindre værd eller et 

problem. 

HadefUld tale
Hadefuld tale er offentlige udtalelser, som spreder, 

tilskynder, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimina-

tion eller fjendtlighed mod minoriteter. Det kan fx være 

erklæringer fra politikere i kampagner eller fra religiøse 

ledere i medierne eller på internettet. Men hadefuld 

tale kan også forekomme i mere hverdagslignende 

situationer. Det er, når fodboldfans råber “sorte svin” 

efter en mørklødet spiller på banen. Og det er tilråb 

sproget i klassen
Sprogbrug i en klasse er med til at signalere 

grupperinger og til at definere, hvad der opfattes 

som rigtigt, normalt, almindeligt, forkert, unormalt 

og afvigende. Det kan være kompliceret at 

navigere i betydningen af elevernes sprogbrug. 

Hvad er sprogmønstre, der er blevet (dårlig) vane, 

hvad er generel ungdomsretorik, og hvad er 

egentlige udtryk for intolerance? At kalde en 

klassekammerat et bestemt øgenavn kan i nogle 

tilfælde afspejle fordomme og afstandtagen, men 

det kan også være en måde at tildele hinanden 

opmærksomhed eller anerkendelse på. Eller det 

kan være en test af lærerens og de andre elevers 

grænser. Hvor langt kan man gå – hvad er 

acceptabelt? Professor Dorthe Marie Søndergaard 

fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 

har forsket i mobning, og hun pointerer, at de 

uskrevne regler for, hvad det er legitimt at sige til 

hinanden, er foranderlige og til forhandling i 

klassen. 

Det er ikke altid nemt at aflæse, hvad der er på 

spil i en given situation, og det vil altid være en 

vurderingssag for den enkelte lærer, om der skal 

gribes ind. Er der fx behov for at tage en fælles 

snak i klassen om sprogbrug og om ords effekt? 

Her handler det både om de konkrete ord, der 

bliver sagt, og om den reaktion, som ordene 

afstedkommer. Griner eller fniser de andre elever 

af noget nedsættende, der bliver sagt, er det med 

til at legitimere det, der blev sagt. Står det uimod-

sagt, er det også en form for legitimering. 



Plakat for den nazistiske propagandafilm 
Der Ewige Jude.
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den formidler et ensidigt budskab og skaffer støtter 

til en bestemt sag eller holdning. Propaganda findes 

i mange former fra film, bøger og sange til plakater, 

teaterstykker og blogs på internettet.

Et gennemgående træk er, at propaganda ofte bruges 

til at præge især ungdommen. I Nazityskland var skole-

bøger en integreret del af nazisternes propagandaind-

sats. Den antijødiske propaganda gennemsyrede også 

opdragelsen i ungdomsorganisationer som Hitler-

jugend. Også i dag forsøger yderliggående grupper at 

skaffe sig tilhængere gennem fx uddeling af propagan-

dalignende materiale til yngre generationer. Danske 

Holocaust-benægtere har fx sendt mails direkte til 

elevrådsformænd på landets gymnasier og har produ-

ceret såkaldt undervisningsmateriale, som fortæller, at 

der ikke var gaskamre, som blev brugt til massedrab, i 

Auschwitz. Den yderliggående islamiske organisation 

Hizb ut-Tahrir har også forsøgt at hverve medlemmer 

ved at uddele flyers på gymnasier rundt i Danmark. 

Læs mere i afsnittet om ekstremisme på side 98-105. 

når ord sætter ytringsfriheden på prøve
Ytringsfriheden er en af grundstenene i vores demo-

krati, og den giver os mulighed for at sige og skrive det, 

vi vil, uden indblanding fra myndighederne. Men det er 

ikke er en absolut frihed. Der er grænser for ytringsfri-

heden, og de sættes af loven. Fx foreskriver racisme-

paragraffen, § 266 b (se boks på næste side), at man 

ikke må håne, true eller nedværdige nogen på grund af 

deres baggrund eller seksuelle orientering. Og det ses 

som en skærpende omstændighed, hvis der er tale om 

propagandavirksomhed. Ytringsfriheden er altså ikke 

ubegrænset, men skal forvaltes med ansvar og ikke 

bruges til at krænke andre. 

læs om propaganda i naZitYskland, 
rwanda og sovjetUnionen på 
folkedrab.dk
• Om propagandaens fjendebilleder i Nazi-

tyskland – se www.folkedrab.dk/holocaust 

• Om mediernes rolle og ansvar i folkedrabet 

i Rwanda – se www.folkedrab.dk/rwanda

• Om Stalins propagandametoder –  

se www.folkedrab.dk/stalinisme

derer og skaber splittelse med udsagn, der fremstiller 

visse mennesker som mindreværdige, uønskede eller 

som en trussel. Hadefuld tale udstikker ofte et meget 

tydeligt ’dem’, som hånes, stigmatiseres eller umen-

neskeliggøres på grund af et bestemt gruppetilhørsfor-

hold. Historien har flere eksempler på, at hadefuld tale 

kan have en lavineeffekt i samfundet. Nogle forføres til 

at tro på budskabet, mens andre tager stærkt afstand 

fra det, og kløften mellem tilhængere og modstandere 

øges i takt med, at de hadefulde meldinger spredes. I 

centrum står ofrene, der føler sig udenfor og i værste 

tilfælde truet på deres eksistens. Dette så man op til 

og under 2. Verdenskrig med nazisternes hadefulde 

tale om jøder og andre uønskede grupper. Det var også 

tilfældet under opløsningen af Jugoslavien i 1990’erne, 

hvor hadefuld tale blev brugt af alle parter i konflikten.  

Hadets retorik
Hadefuld tale kan variere fra det vulgære og åbenlyst 

fjendtlige til det mere nedtonede, professionelle og 

tilstræbt akademiske. Det er karakteristisk for hadefuld 

tale, at sproget bruges manipulerende og ensidigt og 

fx opfordrer til chikane, diskrimination eller vold. Her er 

fire eksempler på sprogbrug, som er typisk for hade-

fuld tale: 

Retfærdiggørelse: Retfærdiggørelse kan anspore men-

nesker til en bestemt attitude og adfærd. Fx er ’truslen 

mod nationens sikkerhed’ ofte blevet brugt til at lægge 

bestemte grupper af mennesker for had. 

Eufemisme: En ændring af et negativt ordvalg til et posi-

tivt kan sløre had og dermed gøre budskabet mere ac-

ceptabelt for tilhørerne. I Slovakiet bruges ’anti sociale’ 

som en eufemisme om landets romaer. 

Umenneskeliggørelse: Når en gruppe mennesker umen-

neskeliggøres, er det nemmere at lægge afstand til 

dem. Umenneskeliggørelsen kan på sigt resultere i, 

at bestemte mennesker ikke længere behandles som 

ligeværdige. Under folkedrab er ofrene fx blevet omtalt 

som skadedyr, bl.a. kakerlakker og rotter og som pest 

og kræftsvulster. 

Flertalsretorik: Et budskab kan få større gennemslags-

kraft, hvis afsenderen taler på flertallets vegne og i fler-

tallets interesse. Så kan budskabet fremstå retfærdigt 

og positivt, selvom det faktisk udstøder en gruppe eller 

lægger den for had. Flertalsretorik bruges blandt andet 

i taler fra fx politikere eller andre ledere. Hitler skabte 

et meget tydeligt vi i sine taler til det tyske folk – det 

samme gjorde Serbiens Slobodan Milosevic i sine taler 

til serberne i det tidligere Jugoslavien.  

propaganda
Hadefuld tale indgår nogle gange som led i en større 

hetzkampagne mod en eller flere samfundsgrupper og 

er ofte knyttet til propaganda. Propaganda er infor-

mation, som er bevidst og systematisk tilrettelagt, så 
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HadefUld tale – en HadforbrYdelse
Hadefuld tale – eller hate speech – kan beskri-

ves som en hadforbrydelse. En had forbrydelse 

er en kriminel handling, der er motiveret af en 

forestilling om fx ofrets seksuelle orientering 

eller religiøse overbevisning: En person overfal-

des, fordi han er homoseksuel – eller opfattes 

som homoseksuel. En person chikaneres, fordi 

han er muslim – eller ses som muslim. 

Læs mere om hadforbrydelser på 

side 157-160.
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kelige overfor propaganda af den slags, der kan findes 

i rapmusik. ”Ofte er det et spørgsmål om uddannelse, 

men det er klart, at når musikere direkte forsøger at 

opildne til had, gør det problemet meget værre. Derfor 

arbejder vi sammen med Scotland Yard (politiet i 

London) om at løse problemerne” sagde David Allison. 

Sizzlas koncerter er siden blevet aflyst i mange andre 

lande, herunder i Danmark i 2009, og senest i USA, 

hvor han skulle have spillet i december 2013. 

Citaterne stammer fra artiklen Hadsk rapmusik under 

anklage af Lone Theils i Berlingske 10.11.2004. Læs 

artiklen på www.b.dk/verden/hadsk-rapmusik-under-

anklage  
  

Den franske  
komiker Dieudonné 
og fodboldsspil-
leren Anelka laver 
armbevægelsen, der 
har fået tilnavnet 
quenelle.

politiet for at opfordre til mord og vold i sine raptek-

ster, hvor han giver udtryk for en ekstrem modstand 

mod homoseksuelle. Ifølge den daværende talsmand 

for en interessegruppe for homoseksuelles rettigheder, 

Outrage, kan musik i yderste konsekvens være 

medvirkende til drab, og derfor meldte man Sizzla til 

politiet: ”Der er måske ikke mange, der direkte lytter til 

budskabet og går ud og følger hans direktiver. Men 

hvis man hører pladen tilstrækkeligt mange gange, 

bliver det absorberet, og det bliver en del af ens kultur, 

at man taler om og forholder sig til andre mennesker 

på den måde,” sagde talsmanden David Allison.

Ifølge Outrage er der sket en stigning i antallet af 

anmeldte overfald mod bøsser og lesbiske, fordi 

mange unge mennesker uden uddannelse er letpåvir-

case

antisemitisk standUp?
I 2014 blev den omstridte franske komiker Dieudonnés 

standupshow Le Mur (Muren) forbudt af myndighe-

derne. Forbuddet spredte sig fra Frankrig og videre til 

Storbritannien. Showet blev aflyst før premieren og 

forbudt, fordi myndighederne vurderede, at Dieudon-

nés udtalelser i showet var racistiske og antisemitiske 

samt udgjorde en trussel mod den offentlige ro og 

orden. Dieudonné havde forinden bl.a. udtalt, at den 

opmærksomhed og omtale, som Holocaust får, er 

“mindepornografi”, og at det er en skam, at gaskam-
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rene ikke længere findes. Dieudonné havde i forvejen 

syv domme for at opfordre til had mod jøder. 

Forbuddet mod Dieudonnés show fik megen medieop-

mærksomhed og udviklede sig bl.a. til en diskussion 

for eller imod ytringsfrihed. Modstandere af forbuddet 

mente, det var et brud på ytringsfriheden og ikke i 

nogens interesse – heller ikke jøders – at forbyde 

hans show. Tilhængere af et forbud fastslog, at det 

ikke handlede om censur, men snarere om forvaltnin-

gen af ytringsfriheden. Ved at forbyde showet under-

stregede man, at det ikke er o.k. at sige hvad som 

helst om andre mennesker.  

Ikke kun Dieudonnés ord har været genstand for 

debat. Han er også ophavsmand til en strakt armbe-

vægelse, som kaldes en quenelle. Denne armbevæ-

gelse er blevet beskyldt for at være nynazistisk, da den 

ligner en omvendt nazihilsen: Armen strækkes nedad i 

modsætning til opad, som nazisterne gjorde. På kort 

tid har denne hilsen spredt sig blandt Dieudonnés 

tilhængere. Dieudonné selv hævder, at det er en hilsen, 

som skal vise foragt for det, han kalder systemet. 

Fodboldspilleren Anelka kom i massiv modvind, da 

han i en kamp for sin engelske klub West Bromwich 

fejrede en scoring med at lave en quenelle på fodbold-

banen. Anelka blev idømt en stor bøde samt fem 

spilledages karantæne for brug af tegnet. Begrundel-

sen lød, at tegnet er stærkt associeret med antisemi-

tisme, fordi det er så tæt knyttet til Dieudonné, og fordi 

det så tydeligt ligner en omvendt Heil Hitler. 

case

Had i rapmUsik 
Den jamaicanske rapper Sizzlas koncerttur i Storbri-

tannien blev i 2004 aflyst, efter han var blevet meldt til 

straffelovens § 266 b 
– racismeparagraffen 
Den, der offentligt eller med fortsæt til udbre-

delse i en videre kreds fremsætter udtalelse 

eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe 

af personer trues, forhånes eller nedværdiges 

på grund af sin race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle oriente-

ring, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2:

Ved straffens udmåling skal det betragtes som 

en skærpende omstændighed, at forholdet har 

karakter af propagandavirksomhed.

grUndlovens § 77 
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 

offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 

domstolene. Censur og andre forebyggende 

forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.
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Hvis det ikke fremgår af teksten, så tjek websiden 

for at se, om det står der. 

2. Hvem er afsender? 

Hvem er forfatter til teksten? Er det en forfatter, 

eller er udgiver en webmaster eller institution? 

Er der oplysninger om forfatterens baggrund? 

Er det en professionel eller selvudråbt ekspert? 

Hvilke andre sammenhænge optræder forfatteren 

og/eller organisationen i? Henviser forfatteren 

til andre kilder? 

3. Mulighed for kontakt? 

Er der mulighed for at tage kontakt til forfatteren 

og/eller organisationen, som står bag teksten og 

websiden? 

4. Se på sammenhængen 

Kan du finde noget om forfatteren eller webmaste-

ren på andre sider på internettet? Hvor hører 

’roden’ af internetadressen hjemme? Skræl 

websidens adresse bagfra lag for lag for at finde 

frem til hvilken organisation eller virksomhed, der 

udgiver teksten. Hvilke andre websider linker siden 

til? Er der kildehenvisninger i teksten? 

5. Hvad er hensigten med siden? 

Hvad er forfatterens hensigt med artiklen eller 

udgivelsen? Er det personlige eller professionelle 

grunde, der ligger bag artiklen? Kan du finde en 

beskrivelse af websidens formål? 

6. Sprogbrugen 

Er der mange positivt eller negativt ladede formule-

ringer? Er der dokumentation for synspunkter? 

Hvordan er tekstens meninger begrundet? Virker 

det, som om der kun er en sandhed, eller er der 

plads til andre synspunkter og diskussion? 

Hvilken teksttype er der tale om? Fx er en personlig 

webside mindre objektiv end en avisartikel. 

7. Mange fejl? 

Er der stavefejl, forældede links, sider der ikke kan 

vises, pdf-filer som ikke kan downloades, eller 

lydfiler der ikke kan afspilles? Selv på de bedste 

sider er der fejl, men vær ekstra opmærksom, hvis 

der er mange. Det siger noget om niveauet.

8. Hvor stammer informationerne fra? 

Gengiver teksterne noget, forfatteren selv har 

oplevet, eller er det noget, han har fået fortalt? Var 

han til stede, da begivenheden skete? Har teksten 

været udgivet tidligere, enten på websiden eller i 

andre medier? 

9. Anvendelse af billeder og illustrationer 

Hvordan bruges billeder og illustrationer? Bliver der 

brugt billeder eller andet visuelt materiale til at 

understøtte teksten? Hvad betyder det for indhol-

det? 

10. Det vigtigste: supplér med andet materiale 

Gå på biblioteket, søg efter supplerende materiale 

på nettet og spørg dig omkring etc. Det er aldrig 

nok kun at bruge én kilde, når du skal skrive en 

opgave eller indhente information om et emne. 

Informationerne skal kunne bekræftes – og helst 

af flere uafhængige kilder.

Kilde: www.holocaust.dk

nettet – frit forUm for tale
Unge er online det meste af deres tid. Fordi netmediet 

spiller en så stor rolle i deres liv, er det relevant at se 

nærmere på de problematikker, der knytter sig til 

internettet som et forum for alverdens ytringer. Der er 

særligt to forhold, man skal være opmærksom på i 

forhold til intolerance og udbredelsen af intolerante 

budskaber. Det ene er risikoen for at støde på upålide-

lig information, fordomme og hadefuld tale på nettet, 

det andet er chikane på de sociale medier. Begge 

relaterer sig til de billeder, unge skaber af sig selv og 

andre, og til konstruktioner af fællesskaber.

Had på nettet
Der findes personer og grupper, der bruger internettet 

til at sprede fordomsfulde, racistiske og hadefulde 

budskaber om andre i samfundet, ofte minoritetsgrup-

per. Unge kan støde på budskaberne mange steder: på 

websider, sociale medier, blogindlæg, kommentarer til 

nyhedsspor m.m. Fordi unge ofte er alene på nettet, 

kan de ytringer, de møder, komme til at stå uimodsagt. 

Oplever man som lærer, at elever videregiver mærk-

værdige, ekstreme eller afvigende udsagn, er det 

oplagt at snakke med dem om, hvor de har deres infor-

mationer fra. Det kan starte en god debat om, hvordan 

man navigerer på nettet. Hvad finder eleverne interes-

sant, hvordan vurderer de en webside, og hvad synes 

de, virker troværdigt? Som lærer kan man vise eleverne 

en eller flere underlødige sider. Det kan være givtigt 

med helt konkrete eksempler på, hvad eleverne bør 

være kritiske overfor. Det anbefales, at lærere og elever 

sammen gennemgår siden, så alle kommer omkring 

de problematiske udsagn og får diskuteret, hvorfor de 

er problematiske, og hvad man skal lægge mærke til 

for at kunne vurdere det. 
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kritisk på nettet 
Vil man arbejde med kildekritik på nettet, kan man 

bruge materiale udviklet af DIIS. Lad eleverne læse 

artiklen Vær kritisk på nettet, der findes på DIIS’ 

webside www.holocaust.dk/grundskole. Derudover 

kan I bruge denne tjekliste med 10 gode råd til 

elever, der søger information på internettet:

10 hurtige: tjekliste til information fra nettet 

1. Er siden aktuel? 

Tjek, om websiden bliver opdateret. En webside 

bør indeholde information om, hvornår den sidst er 

blevet opdateret, så du ved, at informationen er 

aktuel. Hvornår er teksten oprindeligt udgivet? 
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mobning og hadefuld tale. En dansk undersøgelse fra 

2013 lavet af Medierådet for Børn og Unge og en 

række organisationer viser, at danske unge er klar over 

risikoen for at blive krænket eller udsat for chikane på 

de sociale medier. 

falske historier på facebook 
Falske historier bliver fx spredt via Facebook og kan 

være med til at forstærke negative holdninger til 

grupper i samfundet. I sommeren 2012 cirkulerede en 

historie på Facebook om en kvinde, der angiveligt 

skulle være blevet overfaldet af en gruppe indvandrer-

drenge, mens hun gik tur med sit barn i barnevogn. 

Overfaldet skulle have været så voldsomt, at kvindens 

barn røg ud af vognen. Historien blev delt mere end 

35.000 gange og debatteret flittigt i højreradikale, 

indvandrerfjendtlige miljøer. Sandfærdig var historien 

dog ikke. Politiet endte med at droppe tiltalen mod de 

påståede gerningsmænd og i stedet sigte kvinden for 

at have afgivet urigtige oplysninger til politiet. Det er 

uvist, om historien tilfældigt fik et liv på nettet, eller om 

den var bevidst iscenesat med det formål at skabe 

modvilje over for indvandrere. Uanset om historien var 

plantet eller ej, blev et stort antal mennesker præsen-

teret for et grelt billede af ’hvad unge indvandrerdrenge 

kan finde på’. Som lærer kan man styrke elevernes 

forståelse af bagsiden ved sociale medier ved at 

diskutere sager som denne, hvor en falsk historie er 

med til at sprede et negativt billede af bestemt gruppe. 

Brug gerne elevernes egne oplevelser og eksempler 

som udgangspunkt for debatten.
  

krænkende oplevelser på 
sociale medier
Medierådet for Børn og Unge, DR Medier, 

Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrå-

det og Berlingske Media udførte i 2013 en 

undersøgelse med titlen Teenagere: deres 

private og offentlige liv på sociale medier. Her er 

nogle af undersøgelsens resultater:

83 % af de unge er opmærksomme på, at 

deres oplysninger på sociale netværk kan 

bruges af andre til chikane eller mobning.

19 % af de unge har skrevet eller uploadet 

noget på nettet eller på de sociale medier om 

sig selv, som de efterfølgende har fortrudt. 16 

% har gjort det om andre – og fortrudt.

13 % af de unge har oplevet eller følt sig 

krænket over, at noget, de selv har lagt ud, er 

blevet brugt på en dårlig måde. 

sociale medier
Unge bruger i stort omfang sociale medier som 

Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter til at 

udtrykke, hvem de er, og hvilke relationer de indgår i. 

Sociale medier spiller på den måde en væsentlig rolle 

for de unges identitetsdannelse og fællesskaber. 

Derfor påvirkes også inklusions- og eksklusionsmeka-

nismer af, hvad der sker på de sociale medier. Fx kan 

rygter og falske historier spredes lynhurtigt via de 

sociale medier – endda anonymt. Alle og enhver kan 

oprette profiler og bruge dem til hetz mod andre, 

ligesom man kan kommentere på blogs og andre fora 

under falsk identitet. I en international undersøgelse 

med unge fra 68 lande svarede hele 70 % af de 

adspurgte, at de havde oplevet negative konsekvenser 

af anonymiteten på sociale medier, primært i form af 
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wisdom of tHe crowd
Wisdom of the crowd er et begreb, som er 

blevet mere almindeligt inden for de seneste 

år. Det relaterer sig bl.a. til videndeling på 

nettet og handler her om det brede flertals 

påvirkning af meninger og udlægninger af en 

sag eller et emne ved at uploade og dele 

indhold, fx kommentarer til nyhedssider og 

blogs. Hvis der er mange med en bestemt 

mening om en given sag, kan det skabe en 

form for flokmentalitet, som kan overtrumfe 

en eksperts udsagn. 

Med web 2.0, som bl.a. er kendetegnet ved 

indhold lavet af og for brugerne, er der mange 

eksempler på videndeling defineret af flertallet, 

blandt andre Wikipedia og Ekstra Bladets 

nationen!: På nationen!s webside står der: 

”Bland dig i debatten, kom med din mening, 

skriv om det du ved noget om. Med Folkets 

Røst sætter du dagsordenen og bestemmer, 

hvad andre skal mene noget om”. En pointe 

omkring nationen! er imidlertid, at dette forum 

har omkring 140.000 registrerede brugere, 

hvoraf 5000 om måneden skriver kommenta-

rer. Langt størstedelen af kommentarerne 

skrives dog af en mindre skare. Man kan sige, 

at det således snarere er den enkeltes forestil-

ling om flertallets opfattelse, end det reelt er 

flertallet, der ’taler’.
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

Historie
Ved at se på både historiske og nutidige eksempler 

på hadefuld tale og propagandavirksomhed kan 

eleverne lære om, hvordan de er blevet brugt som 

redskaber til at udgrænse visse grupper af menne-

sker fra samfundet – og hvilke konsekvenser det 

har haft for disse befolkningsgrupper. Eleverne kan 

også reflektere over udviklingsmønstre ved fx at se 

på, hvordan ord har udviklet sig til handlinger og sat 

sig spor igennem historien. Kapitlet lægger ligele-

des op til at arbejde med kildekritik på internettet 

– og herunder vurdering af saglig vs. underlødig 

information, når man sammenfatter historiske eller 

samtidige sammenhænge og episoder. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende 

mål med fordel understøttes:

Kronologi, brud og kontinuitet

• Eleven har viden om historisk udvikling

Kildeanalyse

• Eleven kan udvælge kilder til belysning af 

historiske problemstillinger

• Eleven har viden om kildekritiske begreber 

Konstruktion og historiske fortællinger

• Eleven har viden om historiske fortællingers 

brug i et samtids- og fremtidsrettet perspektiv

Historisk bevidsthed

• Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumen-

tation og handling

• Eleven kan diskutere egen og andres historiske 

bevidsthed

Historiekanon 
Der kan perspektiveres til følgende kanonpunkter: 

• Grundloven 1849 

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

samfundsfag
Der kan arbejdes med sprogbrugs betydning for 

konstruktioner af fællesskaber og for inklusion eller 

eksklusion af grupper i samfundet. Der kan også 

arbejdes med forskellige former for afsender- og 

modtagerforhold i hadefuld tale og propaganda, 

herunder hvordan disse fænomener påvirker politiske, 

sociale og kulturelle sammenhænge. Hvordan er og 

bliver propaganda fx brugt som et politisk instrument 

til at udgrænse visse grupper i samfundet? En under-

søgelse af propagandamateriale kan indeholde en 

diskussion af ytringsfriheden og dens grænser. Til 

dette knytter sig spørgsmål om sammenstød mellem 

rettigheder: ytringsfrihed vs. retten til fx ikke at blive 

udsat for racisme. 

Der kan arbejdes med kilde- og informationssøgning i 

et historisk og nutidigt lys, herunder med kritisk 

stillingtagen til de enorme mængder information, som 

er tilgængelige på internettet. Det handler bl.a. om, 

hvordan man vurderer, om information er lødig eller ej, 

og hvilken samfundsmæssig betydning misinforma-

tion på nettet har. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleverne har viden om demokrati og retsstat, fx 

grundloven

Politiske partier og ideologier

• Eleven kan identificere ideologisk indhold i politiske 

udsagn og beslutninger

Medier og politik

• Eleven kan redegøre for, hvordan medier kan 

anvendes til politisk deltagelse

• Eleven kan diskutere aktørers brug af medier til at 

påvirke den politiske dagsorden og beslutninger 

• Eleven har viden om mediers anvendelse til politisk 

deltagelse

Informationssøgning

• Eleven kan finde relevante kilder

• Eleven har viden om informationssøgning, herun-

der med digitale medier

dansk
Der kan arbejdes med forskellige analoge og digitale 

kommunikationsformer og deres betydning for 

konstruktionen af fællesskaber og for inklusion eller 

eksklusion af bestemte grupper. Ved at arbejde med fx 

propagandamateriale kan man undersøge ytringers 

indhold og pålidelighed ved at bl.a. at se på afsender, 

modtager og budskab. Der kan arbejdes med sprog-

lige udtryk og deres betydning for menneskers følelse 
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menneskerettigHeder
Intolerance udfordrer menneskers grundlæggende ret-

tigheder – fx retten til ligebehandling, retten til at vælge 

sin religion, retten til frihed og sågar i visse tilfælde 

retten til liv. Undervisning om intolerance kan tage 

udgangspunkt i eller inddrage de universelle menne-

skerettigheder. At arbejde ud fra et rettighedsperspek-

tiv giver eleverne konkrete, nedskrevne principper og 

regler at forholde sig til.

fn og menneskerettighedserklæringen 
Den 10. december 1948 vedtog FN Verdenserklærin-

gen om Menneskerettighederne. Erklæringen fastslår, 

at alle mennesker i verden er unikke og lige meget 

værd og derfor har en række grundlæggende rettighe-

der, der ikke må krænkes. Retten til fx frihed, uddan-

Dette kapitel giver et overblik over de love, som knytter 

sig til intolerance mod forskellige grupper i samfundet. 

Det behandler både international ret samt europæisk 

og dansk lovgivning. Kapitlet fungerer som et slags 

opslagsværk med information om de forskellige dele 

af lovkomplekset. Det adskiller sig fra de andre kapitler 

ved at være mindre rettet mod en konkret undervis-

ningssituation og mere mod lærerens egen forbere-

delse – dvs. som baggrundsviden eller reference i 

arbejdet med intolerance.

Kapitlet behandler først menneskerettighederne som 

en overordnet ramme for individers grundlæggende 

rettigheder. Her beskrives baggrunden for menne-

skerettighedserklæringen – 2. Verdenskrigs forbry-

delser – og erklæringen relateres til vedtagelsen af 

FN’s Folkedrabskonvention. Menneskerettighedernes 

universelle karakter diskuteres og perspektiveres til 

nutidige krænkelser af menneskers rettigheder. Deref-

ter skitserer kapitlet love og bestemmelser, der knytter 

sig til bekæmpelse og straf af forskellige former for 

intolerance: hadforbrydelser, diskrimination, racisme, 

og blasfemi. Denne del indeholder en særlig tekst, der 

diskuterer hadforbrydelse som begreb. 

Til kapitlet er der to cases, som handler om diskrimi-

nation og udgrænsning via lovning: Nürnberglovene i 

Nazityskland og Sydafrikas apartheidsystem.  

kapitel 11

Hvem har ret?  

elever, Undervisning og lovgivning
Selvom lovtekster kan være svære for elever at 

læse, kan det være givtigt at arbejde med 

lovene, så eleverne får indblik i forskellen 

mellem strafbare handlinger og lovlig adfærd. 

At noget ikke er strafbart – fx racistiske 

ytringer inden for husets fire vægge – er ikke 

det samme som, at det er uproblematisk. Men 

der er forskel på de måder, man kan håndtere 

strafbare og lovlige handlinger på.   

af at være indenfor/udenfor fællesskaber, bl.a. i skole, 

samfund, sociale medier etc. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Fremstilling

• Eleven har viden om varierende udtryksformer 

målrettet forskellige målgrupper

Undersøgelse

• Eleven har viden om fortællerpålidelighed og betyd-

ningslag i teksten

Fortolkning

• Eleven kan fortolke egne og andre fremstillinger af 

identitet i tekster

Vurdering

• Eleven kan vurdere teksters udsagn og kvalitet

Perspektivering

• Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle 

problemstillinger 

Dialog

• Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i 

dialog

• Eleven har viden om demokratisk dialog

It og kommunikation

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale 

kommunikationsteknologier for eget liv og fælles-

skab

Sproglig bevidsthed

• Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog 

• Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillin-

ger om verden med ord og sprog 

• Eleven kan karakterisere og diskutere sprog i 

forskellige situationer
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Universelle?
Selvom der er gået mere end et halvt århundrede, 

siden FN vedtog Verdenserklæringen om Menneske-

rettighederne, betyder det ikke, at rettighederne bliver 

overholdt alle steder i verden. Man kan sige, at 

menneskerettighederne er universelle i princip, men 

ikke i praksis. Ikke desto mindre betyder udbredelsen 

af menneskeretstanken, at mange flere end tidligere 

får øjnene op for deres rettigheder og kæmper for, at 

de bliver respekteret. Bevidstheden om, at vi alle har 

(eller bør have) en række ukrænkelige rettigheder, 

vinder frem også i samfund, der traditionelt har været 

prægede af grove brud på menneskerettighederne. På 

den måde bliver menneskerettighederne et alternativ 

til tidligere tiders nationalt baserede rettighedskampe. 

Menneskerettighederne er ikke nationale regeringers 

gaver til deres befolkninger, som de kan vælge at give 

eller lade være. Snarere følges menneskerettighederne 

af en tankegang om, at alle mennesker tilhører et 

større, universelt fællesskab, hvor alle mennesker er 

lige meget værd og har lige meget ret.

menneskerettigHedskonventioner
Siden 1948 har FN vedtaget en række folkeret-

ligt bindende menneskerettighedskonventio-

ner. Nedenfor er de ni vigtigste med angivelse 

af år for vedtagelse og ratifikation. Først ved 

ratifikationen er konventionen lov i Danmark.  

• FN’s konvention om borgerlige og politiske 

rettigheder (vedtaget i 1966, ratificeret af 

Danmark 1972)

• FN’s konvention om økonomiske, sociale 

og kulturelle rettigheder (vedtaget i 1966, 

ratificeret af Danmark 1972)

• FN’s konvention om afskaffelse af alle 

former for racediskrimination (vedtaget i 

1966, ratificeret af Danmark 1971)

• FN’s konvention om afskaffelse af alle 

former for diskrimination mod kvinder (ved-

taget i 1979, ratificeret af Danmark 1983)

• FN’s konvention mod tortur og anden 

grusom, umenneskelig eller nedværdigende 

behandling eller straf (vedtaget i 1984, 

ratificeret af Danmark i 1987)

• FN’s konvention om barnets rettigheder 

(vedtaget i 1989, ratificeret af Danmark i 

1991)

• FN’s konvention om vandrende arbejdsta-

geres rettigheder (vedtaget i 1990 – ikke 

ratificeret af Danmark)

• FN’s konvention om rettigheder for perso-

ner med handicap (vedtaget i 2006, ratifice-

ret af Danmark i 2009)

• FN’s konvention mod tvungne forsvindin-

ger (vedtaget i 2006, endnu ikke ratificeret 

af Danmark)

  

den eUropæiske 
menneskerettigHedskonvention
Med Lissabontraktaten (2007) tilsluttede EU 

sig Den Europæiske Menneskerettighedskon-

vention. I EU er de grundlæggende menne-

skerettigheder garanteret gennem de enkelte 

landes forfatninger og på EU-plan gennem 

EU’s Charter om grundlæggende rettigheder – 

vedtaget i 2000 og bindende for medlemslan-

dene siden 2009 (da Lissabontraktaten trådte 

i kraft).

nelse og sikkerhed skal derfor ikke afhænge af, hvor du 

er født, og under hvilket politisk styre du lever.

Erklæringen blev udviklet i 2. Verdenskrigs efterdøn-

ninger, hvor kravet om aldrig mere gav genlyd over 

hele verdenen. Krigens grusomheder havde vist, at der 

var akut behov for redskaber, som kunne sikre almin-

delige mennesker imod totalitære og voldelige stater 

og ideologier. Læs mere om Holocaust i kapitel 8 Fra 

forestillinger til folkedrab. 

FN’s verdenserklæring består af 30 artikler, der beskri-

ver de rettigheder, der bør gælde for alle mennesker 

på jorden. Det er bl.a. retten til liv, frihed og sikkerhed, 

retten til religionsfrihed, ytringsfrihed og gode arbejds-

vilkår. Verdenserklæringen indeholder også et forbud 

mod tortur.

forpligtet på rettigheder
Vedtagelsen af Verdenserklæringen om Menneskeret-

tighederne betød, at de deltagende lande tilsluttede 

sig dens overordnede principper. Erklæringen er dog 

ikke retsligt bindende i modsætning til fx Folkedrabs-

konventionen. I nyere tid har FN vedtaget en række 

øvrige konventioner om menneskerettighederne, der er 

bindende for de lande, der har tiltrådt dem (se bok-

sen Menneskerettighedskonventioner på næste side). 

Derudover er menneskerettighederne indskrevet som 

en central del af den Europæiske Unions grundlag, og 

alle medlemmer af EU er forpligtede til at overholde 

menneskerettighederne og kan retsforfølges ved Men-

neskerettighedsdomstolen i Strasbourg, hvis de ikke 

gør det. 

Se boksen Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tion på næste side.
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FNs hovedkvarter, 
New York, USA. 

fn’s folkedrabskonvention
Dagen efter vedtagelsen af Verdenserklærin-

gen om Menneskerettighederne vedtog FN 

Konventionen om forebyggelse af og straf for 

folkedrab. Konventionen definerer forbrydelsen 

folkedrab som et bevidst forsøg på helt eller 

delvist at tilintetgøre en gruppe mennesker på 

grund af gruppens nationale eller etniske 

oprindelse, racemæssige baggrund eller dens 

religion. 

Læs mere om folkedrab i kapitel 8 Fra forestil-

linger til folkedrab og om Folkedrabskonventio-

nen på www.folkedrab.dk/omfolkedrab  
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HadforbrYdelser
Hadforbrydelser er et internationalt begreb (på engelsk 

hate crimes) og dækker over kriminelle handlinger 

motiveret af had. Det kan være had til personer, som 

gerningsmanden oplever som anderledes på grund af 

disse personers etnicitet, religion, tro eller seksuelle 

orientering. Det kan være fysiske, psykiske eller 

verbale overfald (det man kalder hadefuld tale) – ofte 

handler sagerne om vold. Hadforbrydelser er typisk 

motiveret af fordomme og had til en bestemt gruppe, 

fx homoseksuelle eller personer af udenlandsk 

herkomst. Derudover er de ofte vilkårlige, forstået som 

uprovokerede forbrydelser, der finder sted pludseligt 

uden forudgående kontakt mellem offer og gernings-

mand. En hadforbrydelse kan være alt fra mundtlig 

chikane til tyveri og drab. 

Hadforbrydelser i dansk lovgivning
Hadforbrydelser optræder ikke ordret i dansk lovgiv-

ning, men omtales i straffelovens § 266 b og § 81, nr. 

6. Straffelovens § 266 b er den såkaldte racismepara-

graf (se side 162-164), og § 81 handler om skærpende 

omstændigheder for en forbrydelse. Her handler nr. 6 

om det, man kan kalde hadmotiver. Det vil sige, at den 

gerningsmand, der dømmes for en hadforbrydelse, 

skal straffes hårdere end den gerningsmand, der døm-

mes for en tilsvarende forbrydelse uden et hadmotiv. I 

praksis falder der kun yderst sjældent dom efter § 81, 

nr. 6, da anklagemyndigheden har meget svært ved at 

løfte bevisbyrden for motivet.

Straffelovens § 81, nr. 6
Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed 

indgå som skærpende omstændighed,  at gernin-

gen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, 

seksuelle orientering eller lignende.

  

Et hagekors på en 
mur males over. 

kend dine rettigheder og brug dem!
Formålet med menneskerettighedsundervisning kan 

siges at være tosidet. For det første er rettigheder kun 

noget værd, hvis mennesker ved, at de har dem. Derfor 

er undervisning om rettighederne i sig selv en måde at 

udøve dem på. For det andet handler menneskeret-

tighedsundervisning om at tilegne sig kompetencer, 

så man kan sikre sig selv og andre disse rettigheder. 

Derfor er handlingsperspektivet en vigtig del af 

undervisning om menneskerettighederne. 

Som underviser kan du diskutere med eleverne, hvad 

man selv kan gøre, hvis man oplever uretfærdighed, 

racisme eller anden intolerant adfærd. Overvej fx, om 

det vil være gavnligt at have fælles regler i klassen 

eller på skolen, der fortæller, hvordan man skal tale om 

og behandle hinanden. Man kan også debattere den 

rolle klagenævn og retsvæsen osv. har i bekæmpelsen 

af intolerance i vores eget samfund eller se på 

konkrete sager, hvor menneskers rettigheder er blevet 

krænket – i Danmark eller andre steder i verden. 

Herfra kan der perspektiveres til Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som 

behandler sager om menneskeretskrænkelser. 
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elever mangler viden 
om menneskerettigHeder
Amnesty International Danmark undersøgte i 

2009 danske 8.-10. klasses elevers viden om 

menneskerettighederne. Undersøgelsen viste 

bl.a., at 51 % ikke vidste, hvad FN’s Verdens-

erklæring om Menneskerettighederne er, og 

ca. halvdelen kunne ikke komme på nogen 

konkrete menneskerettigheder. 

Læs mere om undersøgelsen og Amnestys 

anbefalinger til undervisning om menneskeret-

tighederne på www.amnesty.dk/undervisning

idéer til Undervisning 
om menneskerettigHeder
Institut for Menneskerettigheder har udviklet 

en række undervisningsmaterialer om menne-

skerettighederne. Kig på instituttets webside 

og find inspiration, øvelser og vejledninger: 

www.menneskeret.dk/skoletjeneste 

Amnesty International Danmark har en række 

tilbud til lærere og lærerstuderende om under-

visning om menneskerettighederne: 

www.amnesty.dk/undervisning 

menneskerettigHedsUndervisning
Man kan tale om tre tilgange til menneskeret-

tighedsundervisning:

• Uddannelse om menneskerettigheder: Skal 

give viden om og forståelse for menneske-

retlige normer og principper

• Uddannelse gennem menneskerettigheder: 

Undervisning, der respekterer lærere og 

elevers rettigheder

• Uddannelse til menneskerettigheder: Skal 

sætte eleverne i stand til at gøre brug af 

egne rettigheder og til at respektere, over-

holde og fremme andres rettigheder
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brydelse. Her gives et bud på et sådant begreb. Enhver 

definition af hadforbrydelse kræver en positionering i 

forhold til fire uomgængelige om end variable elemen-

ter. Der er med andre ord fire elementer i enhver 

definition af hadforbrydelser, men de fire elementer 

kan antage forskelle former, og de kan kombineres på 

forskellige måder. 

1. Hvilke forbrydelser?
Enhver hadforbrydelse er en forbrydelse, men der er 

forskellige opfattelser af, hvilke forbrydelser der kan 

komme på tale. Er det enhver forbrydelse (for så vidt 

den har baggrund i hadmotiver), eller drejer det sig 

udelukkende om visse overgreb? I Danmark har vi en 

generel strafskærpende paragraf (§ 81, nr. 6), som 

netop ikke på forhånd er afgrænset til visse forbrydel-

ser. Et mord, et overfald, en vandalisering af ejendom 

m.v. Der kan i alle tilfælde være tale om hadforbrydel-

ser, for spørgsmålet er ikke, hvad der er sket, men om 

det, der skete, havde baggrund i offerets (formodede) 

tro, seksuelle orientering eller lignende. Men man 

kunne også have valgt at definere bestemte – typisk 

meget grove – forbrydelser som hadforbrydelser. 

Begge muligheder har hver deres fordele og ulemper. 

2. følelse eller identitet
For det andet må enhver definition af ordet inkludere 

en fortolkning af, hvad der adskiller hadforbrydelser 

fra forbrydelser i almindelighed. Nogle steder drejer 

det sig om, hvad gerningsmanden føler (had). Andre 

steder handler det alene om, hvorvidt offeret blev 

forurettet på grund af hans eller hendes identitet. Hvis 

man holder sig til det sidste, burde man måske tale 

om diskriminationsforbrydelser i stedet for hadfor-

brydelser. Et eksempel: En ung mand med minori-

tetsbaggrund begår indbrud i sin hjemby. Han vælger 

systematisk og ensidigt lejligheder med etnisk dansk -

klingende navne, men han benægter at hade. For ham 

har det alene drejet sig om at minimere risikoen for at 

blive genkendt. Er det korrekt at give ham en hårdere 

straf og at kalde ham en hadforbryder? Det kommer 

både an på, hvordan man definerer det andet element 

(handler det om gerningsmandens følelser eller ofrets 

identitet), og på hvorfor man overhovedet har en ind-

sats imod hadforbrydelser: Er det for at straffe forbry-

delser drevet af hadefulde motiver, eller er det fordi, vi 

vil markere en solidaritet med folk, der bliver forurettet 

alene på grund af deres tro, etnicitet eller lignende?  

3. beviser
For det tredje må man forholde sig til, hvad der skal til 

for, at vi ved, eller for at vi kan betragte det som bevist 

eller sandsynliggjort, at en forbrydelse bør straffes 

som en hadforbrydelse. Er det nok, hvis had udgør et 

af flere motiver, eller skal had være den faktor, uden 

hvilken forbrydelsen slet ikke ville være blevet begået? 

Skal had overhovedet indgå som årsag, eller er det 

nok, hvis der umiddelbart før, under eller efter forbry-

delser blev givet udtryk for had? De sager, der belyses i 

kampagner og medier, er ofte forårsaget alene af had/

offerets identitet, men mange andre sager er mere 

mudrede, og det kan være svært at bevise, at en 

gerning blev begået på grund af gerningsmandens 

had. Tag dette som eksempel: To unge mænd når ikke 

bussen og sætter efter den i vrede. Det lykkes dem at 

indhente den, og de kvitterer med et overfald på 

chaufføren, som er af anden etnisk oprindelse end 

dansk. Lad os sige, at de ledsager overfaldet med 

racistiske ytringer. Hadforbrydelse? Det kommer an 

på, hvilken definition man går ud fra.
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Af Thomas Brudholm, filosof og lektor ved Københavns 

Universitet 

Ordet hadforbrydelse er en dansk oversættelse af 

den amerikanske betegnelse hate crime. I USA har 

ordet været i omløb siden 1980’erne, i 1990’erne slog 

det igennem i England, og siden 2000 har det vundet 

indpas i mange europæiske sprog og lande. Således er 

man i dag begyndt at tale om Hasskriminalität i Tysk-

land, hatbrott i Sverige og hadforbrydelse i Danmark. 

I dag, efter adskillige offentlige oplysningskampagner 

og mediedækning af flere brutale sager om hadmoti-

verede overfald, er ordet nok alment kendt i Danmark. 

Men hvad betyder det egentlig? Hvordan kan man 

definere eller begribe, hvad det drejer sig om? 

Had – eller hvad?
Ser man nærmere på ordet hadforbrydelse, så synes 

det umiddelbart nemt at bryde op og forstå: Had-

forbrydelser må være forbrydelser, og det må være 

forbrydelser, som er motiverede af had. Den første 

del af svaret er da også korrekt og helt ukontroversiel. 

Hvordan begrebet end defineres, så er en hadforbry-

delse altid en forbrydelse, dvs. en overtrædelse af 

strafferetten. Den anden del er straks mere proble-

matisk. Mange forskere hævder, at selve ordet had er 

misvisende. Både fordi had er så flertydig en stør-

relse, at mange hadmotiverede forbrydelser (fx nogle 

jalousidrab) ikke tæller som hadforbrydelser. Og fordi 

såkaldte hadforbrydelser ikke nødvendigvis er motive-

ret af had. Men hvad betyder så had eller hadmotiv, når 

der tales om hadforbrydelser? Det hurtigste svar fås 

ved at skele til straffelovens § 81, nr. 6, som kan kaldes 

den danske hadforbrydelsesparagraf. Her står der, at 

det ved straffens fastsættelse skal indgå som skær-

pende omstændighed, ”at gerningen har baggrund i 

andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering el-

ler lignende.” Det, man hermed forsøger at indfange – 

og straffe hårdere – er altså forbrydelser motiveret af 

fremmedhad, antisemitisme, homofobi eller lignende. 

Således bruges ordet had som en paraplybetegnelse 

for forskellige former for gruppefokuseret fjendtlighed 

og intolerance. Er det så had – eller hvad? Det kom-

mer bl.a. an på, hvad vi forstår ved begrebet had. Idehi-

storisk betragtet er had ofte forbundet med et ønske 

om at udrydde eller udstøde dem, det eller den, man 

hader. Den, der hader, ønsker, ifølge Aristoteles, at det, 

han hader, ophører med at eksistere. Et sådant ønske 

gør sig gældende iblandt de mest ekstreme hadforbry-

dere, men det er bestemt ikke alle, som får dom for 

hadforbrydelser, der er så radikale. 

Forskellige definitioner forskellige steder
Der findes ikke én fælles international definition af, 

hvad der helt præcist udgør en hadforbrydelse. Og det 

er måske heller ikke nødvendigt. Forskellige lande med 

forskellige historier og forskellige aktuelle problemer 

med forskellige former for intolerance har givetvis 

brug for forskellige former for hadforbrydelseslovgiv-

ning. Spørgsmålet er imidlertid, om der er noget, som 

går igen på tværs af de forskellige definitioner eller 

opfattelser? Hvis man kan identificere dette noget, 

dette som gør de forskellige opfattelser til forskellige 

opfattelser af det samme, nemlig hadforbrydelser, så 

vil man have et begreb om, hvad der udgør en hadfor-

HadforbrYdelse
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  forklaringer. Derfor bliver en stor del af de sager om 

diskrimination, der ender hos nævnet, afvist. Undta-

gelsen er sager om overtrædelse af Lov om forbud 

mod forskelsbehandling på grund af race m.v., der 

behandles som politisager. Det betyder i praksis, at 

politifolk har pligt til at behandle sagen, hvis en person 

tilhørende en etnisk minoritet fx er blevet afvist på et 

diskotek og tror, at dette skyldes hans eller hendes 

etnicitet. Her undersøger politiet sagen ved at afhøre 

vidner m.v. Derfor kan Lov om forbud mod forskelsbe-

handling på grund af race m.v. siges at yde en bedre 

beskyttelse end de øvrige love.

Grundloven (senest ændret i 1953)
Grundloven indeholder en begrænset beskyttelse 

imod forskelsbehandling:

§ 70 Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller 

afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af 

borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage 

sig opfyldelse af nogen almindelig borgerpligt. 

§ 71, stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. 

Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske 

eller religiøse overbevisning eller sin afstamning 

underkastes nogen form for frihedsberøvelse. 

Lov om forbud mod forskelsbehandling 
på grund af race m.v. (1987)
§1 Den som inden for erhvervsmæssig eller 

almennyttig virksomhed på grund af en persons 

race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, 

tro eller seksuelle orientering nægter at betjene 
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4. kategorier
Endelig vil enhver definition af hadforbrydelse rum-

me en specifikation af de former for had, der kan 

komme på tale. Med andre ord: Hvilke former for 

identitet man vil beskytte. Og det varierer fra sted til 

sted. Her er det altså nødvendigt at overveje, hvilke 

kategorier man vil nævne i loven eller definitionen. 

Det er et af de mest kontroversielle spørgsmål, der 

nok altid vil blive rejst til konkrete definitioner af 

hadforbrydelser. Etnicitet, tro, seksuel orientering, 

kønsidentitet og såkaldt race er typisk medtaget. 

Men hvor går grænsen? Hvad med handicappede 

eller hjemløse? Hvad med personer, der bliver 

overfaldet, fordi de har forladt deres religion, og 

hvad med personer der forurettes, fordi de har en 

psykisk lidelse? Bør de være dækket ind under ”eller 

lignende”, som det er formuleret i § 81, nr. 6? 

mange uafklarede spørgsmål
Begrebet med de fire elementer giver en nøgle til 

analyse og diskussion af enhver opfattelse eller 

definition af hadforbrydelser. Det hjælper os til 

at forstå den struktur eller det skelet, som alle 

hadforbrydelsesdefinitioner har til fælles. Det kan 

også bruges til at skelne mellem hadforbrydelser 

på den ene side og hate speech eller folkedrab på 

den anden side. Men det fortæller os ikke, hvilken 

definition der er den bedste. Det afgør ikke, hvor 

vi bør sætte grænsen for, hvem eller hvad der bør 

anerkendes som beskyttelsesværdige grupper eller 

identiteter. Og begrebet giver heller ikke noget svar 

på spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet er 

en god ide at straffe folk hårdere. Vi er kun lige be-

gyndt at forstå, hvor meget der er at diskutere, når 

vi vil bekæmpe det, som vi kalder hadforbrydelser. 

diskrimination 
Diskrimination er handlinger, der har til formål eller 

som virkning at udelukke eller begrænse menneskers 

(samfunds)deltagelse på grund af deres alder, handi-

cap, køn, race eller etnicitet, religion eller tro eller 

seksuelle orientering. Læs mere om diskrimination i 

kapitel 9 Forskel på folk. Både i dansk og europæisk ret 

findes der forbud mod diskrimination.

Den første danske lov om forskelsbehandling blev 

indført i 1939 for at beskytte jøder mod antisemitisme. 

Loven blev ændret i 1971 til også at forbyde forskels-

behandling på grund af race, hudfarve, af    stamning 

eller oprindelse. Kun ved at introducere begrebet race i 

lovteksten kunne Danmark tilslutte sig FN’s Racedis-

kriminationskonvention fra 1966. I 1987 blev loven 

igen ændret, så seksualitet og tro også var omfattet af 

forbuddet. Og i 1996 trådte en lov om forskelsbehand-

ling på arbejdsmarkedet i kraft. 

Som udgangspunkt behandles sager om diskrimina-

tion af Ligebehandlingsnævnet. Nævnet har dog ikke 

mandat til at afhøre vidner eller modtage mundtlige 

læs mere om HadforbrYdelser
• Brudholm, Thomas: “Hate Crimes and  

Human Rights Violations”, Journal of  

Applied Philosophy, 2014

• Brudholm, Thomas: “Om had og hadetale”  

i Larsen, Rune Engelbreth m.fl (red.):  

HATE SPEECH: Fra hadetale til hadesyn, 

Informations Forlag 2013
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Man kan skelne mellem biologisk racisme, hvor 

egenskaber knyttes til blodet og generne, og kulturelt 

betinget racisme, der tilskriver bestemte kulturer 

særlige karakteristika og adfærd, der er så indgroede, 

at de ikke kan ændres. For begge gælder det, at de 

egenskaber, der knyttes til enten racen eller kulturen, 

opfattes som uforanderlige og indlejrede. I dansk 

straffelov benyttes primært § 266 b i sager om 

racisme. Læs mere om racisme i kapitel 7 Farlige 

forestillinger.  

Straffelovens § 266 b – racismeparagraffen 
(1939)
Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i 

en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden 

meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer 

trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin 

race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, 

tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, 

hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2: Ved straffens udmåling skal det betragtes 

som en skærpende omstændighed, at forholdet 

har karakter af propagandavirksomhed.

danmark først med lov
Med vedtagelsen af straffelovens § 266 a, b og c blev 

Danmark i 1939 det første land i verden, som forbød 

hetz mod mindretal. Loven blev indført som reaktion 

på overgreb begået mod jøder i Tyskland. Her blev 

jøder udsat for diskrimination og forfølgelse som del 

af naziregimets racepolitik, der definerede jøder som 

undermennesker og som en trussel mod det tyske 

samfund. 

§ 266 b kendes også som racismeparagraffen. 

Ordlyden i paragraffen blev ændret i 1971 i forbindelse 

med Danmarks tiltrædelse af FN’s Konvention om 

afskaffelse af racediskrimination. I 1987 blev paragraf-

fen udvidet med seksuel orientering. I 1995 blev 

propagandavirksomhed tilføjet som skærpende 

omstændighed i stk.2.

Der eksisterer to separate krav for, at racismeparagraf-

fen finder anvendelse: For det første skal der være tale 

om en udtalelse, der har en vis grad af hårdhed og kan 

siges at være egnet til at krænke og nedsætte en 

beskyttet gruppe. For det andet skal udtalelsen ske 

offentligt eller ”med fortsæt til udbredelse”, dvs. at en 

kommentar i et privat selskab ikke falder under 

racismeparagraffen. Kun når begge betingelser er 

opfyldt, finder racismeparagraffen anvendelse.

Racismeparagraffen bliver til tider forvekslet med 

injurieparagraffen § 267. Forskellen på de to ligger i 

beskyttelsens omfang. Kun den krænkede person kan 

rejse tiltale efter injurieparagraffen, mens enhver kan 

anmelde påståede overtrædelser af racismeparagraf-

fen. Men kun anklagemyndigheden kan rejse tiltale 

efter racismeparagraffen.

debat
I de senere år har der været debat om, hvorvidt 

racismeparagraffen burde afskaffes eller ændres. 

den pågældende på samme vilkår som andre, 

straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 

Lov om etnisk ligebehandling (2003) 
§ 3 Ingen må udsætte en anden person for direkte 

eller indirekte forskelsbehandling på grund af 

vedkommendes eller en tredjemands race eller 

etniske oprindelse. 

Uddrag fra Lov om forbud mod forskelsbehand-
ling på arbejdsmarkedet m.v. (2005)
§1, stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, 

når en person på grund af race, hudfarve, religion 

eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, 

alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse behandles ringere end en anden bliver 

eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 

§1, stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehand-

ling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, 

betingelse eller praksis vil stille personer af en be-

stemt race eller etnisk oprindelse ringere end andre 

personer, medmindre den pågældende bestemmel-

se, betingelse eller praksis er objektivt begrundet 

i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er 

hensigtsmæssige og nødvendige.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
(1950)
Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tions artikel 14 må staten ikke forskelsbehandle sine 

borgere, når det gælder de nævnte rettigheder. Det 

er altså ikke et generelt diskriminationsforbud, men 

et forbud, som vedrører de rettigheder, der opstilles i 

konventionen. I artikel 14 hedder det således:

”Nydelsen af de i denne konvention anerkendte 

rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på 

grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk 

eller anden overbevisning, national eller social 

oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.”

Europarådets medlemsstater vedtog i år 2000 

tillægsprotokol 12 til Den Europæiske Menneske-

rettighedskonvention. Denne tillægsprotokol er et 

generelt diskriminationsforbud.  I artikel 1 af 

tillægsprotokollen hedder det:

”Nydelsen af enhver i loven forudset ret skal sikres 

uden nogen diskrimination, navnlig på grund af 

køn, race, hudfarve, sprog, religion, politiske 

meninger eller enhver anden mening, national eller 

social herkomst, tilhørighed til et nationalt mindre-

tal, formue, fødsel eller enhver anden situation.”

Danmark har endnu ikke ratificeret denne tillægs-

protokol. 

EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder 
(2000)
Blandt de grundlæggende rettigheder i charteret er 

retten til at blive behandlet lige – formuleret i 

Artikel 21 om ikke-forskelsbehandling:

”Enhver forskelsbehandling på grund af køn, farve, 

etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, 

sprog, religion eller tro, politiske eller andre ansku-

elser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel 

orientering eller ethvert andet forhold er forbudt.”

racisme
Racisme handler om koblinger mellem gruppetilhørs-

forhold og bestemte egenskaber og tilbøjeligheder. 

162 kapitel 11 · hvem har ret?



165kapitel 11 · hvem har ret?

straffes efter straffelovens § 140, hvis forhånelsen 

sker offentligt. Blasfemiparagraffen omfatter alle 

lovlige religionssamfund i Danmark.

Straffeloven § 140 – Blasfemiparagraffen (1866)
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner 

noget her i landet lovligt bestående religionssam-

funds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes 

med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

debat
Ligesom der har været debat om afskaffelsen af 

racismeparagraffen, har også blasfemiparagraffen 

stået for skud. Et ofte fremført argument for afskaf-

felse er, at vi i Danmark har tradition for liberalt frisind, 

og at paragraffen er en unødvendig indskrænkelse af 

ytringsfriheden. Andre påpeger, at det er mennesker 

– ikke religioner – som har rettigheder, der skal 

beskyttes. Der er også nogle, som ønsker at afskaffe 

paragraffen for at adskille kirke og stat. På den anden 

side i debatten finder man den holdning, at blasfemi-

paragraffen skal bibeholdes som beskyttelse af 

religiøse mindretal. Her påpeges det også, at man ikke 

kan adskille religioner og de mennesker, der tror på 

dem. Hån, spot og latterliggørelse af en religion vil i 

nogle tilfælde opleves som en hån, spot og latterliggø-

relse af dem, der tilhører denne religion.

sager
Paragraf 140 bruges yderst sjældent. Sidste gang, den 

blev benyttet, var i 1946, hvor et kærestepar blev dømt 

for at have iført sig præstekjoler til et karneval og døbt 

en legetøjsdukke. Dukkedåben kostede dem en bøde. 

Otte år tidligere i 1938 var paragraffen blevet brugt til 

at dømme en gruppe danske nazister, der havde 

omdelt løbesedler, hvor de beskyldte jødiske skrifter 

for at opfordre til overgreb på ikke-jødiske piger. Der er 

ingen domme i nyere tid, men den mest prominente 

sag omhandler de 12 tegninger af profeten Muham-

med, som Morgenavisen Jyllands-Posten offentlig-

gjorde den 30. september 2005. Avisen blev anmeldt 

for blasfemi og racediskrimination, men Rigsadvoka-

ten valgte, efter en længere undersøgelse, ikke at rejse 

tiltale mod avisen. Da loven ikke fandt anvendelse i 

sagen om de 12 Muhammedtegninger, vil den sand-

synligvis heller ikke gøre det fremover. Så selvom 

bestemmelsen rent formelt stadig eksisterer, er den i 

praksis afskaffet.  

case

nürnberglovene
I 1935 indførte Naziregimet de såkaldte Nürnberglove 

og skabte hermed den lovmæssige ramme for 

diskriminationen af jøder i Tyskland. Nürnberglovene 

er en samlebetegnelse for to centrale antijødiske love, 

som nazistpartiet udstedte i september 1935. Siden-

hen blev der tilføjet en række tillæg og et stort antal 

forordninger, der skærpede diskriminationen. 

Tilsammen udgjorde de det juridiske fundament for 

udskillelsen af jøderne fra det tyske samfundsliv. 

Lovene slog bl.a. fast, hvem der skulle betegnes som 

jøde, og hvem der var arier. Det afhang af generne 

(blodet), hvilket betød, at også personer af jødisk 

herkomst, der ikke bekendte sig til jødedommen eller 

praktiserede jødiske traditioner og ritualer, blev anset 

for at være jøder. Jøder blev gjort til en slags anden-

rangsborgere i Tyskland og kunne ikke få rigsborger-

skab. Det betød, at de blev frataget de borgerrettighe-

der, som andre tyskere havde.  

Nürnberglovene blev startskuddet til en eskalerende 

diskrimination af jøder i Tyskland. Fra 1938 fik alle 

Fortalere for en afskaffelse (eller en ændring, der 

indsnævrer det kriminaliserede område) mener, at 

racismeparagraffen er en uhensigtsmæssig indskræn-

kelse af ytringsfriheden. De mener principielt, at man 

skal kunne sige alt i et demokrati, også selvom det 

sårer eller håner. I sin nuværende formulering lægger 

racismeparagraffen, ifølge kritikerne, en voldsom 

dæmper på den offentlige debat. Andre er uenige. De 

ønsker at bevare paragraffen som en beskyttelse af 

minoriteter og som et værn mod racisme. De mener 

ikke, det bør være tilladt at sige hvad som helst – hel-

ler ikke i et demokrati, der har ytringsfriheden som en 

af sine grundsten. Derudover påpeger de, at kun et 

ganske lille antal personer rent faktisk bliver dømt 

efter paragraf 266 b, så den frie debat er ikke truet. Der 

skal meget til en domfældelse, for eksempel at man 

sammenligner en gruppe mennesker med forbrydere 

eller dødelige sygdomme. Eller udtrykker ønske om, at 

en bestemt gruppe skal udryddes. 

Debatten om afskaffelse eller ændring af racismepa-

ragraffen handler i bund og grund om afvejning af for-

skellige menneskerettigheder: Ytringsfriheden over for 

retten til ikke at blive diskrimineret (gennem chikane). 

Argumenterne for den totale ytringsfrihed støtter sig 

typisk på, at ytringsfriheden – i modsætning til de 

fleste andre rettigheder – findes i Grundloven.

sager
I oktober 2002 blev talsmanden for Hizb ut-Tahrir 

idømt to måneders ubetinget fængsel efter racisme-

paragraffen i en sag om løbesedler, der opfordrede til 

drab på jøder. Jesper Langballe (1939-2014), tidligere 

folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, fik i december 

2010 en dom for racisme på 10 dagbøder á 500 kr. for 

at have udtalt, at muslimske mænd slår deres døtre 

ihjel og vender det blinde øje til onklernes voldtægt. I 

september 2013 fik kunstneren Firoozeh Bazrafkan en 

dom for lignende udtalelser. På en blog havde hun 

skrevet, at hun var ”meget overbevist om, at muslim-

ske mænd i meget stort omfang verden over både 

voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel”. Hun 

skrev efterfølgende, at hun var spændt på, om dette 

udsagn ville kunne fælde hende som racist. Bazrafkan 

blev i første omfang frikendt af byretten, som ikke 

mente, det var en overtrædelse af racismeparagraffen 

at ville skabe debat – eller deltage i den. Sagen nåede 

dog til Landsretten, som var uenig i kendelsen. Retten 

mente, at hun var for generaliserende over for muslim-

ske mænd, og idømte hende en bødestraf på 5 

dagbøder á 1000 kr. 

I 2011 fik en sag med Lars Hedegaard som hovedper-

son meget opmærksomhed. Hedegaard havde i 2009, 

som formand for Trykkefrihedsselskabet, medvirket i 

et interview. Efter interviewet var han kommet med en 

række nedsættende bemærkninger om muslimer. Lars 

Hedegaard sagde blandt andet, at ”når en muslimsk 

mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. 

Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget 

etc. etc. er der intet galt i det, set fra et muslimsk 

perspektiv, dette er din ret”. Lars Hedegaard blev dømt 

ved Landsretten, men blev efterfølgende frikendt ved 

Højesteret, da dommerne ikke mente, at Lars Hedega-

ard havde til hensigt at få disse udtalelser offentlig-

gjort. Sagen blev altså afvist, selvom udtalelserne i sig 

selv (sandsynligvis) var tilstrækkelig krænkende til at 

høre under § 266 b.

blasfemi
Blasfemi betyder gudsbespottelse og kan forstås som 

ytringer, der er fremsat med en hensigt om at forhåne 

en tro eller gud. Ordet blasfemi bruges, når man ikke 

respekterer en gud eller en trosretning. Blasfemi 
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kontrol over flertallet af sorte landsmænd og adgang 

til billig arbejdskraft. Den sorte befolkning derimod 

blev forflyttet og isoleret i reservater eller townships 

og havde ingen politisk indflydelse. På dette tidspunkt 

fordelte Sydafrikas befolkning sig ca. således: 10 % 

hvide, 10 % farvede (hovedsagligt asiater og mulatter) 

og 80 % sorte.

Apartheidpolitikken bestod af fire lovkomplekser:

1. Geografisk raceadskillelse

Befolkningen blev opdelt i bestemte grupper efter 

hudfarve og race, og landet blev delt op i områder, 

som var forbeholdt de forskellige befolkningsgrupper. 

87 % af Sydafrikas areal blev tildelt den hvide befolk-

ning, og over 3 mio. sorte blev tvangsforflyttet til 

særlige reservater.

2. Økonomisk raceadskillelse

Alle ikke-hvide arbejdstagere blev udelukket fra faglært 

arbejde og fra medlemskab af fagforeninger.

3. Social raceadskillelse

Alle samfundsinstitutioner og alt samkvem mellem 

mennesker blev opdelt og reguleret efter race — lige 

fra ægteskab til offentlig transport, undervisning og 

sportsarrangementer.

4. Politisk undertrykkelse

Den sorte befolknings politiske rettigheder blev 

begrænset til kun at gælde inden for de reservater, 

hvor de levede. Og her var der kun valgret til en del af 

selvstyreorganerne. De sortes borgerretsorganisatio-

ner blev forbudt, og deres politiske ledere blev fængs-

let eller måtte gå i landflygtighed. Apartheidregimets 

mest kendte politiske fange er Nelson Mandela 

(1918-2013), lederen af Sydafrikas største befrielses-

bevægelse ANC. Mandela sad i fængsel fra 1962 til 

1990. I 1994 blev Mandela landets første demokratisk 

valgte præsident. 

anvendt litteratUr
• Institut for Menneskerettigheder: Hadforbry-

delser i Danmark, 2001 

• Institut for Menneskerettigheder: Drop 

diskrimination – begrebskatalog, 2011

• Larsen, Rune Engelbreth & Lohmann, Jens 

m.fl. (red.): HATE SPEECH – fra hadetale til 

hadesyn, Informations Forlag, 2013

• Osler, Audrey & Starkey, Hugh: Teachers and 

Human Rights Education, Trentham Books, 
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• www.folkedrab.dk/holocaust 

Bus påmalet 
Boycott Apartheid, 
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Med Rigsborgerlovens mistede jøder

• Valgbarhed

• Stemmeret

• Retten til at besidde offentligt embede 

Ressourcer til undervisning om Nürnberglovene

www.folkedrab.dk/holocaust

www.holocaust-uddannelse.dk 

case

apartHeid
Apartheid er betegnelsen for den raceadskillelse, der 

blev praktiseret ved lov i Sydafrika 1950-93. Apartheid-

lovene blev indført i 1950, efter det nationalistiske par-

ti National Party var kommet til magten to år forinden. 

Apartheid cementerede magten hos landets hvide elite 

af afrikaanerne og britiske efterkommere. De havde nu 
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Nazistisk plakat med titlen Nürnbergloven 
om beskyttelse af blod og den tyske ære. Den 
viser Nazitysklands grænser, indenfor hvilke 
raceloven gælder. Oversigten på plakaten 
angiver de former for ægteskab mellem 
ariere og ikke-ariere, der er forbudte.

jøder stemplet et J i deres identitetspapirer, og fra 

januar 1939 blev jøder, der ikke havde tydelige jødiske 

navne, påtvunget navnene Sarah eller Israel. Med tiden 

blev deres bevægelsesfrihed indskrænket, og de blev 

udelukket fra flere og flere dele af det offentlige liv. 

Jødiske børn måtte fx ikke længere gå i almindelige 

skoler sammen med ariske børn. Der blev indført 

særlige tidspunkter, hvor jøder kunne handle i udvalgte 

forretninger, og det blev forbudt for jøder at benytte 

offentlig transport. 

Uddrag fra Nürnberglovene

Loven om beskyttelse af det tyske blod og den tyske 

ære forbød

• Ægteskab eller seksuelle forhold mellem jøder og 

ikke-jøder  

• Ansættelse af ariske kvinder under 45 år i jødiske 

husholdninger
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elementer i undervisningen
• Arbejd med identifikation og med øvelser, hvor 

eleverne trænes i at sætte sig i andres sted. 

• Inddrag cases og sammenflet små personlige 

historier med den store historie. Brug fx øjenvidne-

beretninger. 

• Inddrag begreber, lovparagraffer, undersøgelser, 

statistik og perspektiveringer til større historiske 

eller samfundsmæssige udviklinger.

anbefalinger til undervisningen  

begrebsafklaring og sprogbrug
• Definer de udtryk og begreber, som I tager fat på. 

Eleverne har ikke nødvendigvis en klar forståelse af 

ord som racisme eller fordomme, selvom de selv 

bruger begreberne. 

• Arbejd kritisk med sprogbrug og styrk elevernes 

bevidsthed om, at ord er magt og kan såre. 

168 kapitel 11 · hvem har ret?
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Kapitlet relaterer sig til færdigheds- og vidensmål 

efter 9. klasse:

samfundsfag
Ved at arbejde med forskellige nationale og 

internationale love, der relaterer sig til menneskers 

rettigheder og retssikkerhed i et demokrati, såsom 

ytringsfrihed eller beskyttelse mod racisme og 

forskelsbehandling, kan der undervises om demo-

krati og gennem demokrati, så elevernes kendskab 

til egne og andres rettigheder styrkes. I arbejdet 

kan man kigge på den historiske baggrund for 

lovgivningen og på dens udvikling over tid. Som 

eksemplificering kan bruges historiske og nutidige 

sager. 

Der kan også arbejdes med menneskerettigheder i et 

historisk perspektiv ved at undersøge konteksten for 

vedtagelsen af FN’s Verdenserklæring om Menneske-

rettigheder, som er tæt knyttet til afslutningen på 2. 

Verdenskrig og Holocaust. Dette kan lede til en mere 

generel diskussion af menneskerettighedernes 

universelle karakter og af nationale samt internatio-

nale organers arbejde for at fremme menneskerettig-

hederne i hele verden. 

Ved at arbejde med kapitlets temaer kan følgende mål 

med fordel understøttes:

Demokrati

• Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne 

muligheder for deltagelse i demokratiet

Det politiske system, retsstat og rettigheder

• Eleven kan diskutere sammenhænge mellem 

demokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for 

borgere i Danmark, borgernes retssikkerhed i et 

demokrati og menneskerettigheder)

• Eleven har viden om demokrati og retsstat fx 

grundloven

International politik

• Eleven kan diskutere internationale organisationers 

rolle for konflikt og samarbejde i verden

Social differentiering

• Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og 

i verden med begreber og data
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øvelser · 173 

ordliste · 224 

niveau og sværhedsgrad
• Undgå enkle svar på komplekse sammenhænge. 

Inddrag hellere eleverne i de svære og komplicerede 

spørgsmål, der knytter sig til emnet. 

• Giv eleverne redskaber til at diskutere og analysere 

med faglig argumentation.

• Varier de niveauer, I arbejder på. Skift fx mellem et 

lokalt, regionalt, nationalt og globalt perspektiv.

materiale og metode
• Inddrag kildekritiske metoder i undervisningen, og 

styrk elevernes blik for at aflæse forskellige 

argumentationer i tekster og andet materiale. 

• Vær kritisk over for det materiale, I bruger, og 

undlad så vidt muligt at bruge chokerende billeder 

for at engagere eleverne. Inddrager I propaganda-

materiale eller andet ’farvet’ materiale i undervisnin-

gen, bør det gøres med omtanke og bevidsthed 

om, hvilket formål det tjener. Understreg for 

eleverne at det er propaganda, I har med at gøre. 

læringsmiljø
• Vær bevidst om, hvilke normer du og dine elever 

taler ud fra. Gør det til en vane i undervisningen at 

reflektere over egne normer og ståsteder.

• Skab et positivt indlæringsmiljø, baseret på en aktiv 

pædagogik og en elevorienteret tilgang. Skab vide 

rammer for, hvad der er ’normalt’ at gøre, mene, se 

ud osv. 

• Arbejd med øvelserne ud fra en dialogbaseret 

tilgang til undervisning således, at elevernes tanker 

og forskellige udgangspunkter høres og bliver til en 

ressource i undervisningen.

• Ytrer eleverne intolerante holdninger undervejs i et 

undervisningsforløb, anbefales det, at man 

behandler ytringerne på en måde, så eleven føler 

sig hørt, men så det samtidig markeres, at der er 

(gerne i fællesskab definerede) grænser for, 

hvordan man i klassen taler om og behandler andre 

mennesker eller grupper. 

170 anbeFalinger til undervisningen
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nøgleord: identitet

læringsmål
• at eleverne får generel viden om identitet og speci-

fik viden om egen og andres identiteter

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til mangfol-

dige identiteter

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til egen og andres identiteter 

øvelse 
1. Bed eleverne læse boksen om identitet. 

2. Lad dernæst eleverne brainstorme sig frem til 

ord, der beskriver dem selv (fx tennisspiller, halv 

marokkaner, bror, kristen, Justin Bieber-fan etc.). 

Giv eleverne to minutter til at skrive ordene ned på 

et stykke papir. 

3. Herefter skal eleverne farvelægge en cirkel – en 

lagkage – afhængig af, hvor meget hvert ord bety-

der for deres identitet. Grøn er fx religion, og eleven 

farver tegningen mere eller mindre grøn.

 Farvelægningen kan gøres på to måder (vælg en 

eller gør begge dele):

a. Bed eleverne farvelægge deres lagkage i for-

hold til, hvor meget de føler sig som de forskel-

lige ting, de har skrevet ned. Denne fremgangs-

måde fokuserer på elevernes selvforståelse og 

giver mulighed for at signalere til klassekam-

meraterne, hvordan man ser sig selv. 

b. Eleverne inddeles i par, hvorefter de forsøger 

at farvelægge lagkagen ud fra makkerens ord. 

Hvad tror eleven, er vigtigt/mindre vigtigt for 

makkeren? Denne fremgangsmåde kan illu-

strere, at andre mennesker til tider kan have en 

helt anden opfattelse af ens identitet, end man 

selv har. 

4. For begge fremgangsmåder er det en god idé at 

samle op i klassen efterfølgende: 

• Hvad var svært – og hvorfor?

• Var det nemmere eller sværere at farvelægge 

ens egen cirkel eller makkerens? 

• Hvordan føltes det, at en anden skulle vurdere, 

hvad der var vigtigst for en selv?

• Var der nogen, der følte sig misforstået? Hvad 

kan det skyldes?

• Hvordan er vi blevet dem, vi er? Og hvordan 

forandrer vores identitet sig?

• Hvem og/eller hvad bestemmer en persons 

identitet?

identitet
Identitet er det, der kendetegner en person 

og giver en oplevelse af at være sig selv. Alle 

har en identitet, og den er altid sammensat af 

mange forskellige dele og elementer. Derfor 

kan det være svært præcist at sige, hvem man 

er. Vores identitet ændrer sig gennem livet og i 

forhold til de fællesskaber, vi er del af. Man kan 

have en identitet som dansker og som medlem 

af fx et religiøst fællesskab eller en sportsklub. 

For nogle mennesker er det sted, de kommer 

fra, det vigtigste – for andre er religion afgø-

rende. Venskaber, interesser eller job kan også 

betyde meget for en persons identitet. 

Hvem er jeg? (1)
1 · øvelse og læringsmål 

172 øvelseskatalog 

Symbolet * markerer ord, der er forklaret i ordlisten. 

Øvelserne i dette katalog kan også findes på 

www.folkedrab.dk/forskellighed, men med den forskel, 

at de på websiden er adresseret direkte til eleverne. Det 

vil sige, at de er formuleret, så de ikke kræver lærer-

styring, men kan behandles selvstændigt af eleverne 

– individuelt eller i grupper. Ordlisten findes også på 

websiden. 

øvelser og bogens kapitler

Teori skal kunne forbindes med praksis. Derfor er der 

knyttet et øvelseskatalog til denne lærebog samt et 

online materiale til eleverne. Øvelseskataloget giver 

mulighed for at arbejde med bogens emner i klasse-

værelset gennem opgaver, diskussionsoplæg, gruppe-

arbejde mv.  Hver øvelse har tilhørende læringsmål, og 

i boksen på denne side er bogens kapitler anført med 

relevante øvelser. 

viden – Holdning – Handling 
For hver øvelse i dette katalog er der formuleret 

specifikke læringsmål, som adresserer dimensionerne 

viden – holdning – handling. 

Målet med vidensdimensionen er, at eleverne præsen-

teres for og tilegner sig fakta og informationer. Hold-

ningsdimensionen handler om at bruge tilegnet viden 

til at argumentere, debattere og reflektere. Handlings-

dimensionen drejer sig om aktivt at bruge ny viden og 

færdigheder til at se og gøre brug af handlingsmulighe-

der i forskellige situationer og problemstillinger. 

Læringsmålene for øvelserne følger derfor følgende 

skabelon:

• at eleverne får generel viden om …

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til … 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere og 

handle i forhold til …

sværHedsgrad, ordforklaringer 
og elevmateriale 
Øvelserne og de dertilhørende læringsmål er inddelt efter 

sværhedsgrad fra 1-3, hvoraf 3 er sværest. Sværheds-

graden er markeret i parentes ved hver øvelse, fx (2). 

Kapitel

  3 Fællesskaber

  4 Inde eller ude

  5 Kasser og kategorier

  6 Ismer og fobier

  7 Farlige forestillinger

  8 Fra forestillinger 
 til folkedrab

  9 Forskel på folk

10 Sig hvad du vil 
 – eller hvad?

11 Hvem har ret?

Relevante øvelser

1, 2, 3, 4,8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 22, 33

3, 13,14, 15, 16, 33

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 20, 33

8, 9, 10, 11, 15, 17, 23, 
24, 25, 28, 29, 30, 34

7, 8, 11, 17, 18, 19, 23, 
25, 27, 31, 32, 34, 35

15, 16, 25, 32, 34

8, 10, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 35

17, 18, 19,20,21, 22, 
23, 24, 25, 27, 32

14, 16, 21, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 34, 35

øvelser og læringsmål 
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nøgleord: identitet, fællesskab, minoriteter, medbor-

gerskab, rettigheder 

læringsmål
• at eleverne får generel viden om identitet hos mino-

riteter og specifik viden om jødisk identitet

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til mangfol-

dige identiteter

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de møder mennesker med en identitet, 

der adskiller sig fra deres egen 

 

øvelse 
1. Se filmen En del af min identitet, hvori Adam fortæl-

ler om at være dansk ung jøde:  

www.estonemedia.dk/Identitet. (Varighed 7 min.).

2. Læs boksen Det jødiske frihedsbrev – Anordningen 

af 1814. 

3. Besvar følgende spørgsmål – individuelt, i grupper 

eller fælles i klassen:

• Hvad betyder det for Adam at være jødisk?

• Hvornår føler Adam sig jødisk?

• Er det at være jødisk det samme som at være 

anderledes? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvorfor kan det være svært at fortælle, at man 

er jøde?

• Hvad betyder Anordningen af 1814 for jøder i 

dag – ifølge Adam?

• Diskutér, om Danmark er mere eller mindre 

tolerant overfor minoriteter i dag end for 200 år 

siden? Begrund.

det jødiske friHedsbrev – 
anordningen af 1814
Anordningen* af 1814, også kendt som Det 

jødiske frihedsbrev blev en realitet den 29. marts 

1814, da Kong Frederik d. 6., i kølvandet på 

oplysningstidens idealer om religionsfrihed, 

lighed og tolerance* udsendte en kongelig 

forordning, som gav danske jøder borgerrettig-

heder* på næsten lige fod med kristne borgere. 

Det betød bl.a., at jøderne fik fri bevægelighed 

indenfor landets grænser samt mulighed for at 

blive optaget i lav*, så de nu kunne arbejde 

indenfor erhverv, som før havde været forbudt 

for dem. Anordningen betød, at jøderne reelt fik 

mulighed for at blive en del af det omkringlig-

gende samfund. Anordningen af 1814 har 

stadig stor betydning for danske jøders forhold 

til det danske samfund. For mange repræsente-

rer den anerkendelse og inklusion* i det danske 

samfund.

en del af min identitet (2)
3 · øvelse og læringsmål
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nøgleord: identitet, fællesskaber, kategorier

læringsmål
• at eleverne får generel viden om identitet og specifik 

viden om egen og andres identitet

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til mangfol-

dige identiteter

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til egen og andres identiteter og 

til at skabe mere rummelige fællesskaber

 

øvelse 
1.  Uddel en tom stjerne til alle elever efter samme idé 

som her på siden, eller lad eleverne tegne en selv. 

2. Forklar eleverne, at de i hver af stjernens takker 

skal skrive noget, der er med til at definere, hvem 

de er som person. Det kan være en rolle (fx store-

søster), en interesse (fx fodboldfan), et tilhørsfor-

hold (fx dansk), en religion (fx islam) osv. 

3. Giv eleverne nogle minutter til at indføre ord i stjer-

nens takker. 

4. Nu skal eleverne ud på gulvet og bevæge sig rundt 

mellem hinanden. Bed dem finde andre, som har 

skrevet det samme eller noget lignende på deres 

stjerner (fx har en elev skrevet storesøster, og en 

anden har skrevet familie – det er et match). Bed 

eleverne om at skrive navnet på den person, der 

havde skrevet det samme som dem selv, i den tak 

som de har tilfælles. Der kan noteres flere navne 

i takkerne, hvis der er flere, som har skrevet det 

samme.

5. Afslut denne del af øvelsen, når eleverne har været 

rundt og snakke med hinanden i ca. 5 minutter.

6. Tag nu en fælles diskussion i klassen (eleverne er 

tilbage på deres pladser): 

• Hvordan var det at skulle definere sig selv på 

den måde?

• Hvad var nemt, hvad var svært?

• Var der noget, der overraskede eleverne, da de 

gik rundt mellem hinanden for at finde nogen, 

de havde noget til fælles med? Var der nogen, 

de fx slet ikke havde noget til fælles med? 

• Hvilke ord og kategorier gik hyppigst igen?

• Hvad kan man lære om hinanden ved at lave 

sådan en øvelse?

et menneske – en stjerne (1)
2 · øvelse og læringsmål
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obs! 
Denne øvelse kan kombineres med øvelsen Kasser og 

ord. Elevernes post-its med associationer fungerer så 

som udgangspunkt for denne øvelse. Spørg eleverne, 

hvilke af deres associationer som egentlig er fordom-

me? Bygger elevernes associationer på erfaringer eller 

viden – eller er det noget, de tror? Hvorfor tror de, som 

de gør? Fortsæt derefter med punkt 2.

nøgleord: fordomme, kategorisering, medier

læringsmål
• at eleverne får generel viden om fordomme

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til egne og 

andres fordomme

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til fordomme, de støder på

 

øvelse 
1. Diskuter i klassen hvilke fordomme, I har eller har 

haft. Som lærer kan du evt. lægge for og fortælle 

om en fordom, du har haft, og som siden er blevet 

udfordret. 

• Kom i diskussionen ind på, om der er fordom-

me, som går igen. 

• Hvilke fællestræk er der – og forklaringer?  

Fx har personer fra store byer nogle gange 

fordomme om folk fra landet – og omvendt. 

2. Fordomme kan påvirkes af bl.a. negativ omtale i 

medierne. Bed eleverne om at give eksempler på 

dette og diskuter, hvad man selv kan gøre for at få 

et mere nuanceret billede end mediernes.

3. Diskuter i mindre grupper, hvad man kan gøre, 

hvis man oplever andre mennesker blive udsat for 

fordomme. Har man et ansvar for at konfrontere 

den slags? Tag i diskussionen afsæt i nogle af de 

eksempler, der er kommet frem fra de foregående 

diskussioner.  

bekend dine fordomme (2)
5 · øvelse og læringsmål
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4. Diskuter, hvilke forestillinger, karakteristika og også 

fordomme der kom frem ved de forskellige ord. 

Inddrag gerne boksen om fordomme i diskussio-

nen. 

• Er der ord, hvor elevernes associationer ligner 

hinanden meget – og andre, der går i meget 

forskellige retninger? Diskuter, hvad dette kan 

skyldes. 

• Var der ord, som stort set kun havde enten 

positive eller negative associationer knyttet til 

sig? Og hvordan kan det være?

• Forsøg at få eleverne til at reflektere over, hvil-

ken betydning det har, om en gruppe er kendt/

ukendt, tæt på/langt væk eller får meget/lidt 

omtale i medierne. 

fordomme
Alle har fordomme. At have fordomme betyder, 

at man har dannet sin mening om en person 

eller gruppe på forhånd. At være fordomsfuld 

betyder, at man fastholder sine forestillinger om 

fx en person uden at lære personen at kende. 

Fordomme bygger ofte på uvidenhed og er for 

det meste negative, idet de sætter en person 

eller en gruppe i et dårligt lys. 

nøgleord: kategorisering, fordomme, identitet

læringsmål
• at eleverne får generel viden om fordomme og kate-

gorisering

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til egne og 

andres fordomme

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til fordomme, de støder på

 

øvelse 
1. Fortæl eleverne, at de skal skrive alle deres as-

sociationer ned på et papir (hurtigskrivning uden 

at censurere undervejs) over en række ord, som du 

læser højt. Giv dem ca. 1 minut til hvert ord. Lad 

dem evt. skrive på post-its, som de efterfølgende 

kan sætte fast på tavlen.

2. Læs højt, med ca. et minuts interval, ord som: kri-

sten, homoseksuel, jyde, muslim, roma (sigøjner), 

svensker, jøde, dansker, københavner. Du kan også 

vælge ord, du synes er mere relevante for dine 

elever. Det kan have en god effekt at vælge grupper 

og betegnelser, som eleverne enten har umiddel-

bart fastlåste forestillinger om, eller som de kan 

have svært ved at beskrive, fordi det er ’for tæt på’.

 Mens eleverne skriver, kan du skrive de ord, du har 

læst højt, på tavlen.

3. Hør nu eleverne, hvad de har skrevet, og skriv deres 

associationer op på tavlen. Eller lad eleverne selv 

komme op til tavlen og sætte deres post-its eller 

skrive deres associationer. 

kasser og ord (1)
4 · øvelse og læringsmål



179øvelseskatalog  

• Hvad kan ligge til grund for, at fjendebilleder i 

film, tv m.m. ændrer sig og er forskellige fra en 

tid til en anden?

• Kan det være et problem, at der er fjendebille-

der i film, serier, tv og andre medier? Begrund.

• Og hvis fjendebilleder i medier og underhold-

ning er et problem – hvad kan man så gøre ved 

det?

fjendebillede
Fremstilling af en person eller gruppe, som man 

anser som sin fjende. Fjendebilleder fremstiller 

personen/gruppen på en meget negativ og 

fordrejet måde.

 

nøgleord: fordomme, fjendebilleder, medier, 

propaganda

læringsmål
• at eleverne får generel viden om fordomme og fjen-

debilleder

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres holdning til forskellige fjendebilleder i forskellige 

former for medier

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til, om de selv, bevidst eller ube-

vidst, overtager andres fjendebilleder og gør dem til 

deres egne

øvelse 
Diskuter med eleverne, hvilken rolle tv, internet, nyhe-

der, computerspil, aviser, film og tv-serier spiller for 

konstruktionen af fordomme og fjendebilleder:  

1. Lad eleverne læse forklaringer af fordomme  

(s. 176) og fjendebilleder her på siden. 

2. Diskuter med eleverne:

• Hvem er fjenden i amerikanske serier som 

Homeland og 24 timer? Og i danske tv-serier 

som Broen, Forbrydelsen og Matador? Og hvor-

dan fremstilles denne fjende?

• Hvem er skurkene i James Bond-filmene – 

både de gamle og de nyere? 

• Beskriver serierne en trussel fra en bestemt 

gruppe mennesker i samfundet/verden?

Helte og skUrke (1)
7 · øvelse og læringsmål
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6. Tag en afsluttende diskussion med eleverne:

• Er der nogle grupper, som eleverne finder det 

mere o.k. at have fordomme om? 

• Er det fx nemmere eller mere i orden at tale 

nedsættende om mennesker, som man aldrig 

eller kun sjældent møder ansigt til ansigt? Og 

som man fx hører mange negativer historier 

om i medierne eller fra politikere. 

• Hvilket ansvar har journalister og andre i me-

dierne for at fremstille sager og grupper på en 

 nuanceret måde? Og hvilket ansvar har læse-

ren/tv-seeren for selv at søge mere informa-

tion? 

nøgleord: identitet, fordomme, stereotyper 

læringsmål
• at eleverne får generel viden om stereotyper og 

identifikation

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til stereotype 

forestillinger om minoritetsgrupper, særligt grupper de 

har begrænset kendskab og kontakt til 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de møder fordomsfulde og stereotype 

udtalelser i deres omgivelser, i medierne eller fra politi-

kere

 

øvelse 
1. Inddel eleverne i to grupper.

2. Den ene gruppe skal nu agere journalister. Den an-

den gruppe inddeles i forskellige minoriteter såsom 

romaer, jøder, grønlændere m.fl. 

3. Eleverne i minoritetsgruppen skal nu skrive en 

positiv historie om sig selv, dvs. deres tildelte mino-

ritet.

4. Journalisterne tildeles de forskellige minoriteter, 

som er repræsenteret i den anden gruppe, og skal 

nu skrive en negativ historie om minoriteterne, der 

afspejler fordomme og stereotyper om gruppen.

5. Læs herefter de forskellige historier op en minoritet 

ad gangen og diskuter, hvordan den udefrakom-

mende vinkel adskiller sig fra den personlige vinkel.

dem man ikke kender…  (2)
6 · øvelse og læringsmål 
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Heteronormen
Heteronormen er normen om, at alle er hetero-

seksuelle, og at heteroseksualitet er det natur-

lige i samfundet. Det er en norm, som siger, at 

der kun findes to køn, og at det køn, man ser ud 

til at tilhøre, også er det køn, man føler sig som. 

nøgleord: kategorier, køn, kønsidentitet, normer, 

heteronormen

læringsmål
• at eleverne får generel viden om heteronormen og 

stereotype forestillinger om køn

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til etablerede 

normer om køn, og hvordan disse normer kan udfor-

dres

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på forskellige udsagn i køns-

debatten, herunder ældre og nyere forestillinger om 

køn og kønsmønstre

øvelse 
1. Bed eleverne diskutere i grupper eller i fællesskab:

• Hvad er en ’rigtig’ mand?

• Hvad er en ’rigtig’ kvinde? 

• Find eksempler på noget, der er ’umandigt’

• Prøv at forklare, hvad ’kvindagtig’ betyder. 

• Hvem bestemmer, hvad det vil sige at være 

mand og kvinde – og kunne det være ander-

ledes? 

2. Diskuter, hvad heteronormen er. Brug definitionen 

som udgangspunkt. 

en rigtig mand?  (1)
9 · øvelse og læringsmål
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nøgleord: identitet, fordomme, diskrimination  

læringsmål
• at eleverne får generel viden om stereotype fremstil-

linger af bestemte grupper herunder romaer

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over, 

at nogle grupper tilskrives negative karakteristika 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på negativ, stereotyp omtale 

af grupper i samfundet

 

øvelse 
1. Bed eleverne læse boksen med citatet og genfor-

tælle med egne ord, hvorfor Admir ikke har fortalt 

sine børn, at de er romaer. 

2. Diskuter – i grupper eller i fællesskab:

• Forstår I Admirs valg? 

• Hvilke konsekvenser kan hans valg have?

• Hvad kunne Admir ellers have gjort?

Admir Ismanouski er født i Makedonien, men 

bor i Danmark. I foråret 2012 fortalte han første 

gang offentligt, at han er roma*. Men han havde 

ikke fortalt det til sine børn: ”Jeg har ikke sagt 

noget til mine børn om, at de er romaer. Det må 

de finde ud af hen ad vejen. Jeg har ikke lyst til, 

at de skal møde modstand på grund af deres 

baggrund.” 

”mine børn ved ikke, de er romaer” (1)
8 · øvelse og læringsmål
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case: 
fordomme på festival
”Gypsies skydes UDEN ansvar!” Sådan stod der 

på et papskilt på Roskilde Festivalens cam-

pingområde i 2011. Skiltets budskab var klart: 

Romaer* – eller gypsies – skulle ikke regne 

med god behandling. 

Hvert år rejser flere hundrede europæiske 

romaer til Roskilde for at tjene penge ved at 

samle flasker på festivalen. Mange romaer 

læser om muligheden på nettet og rejser, fordi 

de kan tjene langt mere ved at samle flasker i 

en uge, end de kan tjene på en måneds arbejde 

i deres hjemland. Men romaer har de seneste år 

oplevet, at festivalen langtfra er deres fest. På 

festivalen i 2011 lavede menneskerettighedsor-

ganisationen Amnesty International* interviews 

med romaer om deres oplevelser på festivalen. 

Romaer fortalte bl.a. om tilråb som “sigøjner-

luder“, “slave“ og “no fucking gypsies!“ Andre 

romaer oplevede, at der blev kastet flasker efter 

dem, eller at festivalgæster råbte, at de skulle 

skride hjem. Forskellige kampagner tog fat på 

problemet. I den såkaldte Poor City-kampagne 

inviterede Center for Positiv Integration* festi-

valgæster til foredrag og debatter om romaer. 

En række frivillige bevægede sig desuden rundt 

på pladsen for at gå i dialog med gæsterne, når 

de oplevede, at romaer, der samlede flasker, 

blev behandlet dårligt. Kampagnen blev kaldt 

Good Pant Attitude. 

nøgleord: romaer, fordomme, diskrimination

læringsmål
• at eleverne får generel viden om romaers forhold i 

Danmark

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til den måde, 

som romaer behandles på i Danmark

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til diskrimination af romaer eller 

andre grupper

øvelse 
1. Læs casen Fordomme på festival. 

2. Inddel eleverne i grupper. 

3. Eleverne skal nu finde på en kampagne eller en 

event, der kan være med til at skabe opmærksom-

hed omkring den dårlige behandling, som romaer 

udsættes for på Roskilde Festivalen, og som kan 

medvirke til at forbedre situationen for romaer, der 

samler flasker på festivalen. 

4. Bed dem formulere et budskab.

5. Lad dem illustrere deres kampagne fx på en plakat 

eller som en powerpoint præsentation.

fordomme på festival  (1)
11 · øvelse og læringsmål
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4. Tag afslutningsvis en fælles diskussion, hvor I bl.a. 

kommer ind på:

• Hvad vil det sige ’at springe ud’?

• Hvorfor det er nødvendigt at springe ud som 

homoseksuel eller biseksuel?

• Er der andre sammenhænge, hvor man ’sprin-

ger ud’? 

• Hvad vil det sige at adskille sig fra flertallet og 

falde udenfor det, der opfattes af mange som 

normalt?

nøgleord: kønsidentitet, seksualitet, homofobi  

læringsmål
• at eleverne får generel viden om og får personlige 

beretninger fra seksuelle minoriteter

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til, at seksu-

elle minoriteter har mangfoldige identiteter 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på fordomme og negativ 

adfærd overfor seksuelle minoriteter

 

øvelse 
It Gets Better Project er et internationalt projekt, der ind-

samler historier (videoer) fra bøsser, lesbiske, biseksu-

elle og transpersoner (LGBT) verden over. Idéen er at 

støtte unge, der har svært ved at springe ud, eller som 

oplever, at livet som ’anderledes’ er hårdt.  

1. Lad eleverne udforske websiden www.itgetsbetter-

project.org og bed dem se nogle af de forskellige 

videoer, som ligger på siden. 

2. Bed dem udvælge én video/én historie (som fx har 

berørt dem i særlig grad, eller som fortalte noget, 

de ikke vidste i forvejen). 

3. Eleverne skal herefter skrive ned, hvad budskabet 

i videoen er og formulere 2-3 spørgsmål, som de 

ville stille til personen, hvis de mødte ham/hende. 

det bliver bedre  (1)
10 · øvelse og læringsmål
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fællesskab
Når flere mennesker er sammen eller fælles om 

noget og derfor føler en form for tilhørsforhold 

til en gruppe. Et fællesskab kan være skarpt 

defineret, eller der kan være mere usynlige 

grænser for, hvem der er inde i fællesskabet 

eller udenfor.

inklUsion
Det at lukke ind. Inklusion handler om at 

inkludere, dvs. at indlemme nogen i et fælles-

skab. Inklusion i et samfund handler om, at 

alle borgere har lige muligheder for at deltage 

i samfundets demokratiske processer og lige 

adgang til velfærdssamfundets ressourcer.

eksklUsion
Det at lukke ude. Handler om direkte eller 

indirekte at afvise nogen og fratage dem deres 

ret til at deltage. Ofte henviser eksklusion til 

udelukkelse fra et majoritetsfællesskab. Den 

eller de, der ekskluderer, bestemmer, at nogen 

må være med, mens andre ikke må være med i 

en given situation.

• Er det en følelse i den enkelte, der bestem-

mer, om man hører til et bestemt fælles-

skab?

• Kan andre bestemme, om man er med eller 

ikke med i et fællesskab?

• Hvordan kan man gøre plads til flere i for-

skellige fællesskaber? 

Øvelsen er inspireret af øvelsessættet Fællesskab og 

inklusion, som er del af projektet Demokratifordi 

udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og 

Ungdomsbyen. Se mere på www.demokratifordi.dk 
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b. Bed dem derefter om at fordele sig i grupper 

efter fritidsinteresser.  Lad eleverne diskutere 

sig frem til, hvilke fællesskab de tilhører mest – 

mange grupper er i orden.

c. Spørg eleverne, om de kan udvide fællesskaber-

ne, så de bliver mere inkluderende (fx fodbold-

drenge og håndboldpiger omkring sport, eller 

en gruppe med musik for dem, der spiller musik 

eller er fan af et særligt band m.m.) 

d. Sig så: ”Nu skal alle de normale stille sig her”

 Spørg eleverne, hvorfor de har stillet sig, som 

de har. Og tag en fælles diskussion om:

• Hvad betyder normal? 

• Hvad vil det sige at være normal? 

• Er flertallet altid det normale?

e. Bed så alle danskerne stille sig på den ene side 

af den usynlige streg. Spørg eleverne, hvorfor 

de har stillet sig, som de har. Diskussion:

• Hvad skal der til for at være dansk?

• Er det noget formelt (fx statsborgerskab) 

eller en følelse?

• Hvem bestemmer, hvilke personer der er 

danskere?

f. Hvis nogle elever ikke føler sig danske, spørg 

evt. hvad der skal til, for at han/hun ville stille 

sig på den anden side. Og evt. om de egentlig 

har lyst til at stå på den ’danske side’. 

g. Afslut øvelsen med en fælles diskussion i klas-

sen (eleverne er tilbage på deres pladser):

• Delte I fællesskaber med nogle, som I var 

overraskede over at dele fællesskab med?

nøgleord: fællesskab, identitet, inklusion, eksklusion   

læringsmål
• at eleverne får generel viden om fællesskab og 

inklusion  

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over, 

hvad fællesskab, inklusion, eksklusion samt relaterede 

begreber betyder og får øje for, at vi alle er såvel med-

lemmer af som udelukkede fra en række fællesskaber

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere, 

vurdere og handle i forhold til at skabe rummelige 

fællesskaber

 

øvelse 
1. Bed eleverne læse definitionerne på fællesskab, 

inklusion og eksklusion.

2. Inddel eleverne i grupper på tre og bed dem om at 

finde tre ting, de har tilfælles (fx fritidsinteresser, 

musiksmag, fag de kan lide). Eleverne skal også 

finde titler til de tre fællesskaber, de er kommet 

frem til (fx FCK-fan). Alle grupperne skriver deres 

tre titler på fællesskaber på tavlen. Tag en fælles 

diskussion om titlerne. Er der nogle, der går igen 

flere gange? Noget, der overrasker?

3. Eleverne skal nu ud på gulvet og forestille sig, at 

der går en streg gennem klassen. 

a. De skal nu fordele sig på hver sin side af stre-

gen ud fra inddelingerne:

• Blå øjne vs. andre øjenfarver

• Mørkt hår vs. lyst hår

fællesskab og inklUsion  (1)
12 · øvelse og læringsmål
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eUroparådets definition  af 
medborgerskab
”Viden og evner til at opretholde de demokrati-

ske* institutioner, opretholde retssamfundet og 

fremme menneskerettigheder* samt et værdi-

sæt, der indebærer holdninger som tolerance*, 

solidaritet, medfølelse og respekt for andre.”

186 øvelseskatalog 

medborgerskab
Medborgerskab handler om det tilhørsforhold, 

en person har til det land, han eller hun bor 

i – og om hvordan personen oplever sin plads 

i samfundet og sit forhold til andre mennesker. 

En medborger er en person, som kender sine 

egne og andres rettigheder, pligter og medan-

svar og har mulighed for at deltage i udviklin-

gen af de fællesskaber, som vedkommende er 

en del af. 

øvelse 2 
Øvelsen kan laves selvstændigt eller som fortsættelse 

af øvelse 1.

• Skriv Europarådets* definition af medborgerskab 

op på tavlen (på næste side), eller lad eleverne selv 

læse den. 

• Split definitionen op, så de forskellige forudsæt-

ninger for medborgerskab står på tavlen. Diskuter, 

hvad de hver især betyder (hvad betyder det fx, at 

man ”opretholder retssamfundet”?)

• Diskuter så med eleverne, om de selv er, eller om 

de kender nogen, der er medborgere i Europarådets 

forstand.

• Vurder til sidst, om Europarådets definition af med-

borgerskab er god.

nøgleord: medborgerskab, fællesskab, identitet   

læringsmål
• at eleverne får generel viden om begrebet medbor-

gerskab

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres holdninger til, hvad der skal til for at være del 

af et samfund

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

medborgerskab og handle i forhold til at fremme 

medborgerskab

 

øvelse 1 
1. Skriv definitionen på medborgerskab på tavlen. 

Diskuter med eleverne: 

• Nævn tre ting, der kan gøre, at vi føler os som 

medborgere i et samfund. Hvad er der enighed/

uenighed om?

• Nævn tre ting, der kan gøre, at vi ikke føler os 

som medborgere i et samfund. 

• Inden for hvilke fællesskaber føler I jer som 

medborgere? 

• Giv et eller flere eksempler på begivenheder, 

hvor I selv har oplevet at føle jer sat udenfor 

et fællesskab – eller giv et historisk eksempel, 

hvor andre har oplevet det. 

• Hvad kan man gøre for, at andre føler sig som 

en del af samfundet og fællesskabet?

2. Start igen ved nr. 1, men prøv at udskifte ’et sam-

fund’ med ’vores klasse/skole’. 

• Er der forskel på at være medborger i samfun-

det og på at være medborger i klassen?

med- eller modborgere? (3)
13 · øvelse og læringsmål
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fanget! (2)
15 · øvelse og læringsmål

6. Lad eleverne besvare:

• Hvorfor lykkedes flugten ikke for personerne i 

filmen? 

• Hvilke forskellige roller spillede danskerne i aktio-

nen mod jøderne?

• Hvad kan man lære om danskernes holdning til 

tyskernes forfølgelse af jøderne ved at læse avisar-

tiklerne fra perioden?

• Prøv at sætte ord på, hvordan de ikke-jødiske dan-

skere opfattede jøderne i Danmark. 

nøgleord: flugt, nazisme, Holocaust, medborger-

skab, Danmark under Besættelsen   

læringsmål
• at eleverne får generel viden om de danske jøders 

forhold under Besættelsen, herunder hvordan det 

omgivende samfund opfattede jøderne i Danmark

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere 

over de forskellige forhold og skæbner, som overgik 

jøderne under nazismen i forskellige lande

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til at træffe altafgørende valg på 

meget kort tid

øvelse 
1. Læs casen Flugten til Sverige – hjælp til mennesker i 

nød på side 190. 

2. Se kapitel 3 Tilfangetagelsen i dokumentarfilmen 

THERESIENSTADT – danske børn i nazistisk fangen-

skab på www.theresienstadt.dk/sefilmen     

3. Se filmen Alene på flugt (ca. 8 min) på  

www.folkedrab.dk/oktober43 under Film og lyd.

4. Læs evt. artiklen Hjælpen til de danske jøder –  

hvorfor hjalp så mange, og hvad var risikoen?  

på www.folkedrab.dk/oktober43 under Artikler. 

5. Inddel eleverne i grupper og giv hver gruppe en 

eller to af nedenstående kilder, der findes på www.

theresienstadt.dk/kilder under Aviser og artikler: 

a. Avisartikel Rigsdagens Protest mod Jødeforfølgel-

serne 

b. Avisartikel Aktionen mod de danske jøder 

c. Avisartikel Jødeforfølgelserne 

d. Avisartikel Jøderne
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medborger vs. statsborger  (3)
14 · øvelse og læringsmål

medborgerskab
Følelse af at høre til i det land, man bor i, hvilket 

indebærer, at man handler aktivt og tager 

ansvar i det pågældende samfund. Knytter sig 

til en persons individuelle oplevelse af at høre til 

og føle ansvar. 

statsborgerskab
Persons juridiske status som medlem af en 

stat. Statsborgerskab medfører både rettig-

heder og forpligtelser; fx retten til ophold og 

arbejde i staten samt værnepligt.

nøgleord: medborgerskab, fællesskab, statsborger-

skab, rettigheder   

læringsmål
• at eleverne får generel viden om medborgerskab og 

statsborgerskab

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

forskellene på medborgerskab og statsborgerskab og 

udvikler en holdning til rimeligheden i, at de to former 

for status giver forskellige rettigheder

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til forskelsbehandling af medbor-

gere sammenlignet med statsborgere – eller omvendt

øvelse 
Mennesker, der ikke har statsborgerskab, har ikke præ-

cis de samme rettigheder som statsborgere.

1. Læs definitionerne på henholdsvis medborgerskab 

og statsborgerskab. Lad eleverne undersøge, hvilke 

sammenfald og hvilke forskelle der kan være på at 

være henholdsvis medborger og statsborger.

3. Lad eleverne drøfte ret og rimelighed i forskellene 

mellem at være statsborger og medborger. Lad 

dem også undersøge, hvad der skal til for at opnå 

statsborgerskab i Danmark. Brug for eksempel 

www.borger.dk og www.nyidanmark.dk.
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fragt af flYgtninge – en moralsk pligt?  (3)
16 · øvelse og læringsmål

4. Læs derefter artiklen Mindet om oktober 1943 – når 

myten skygger for virkeligheden på www.folkedrab.

dk/oktober43 under Artikler. 

 I artiklen findes dette afsnit:

 ”Israels Holocaustmuseum, Yad Vashem i Jerusa-

lem, har siden 1963 tildelt hæders-titlen Righteous 

Among the Nations, dvs. de retfærdige blandt 

nationerne, til ikke-jøder, som hjalp jøder under 

Holocaust. To grundlæggende forudsætninger skal 

være opfyldt for at komme i betragtning til den 

ærefulde titel. Dels skulle den pågældende red-

ningsmand eller -kvinde være klar over, at han/hun 

risikerede liv, sikkerhed og personlig frihed ved at 

hjælpe jøder. Dels måtte der ikke være stillet krav 

om nogen form for materiel belønning eller kom-

pensation som betingelse for den ydede hjælp.”

5. Besvar disse spørgsmål:

• Diskuter, om fiskere, der tog penge for at sejle 

de danske jøder til Sverige i 1943, burde komme 

i betragtning til en hædersbevisning. Argumen-

ter for og imod, om gerningen bliver bedre, hvis 

man fx udsætter sig selv for fare?

• Vurder dernæst om modstandsfolk og almin-

delige mennesker, der hjalp, burde komme i 

betragtning.

• Ca. 99 % af de danske jøder overlevede Ho-

locaust. Derfor har det danske folk fået en 

særlig mindeplade på Yad Vashem til minde 

om oktober 1943. Diskuter, om det er passende 

eller ej, at danskere som samlet folk hædres for 

redningen af de danske jøder. 

nøgleord: flugt, ansvar, fællesskab, civil ulydighed    

læringsmål
• at eleverne får generel viden om flygtninge og flugt

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over, 

at der findes forskellige former for flygtninge, og at 

der kan være mange forskellige årsager til, at man 

bliver flygtning

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til forskellige kategorier af flygt-

ninge i dag

øvelse 
1. Bed eleverne læse casen Flugten til Sverige – hjælp 

til mennesker i nød på side 190.

2. Tal med eleverne om de danske fiskeres indsats 

under 2. Verdenskrig. Med fiskernes hjælp lykkedes 

det tusindvis af jøder at flygte til Sverige. I dag er 

det andre flygtningestrømme, som præger vores 

verden, men vor tids ’oversejlere’ er tit knyttet til 

menneskesmugling, som dømmes hårdt både 

moralsk og juridisk. 

3. Drøft følgende spørgsmål:

• Hvad er en god gerning?

• Er nogle motiver og årsager til at hjælpe bedre 

end andre?

• Er gerningen bedre, hvis man fx udsætter sig 

selv for fare?

• Har man som enkeltindivid en moralsk pligt til 

at hjælpe mennesker på flugt?
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case: 
flUgten til sverige – 
Hjælp til mennesker i nød
Langt størstedelen af de danske jøder overlevede 

nazisternes udryddelse af Europas jøder. De fleste 

overlevede, fordi det lykkedes dem at flygte til 

Sverige, som var neutral under 2. Verdenskrig* og 

åbnede grænserne for jøderne fra Danmark. Her 

opholdt jøderne sig, indtil de kunne vende hjem til 

Danmark efter befrielsen i maj 1945. 

Da Danmark blev besat af Nazityskland* i 1940, 

indgik regeringen en såkaldt samarbejdspolitik 

med tyskerne. Det betød, at regeringen skulle bøje 

sig for krav og regler fra besættelsesmagten*, men 

at den samtidig fik mulighed for at stille nogle 

modkrav. Et af kravene fra dansk side var, at der 

ikke skulle indføres antijødiske love i Danmark. 

Derfor blev danske jøder fx ikke tvunget til at bære 

en jødestjerne* på tøjet som i andre tyskbesatte 

lande. De blev heller ikke deporteret til  koncentrati-

onslejre*. På den måde var samarbejdspolitikken 

med til at beskytte de danske jøder. 

Efter samarbejdspolitikken brød sammen i august 

1943, begyndte besættelsesmagten at lægge 

planer for at arrestere danske jøder og sende dem i 

koncentrationslejre* andre steder i Europa. Da 

tyskerne satte deres aktion mod jøderne i gang i 

oktober 1943, trådte et stort antal ikke-jødiske 

danskere til for at hjælpe jøderne med at flygte til 

Sverige. Modstandsbevægelsen* var ganske vist 

involveret i flugtaktionerne, men det var i langt 

højere grad helt almindelige danskere, der på 

forskellig vis hjalp jøderne. Primært hjalp de med 

at få sejlet jøderne over Øresund, men også med at 

sende mad og tøj til de jøder, der var blevet taget til 

fange af besættelsesmagten og deporteret til 

koncentrationslejren Theresienstadt*. 

Der er forskellige grunde til at de ikke-jødiske 

danskere hjalp jøderne i efteråret 1943. Mange 

hjælpere har fortalt, at de mente, at det simpelthen 

var det rigtige at gøre. 

fanget! (2) Fortsat
15 · øvelse og læringsmål
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den stærkes ret
Vor Ret ligger i vor Styrke. (…) I et Land, hvor 

regeringens Magt er daarligt organiseret, hvor der 

er værdiløse Love og en svag Regering, der navnlig 

er svækket ved en Mængde Rettigheder (…) – i 

et sådant land tager vi en ny Rettighed, nemlig 

den Stærkes Ret at kaste os over og nedslaa alle 

eksisterende forordninger og vedtægter, forvanske 

Lovene og omdanne alle Institutioner. Og saaledes 

gør vi os til herre over Ikke-Jøderne, (…).(s.20)

den jødiske sammenslutnings sejrsgang
Nu, da alle regeringer vakler, vil vor Magt blive mere 

sejrrig end andre, fordi den vil vedblive med at være 

usynlig, indtil den er blevet så stærk, at ingen List 

vil være i stand til at undergrave den (s.20)

rædselsherredømmet
Vort Rige, som følger den fredelige Erobrings 

vej, har Ret til at ombytte Krigens Rædsler med 

mindre bemærkede, men mere formaalstjenlige 

Dødsdomme. Ved disse vedligeholder vi Rædsels-

herredømmet, der tvinger Ikke-jøderne til blind 

Lydighed…(s.23)

de udvalgte
I denne Forskel mellem vor og Ikke-jødernes 

Tænkeevne kan tydeligt ses ”de Udvalgte”s og 

Menneskeværdighedens Præg, der skiller os fra 

Ikke-Jødernes instinktive og dyriske Forstand . De 

ser, men de forudser ikke, og de opfinder ikke (kun 

muligvis materielle Ting).

Paa Grundlag af dette er det tydeligt, at selve Na-

turen har udset os til at lede og styre hele verden.

fra Zions vises protokoller (den danske Udgave fra 1920)
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protokollerne (3)
17 · øvelse og læringsmål

2. Bed derefter eleverne om individuelt eller i fælles-

skab at vurdere: 

• Hvilken forestilling om jøder, afsenderen prøver 

at skabe.

• Hvilken reaktion afsenderen ønsker at skabe 

hos den ikke-jødiske læser.

• Hvorfor skriftet blev vidt udbredt og anset som 

troværdigt hos mange – også efter at det var 

bevist, at det var et falsum.

• Hvorfor skriftet stadig er populært og opfattes 

som troværdigt i nogle dele af verden (fortrins-

vis i Mellemøsten).

nøgleord: konspirationsteorier, antisemitisme, 

kildekritik, stereotyper, fordomme, hadefuld tale    

læringsmål
• at eleverne får generel viden om konspirations-

teorier og specifik viden om Zions Vises Protokoller, 

skriftets baggrund, virkemåde og udbredelse

• at eleverne får skærpet evnen til kritisk at reflektere 

over informationer, de støder på, og som handler om 

bestemte grupper af mennesker og begivenheder

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i mødet med konspirationsteorier eller me-

get stereotype forestillinger om grupper i samfundet 

øvelse 
1. Lad eleverne læse om baggrunden for Zions Vises 

Protokoller på www.folkedrab.dk/forskellighed og 

bed dem læse, eller læs i fællesskab, de udvalgte 

dele af protokollerne i boksen på næste side. Sørg 

for at afklare ord og begreber.
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lav en benægterHistorie (2)
19 · øvelse og læringsmål

nYe Undersøgelser tYder på, 
at der ikke var vikinger i danmark
”Vikingeeksperten Tage Thygesen er ved sine 

seneste undersøgelser kommet frem til, at de 

fleste kilder, der fortæller om vikingeliv i Dan-

mark, er falske. Det viser sig, at det pågældende 

kildemateriale er fabrikeret længe efter vikinge-

tiden og skrevet med skriveredskaber, som slet 

ikke fandtes i den periode. Kemiske analyser 

af vikingehjelme, skjolde og stridsøkser viser, 

at våbnene næppe har været brugt i kamp. 

Videre undersøgelser peger på, at det ville have 

været næsten umuligt at holde fat i længere tid 

omkring økser og skjolde grundet en uergono-

misk udformning af grebene. Det peger på, at 

våbnene er fremstillet som pyntegenstande 

og ikke til krigsbrug. Ifølge cand. scient. Børge 

Shelmann har hjelmene en pasform, som slet 

ikke passer til formen på de kranier, vi kender 

fra den såkaldte vikingetid.” 

Det, der står i teksten, er forkert. Men det er me-

get nemt at skrive sådan en tekst: Den er fyldt 

med ukonkret argumentation – fx står der ikke 

noget om, hvilke kilder den såkaldte ’ekspert’ har 

undersøgt, eller hvordan han er kommet frem til 

resultatet. Tage Thygesen og Børge Shelmann 

bliver præsenteret som ekspert og cand. scient, 

men hvad ved vi egentlig om dem, deres bag-

grund og uddannelse? Og hvem har lavet de 

kemiske analyser og på hvilket grundlag? 

nøgleord: konspirationsteorier, benægtelse, 

revisionisme, kildekritik, stereotyper     

læringsmål
• at eleverne får generel viden om benægtelse, kon-

spirationsteorier og kildekritik på internettet

• at eleverne får skærpet evnen til kritisk at reflektere 

over informationer, de støder på, og som handler om 

bestemte grupper af mennesker og begivenheder

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

benægtelsens form, til at genkende benægtelse og til 

at vurdere udsagn og informationer på internettet

øvelse 
Eleverne skal skrive en benægterhistorie. Emnet kan fx 

være: Jorden er ikke rund, Jernalderfolket kendte ikke 

til jern, Der var ikke noget slag ved Dybbøl Mølle, 

Kejser Napoleon har aldrig eksisteret, Antallet af ofre i 

1. Verdenskrig er langt mindre end antaget osv. Inden 

eleverne går i gang, kan de læse eksemplet 

Nye undersøgelser tyder på, at der ikke var vikinger 

i Danmark.

1. Vælg et emne eller en påstand.

2. Find en passende illustration og sæt teksten flot 

op, fx i powerpoint.
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afslør teorierne! (3)
18 · øvelse og læringsmål

2.  Kig også på den samfundsmæssige kontekst for 

teorien. Er der fx tale om en tid med stor usikker-

hed eller et land med samfundsmæssige foran-

dringer, krise, økonomiske problemer m.m.? Tag 

også højde for, at konspirationsteorier lettere finder 

udbredelse i samfund med følgende karakteristika: 

• Autoritært regime 

• Skjulte magtstrukturer

• Manglende tillid til staten

• Ringe adgang til fri information

• Betydelige begrænsninger på den offentlige 

debat 

• Lavt uddannelsesniveau

nøgleord: konspirationsteorier, kildekritik    

læringsmål
• at eleverne får generel viden om konspirationsteo-

rier

• at eleverne får skærpet evnen til kritisk at reflektere 

over informationer de støder på, som handler om 

bestemte grupper af mennesker og begivenheder

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i mødet med konspirationsteorier og ste-

reotype fremstillinger af grupper eller sager

øvelse 
1.  Udvælg en konspirationsteori (fx om månelandin-

gen, mordet på J.F. Kennedy, Lady Dianas død, 11. 

september), find information om den og analysér 

så opbygningen af teorien: 

• Undersøg, hvilke aktører konspirationsteorien 

inddrager (hvem gør hvad). 

• Undersøg, hvilket forløb eller historiske begiven-

heder den bygger på. 

• Diskuter, om den ligner andre teorier i sin op-

bygning. 

• Overvej, hvem der – ifølge teorien – er den 

skyldige? Og hvem der ville få noget ud af at tro 

på teorien? Og på at udbrede teorien? 
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ord der gør ondt (1)
21 · øvelse og læringsmål

nøgleord: sprogbrug, fordomme, hadefuld tale      

læringsmål
• at eleverne får generel viden om sprogets virkemid-

ler og om ekskluderende sprog 

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til brug af 

ekskluderende sprog 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til brug af ekskluderende sprog 

øvelse 
1. Bed eleverne finde ord eller formuleringer, der sårer, 

eller som har såret dem selv eller andre. Undgå at 

navngive andre personer.

2. Diskuter i grupper, hvad det er, der gør, at netop de 

ord eller formuleringer sårer: Drøft betydningen 

af, hvem der siger det, hvordan det siges, hvor og 

hvornår (på tomandshånd, i klassen, i konfliktsitua-

tioner, i legesituationer, i sportssammenhæng etc.).

3. Formuler til sidst, hvilke typer af ord og formule-

ringer I sammen i klassen vil forsøge at undgå i 

fremtiden.

            

196 øvelseskatalog 

den anden side af Historien (2)
20 · øvelse og læringsmål

7. Øvelsen afsluttes med en fælles snak om, hvad 

eleverne har fået ud af at arbejde med ’den anden 

side af historien’.

nøgleord: fordomme, kildekritik, medier     

læringsmål
• at eleverne får generel viden om informationssøg-

ning og kildekritik

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

forskellige værdier og holdninger, som de støder på i 

medierne

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til de informationer, som medi-

erne vælger at videregive 

øvelse 
1. Udvælg en bestemt gruppe, en særlig bydel eller et 

land og skriv navnet på tavlen.

2. Lav en fælles brainstorm på, hvad man får at vide 

om gruppen, bydelen eller landet ved at se og læse 

nyheder. Skriv informationerne på tavlens venstre 

side.

3. Inddel eleverne i mindre grupper og bed dem 

formulere, hvad man ikke får at vide i nyhederne. 

Tag en fælles opsamling og skriv elevernes bud på 

tavlens højre side.  

4. Diskuter i fællesskab, hvor man kunne få disse 

manglende informationer fra. 

5. Diskuter, hvorfor de manglende informationer ofte 

eller slet ikke nævnes.

6. Udvid evt. øvelsen og bed eleverne, enkeltvis eller 

i grupper, om at vælge et emne fra tavlens højre 

side. Eleverne skal herefter researche på emnet og 

skrive en kort tekst. 
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wisdom of tHe crowd
 Wisdom of the crowd er et begreb, som er 

kommet på banen inden for de seneste år. Det 

bruges bl.a. om videndeling på nettet og hand-

ler om det brede flertals påvirkning af meninger 

og udlægninger* af en sag eller et emne ved 

at uploade og dele indhold, fx kommentarer til 

nyhedssider og blogs. Hvis der er mange med 

en bestemt mening om en given sag, kan det 

skabe en form for flokmentalitet, som kan over-

trumfe en eksperts udsagn. 

 Med web 2.0, som bl.a. er kendetegnet ved 

indhold lavet af og for brugerne, er der mange 

eksempler på videndeling defineret af flertal-

let, blandt andre Wikipedia og Ekstra Bladets 

nationen!: På nationens! hjemmeside står der: 

”Bland dig i debatten, kom med din mening, 

skriv om det du ved noget om. Med Folkets 

Røst sætter du dagsordenen og bestemmer, 

hvad andre skal mene noget om”. En pointe om-

kring nationen! er imidlertid, at dette forum har 

omkring 140.000 registrerede brugere, hvoraf 

5000 om måneden skriver kommentarer. Langt 

størstedelen af kommentarerne skrives dog af 

en mindre skare. Man kan sige, at det således 

snarere er den enkeltes idé om flertallets opfat-

telse, end det reelt er flertallet, der taler.

HadefUld tale
Udsagn, som fremstiller medlemmer af en 

bestemt gruppe som mindreværdige. Hadefuld 

tale håner, stigmatiserer eller umenneskeliggør 

personer på grund af deres religion, politiske 

orientering, etnicitet, seksuelle orientering eller 

andre gruppetilhørsforhold.
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øvelse 
1. Kig på definitionen af hadefuld tale i boksen på 

næste side. Find i fællesskab eksempler på, hvad 

hadefuld tale kan være. 

2. Inddel eleverne i grupper og bed dem indbyrdes 

diskutere, om de selv har oplevet eller hørt om 

hadefuld tale på de sociale medier.

3. Lav en fælles erfaringsopsamling. 

4. Diskuter om hadefuld tale, chikane og mobning er 

anderledes på sociale medier end i offline sam-

menhænge.

5. Læs boksen Wisdom of the crowd som findes på 

næste side og diskuter begrebet:

• Hvilke positive sider er der ved denne form for 

vidensdeling?

• Hvilke negative sider er der ved denne form for 

vidensdeling?

6. Kom med forslag til, hvordan man kan bruge socia-

le medier positivt til at konfrontere fordomme og 

fjendebilleder. Se evt. et eksempel på dette under 

hashtagget #JewsAndArabsRefuseToBeEnemies

sociale medier og intolerance (2)
22 · øvelse og læringsmål

nøgleord: sprogbrug, kildekritik, fordomme, sociale 

medier, vidensdeling     

læringsmål
• at eleverne får generel viden om informations-

søgning og kildekritik på internettet og på de sociale 

medier

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

de værdier og holdninger, som informationer på 

de sociale medier repræsenterer sammenlignet med 

mere lødige og etablerede medier 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til, hvordan de selv bruger og 

bliver påvirket af sociale medier
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Hadsk rapmUsik (3)
24 · øvelse og læringsmål

7. Perspektivér evt. til andre eksempler, hvor ytrings-

frihed og kunstnerisk frihed har været årsag til 

stridigheder (fx Muhammedkrisen i 2006, aflysning 

af den franske standupkomiker Dieudonnés show i 

2014).

8. Spiller det en rolle, om hadsk tale bliver bragt i en 

raptekst eller i en politisk pamflet, fx løbesedlen 

fra Hizb ut-Tahrir (se øvelsen Løbesedlen på forrige 

side)?

9. Kom med idéer til, hvad der kan gøres for at be-

kæmpe had og vold mod homoseksuelle.

nøgleord: hadefuld tale, homofobi, ytringsfrihed      

læringsmål
• at eleverne får generel viden om hadefuld tale i 

forskellige udformninger

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til brug af 

hadefuld tale i kunstformer som musik samt til at 

kunne skelne mellem retmæssige ytringer eller kritik 

og egentlig hadefuld tale

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på direkte eller indirekte 

hadefuld tale 

 

øvelse 
1. Bed eleverne læse casen Hadsk rapmusik og 

definitionerne på hadefuld tale og ytringsfrihed. De 

findes på næste side. 

2. Hvorfor meldte Outrage sangeren Sizzla til politiet i 

London i 2004?

3. Hvorfor mener Outrage, at rapmusik kan dræbe?

4. Læs Sizzlas tekst Nah apologize (se fx http://www.

metrolyrics.com/nah-apologize-lyrics-sizzla.html) 

og vurder, om den opildner til had mod homosek-

suelle.

5. Kan hadefuld tale, fx i rapmusik, føre til vold og 

drab? Begrund. 

6. Er ytringsfriheden truet, hvis kunstnere som Sizzla 

ikke kan optræde med sange, som de har skrevet?
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løbesedlen (1)
23 · øvelse og læringsmål

case: løbesedlen 
I 2002 uddelte den islamiske organisation Hizb 

ut-Tahrir en løbeseddel, der bl.a. indeholdt denne 

sætning om jøder: ”Og dræb dem, hvor end I 

finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev 

jer”. Løbesedlen blev offentliggjort på forenin-

gens hjemmeside og omdelt forskellige steder i 

København. I oktober 2002 blev talsmanden for 

Hizb ut-Tahrir, Fadi Abdullatif, ved Københavns 

Byret idømt to måneders betinget fængsel for 

trusler, forhånelser og opfordring til drab på jø-

der i løbesedlen. Abdullatif blev dømt efter straf-

felovens paragraf 266 b (racismeparagraffen) 

og stk. 2, der omhandler propagandavirksomhed 

som skærpende* omstændighed. Det betyder, 

at en gerning, der har karakter af propaganda*, 

straffes hårdere end en, der ikke er propaganda. 

straffelovens § 266 b – racismeparagraffen
Den, der offentligt eller med fortsæt til udbre-

delse i en videre kreds fremsætter udtalelse 

eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe 

af personer trues, forhånes eller nedværdiges 

på grund af sin race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle oriente-

ring, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

stk. 2
Ved straffens udmåling skal det betragtes som 

en skærpende omstændighed, at forholdet har 

karakter af propagandavirksomhed.

nøgleord: ekstremisme, sprogbrug, hadefuld tale, 

propaganda, antisemitisme     

læringsmål
• at eleverne får generel viden om ekstremisme og 

hadefuld tale i Danmark

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til ekstremisti-

ske synspunkter

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på ekstremistiske ytringer 

og handlinger

 

øvelse 
1. Læs casen Løbesedlen og racismeparagraffen som 

findes her på siden.

2. Læs evt. om Hizb ut-Tahrir på  

www.folkedrab.dk/forskellighed 

3. Vis eleverne løbesedlen fra Hizb ut-Tahrir, som 

kan findes på www.folkedrab.dk/forskellighed. Det 

anbefales, at man ikke kopierer og uddeler løbe-

sedlen, men i stedet behandler den i fællesskab i 

klassen.   

4. Undersøg i fællesskab teksten og identificer de ord, 

som I mener, er nedladende, hadefuld tale eller på 

anden måde negative. 

5. Genfortæl med jeres egne ord, hvordan jøder be-

skrives i teksten.

6. Diskuter, hvad konsekvenserne kan være af at ud-

sende løbesedlen. Kan den slags løbesedler være 

farlige?
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antisemitisk standUp (2)
25 · øvelse og læringsmål

• Forklar, hvorfor det er antisemitisme, når Dieu-

donné siger, at det er ærgerligt, at gaskamrene 

ikke længere findes. 

• Diskuter for og imod et forbud mod Dieudonnés 

standupshow.

• Hvad kunne man have gjort i stedet for at for-

byde showet?

• Diskuter, hvorfor armbevægelsen quenelle har 

skabt røre?

• Diskuter forskellen mellem sproglige udtalelser 

og kropssprog, dvs. noget man siger, eller noget 

man gør – fx laver armbevægelsen quenelle. 

Er racistiske tilråb fx værre end racistiske tegn 

eller omvendt?

nøgleord: hadefuld tale, antisemitisme, ytrings-

frihed, racisme       

læringsmål
• at eleverne får generel viden om hadefuld tale i for-

skellige udformninger og om nutidige manifestationer 

af antisemitisme

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til brug af ha-

defuld tale i forskellige kunstformer, fx comedy, samt 

til at kunne skelne mellem retmæssige ytringer eller 

kritik og egentlig hadefuld tale

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de direkte eller indirekte støder på 

hadefuld tale

 

øvelse 
1. Læs casen Antisemitisk standup og definitionerne 

på ytringsfrihed, hadefuld tale og antisemitisme.  

De findes på næste side.

2. Læs evt. om Holocaust på  

www.folkedrab.dk/forskellighed 

3. Besvar:

• Hvorfor blev Dieudonnés standupshow for-

budt? 

• Hvad mener Dieudonné, når han siger, at den 

omtale, som Holocaust får, er “mindepornografi“? 
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case:  Hadsk rapmUsik
Den jamaicanske rapper Sizzlas koncerttur 

i Storbritannien blev i 2004 aflyst, efter han 

var blevet meldt til politiet for at opfordre til 

vold og mord i sine raptekster. I teksterne er 

Sizzla meget negativ og fordømmende overfor 

homoseksuelle. Derfor meldte Outrage – en 

interessegruppe for homoseksuelles rettighe-

der* – Sizzla til politiet. Outrage mente, at rap-

musik faktisk kan være farlig og opildne til had. 

Talsmanden for Outrage sagde: ”Der er måske 

ikke mange (…), der direkte lytter til budskabet 

og går ud og følger hans direktiver*. Men hvis 

man hører pladen tilstrækkeligt mange gange, 

bliver det absorberet, og det bliver en del af ens 

kultur, at man taler om og forholder sig til andre 

mennesker på den måde”, sagde han. 

Ifølge Outrage er især unge mennesker uden 

uddannelse letpåvirkelige overfor den slags 

propaganda*, der kan findes i rapmusik.

Sizzlas koncerter er siden blevet aflyst i mange 

andre lande, herunder i Danmark i 2009, og 

senest i USA, hvor han skulle have spillet i 

december 2013.

HadefUld tale
Udsagn, som fremstiller medlemmer af en 

bestemt gruppe som mindreværdige. Hadefuld 

tale håner, stigmatiserer eller umenneskeliggør 

personer på grund af deres religion, politiske 

orientering, etnicitet, seksuelle orientering eller 

andre gruppetilhørsforhold.

YtringsfriHed
Retten til at sige eller skrive sin mening of-

fentligt uden indblanding fra myndighederne. 

Ytringsfriheden betyder dog ikke, at man må 

sige eller skrive hvad som helst – en ytring må 

eksempelvis ikke være racistisk. Ytringsfrihed 

er en menneskeret.

Hadsk rapmUsik (3) Fortsat
24 · øvelse og læringsmål
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Hvilke menneskerettigHeder Hvornår? (3)
26 · øvelse og læringsmål

nøgleord: menneskerettigheder, ansvar       

læringsmål
• at eleverne får generel viden om menneskerettighe-

derne

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere, 

i hvilke hverdagssammenhænge menneskerettighe-

derne er relevante

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

menneskerettighedernes praktiske betydning, og over 

hvordan de bedst sikres, og af hvem 

 

øvelse 
1. Lad eleverne læse Verdenserklæringen om Menne-

skerettighederne (find den fx på www.amnesty.dk) 

eller læs den op for dem. Afklar ord, der er uklare 

for eleverne, inden I går i gang med øvelsen.

2. Diskuter med eleverne, hvilke menneskerettigheder 

der knytter sig til hvilke dele af vores liv:

• Skole

• Arbejde

• Fritidsinteresser og sport

• Religion

• Bolig

• Transport

• Ferie

• Politik

3. Drøft også, hvis ansvar det er at beskytte rettighe-

derne, og hvad man selv kan gøre for at kende og 

bruge sine rettigheder.

204 øvelseskatalog 

case: antisemitisk standUp
I 2014 blev den franske komiker Dieudonnés 

standupshow Le Mur (Muren) forbudt af myndig-

hederne – først i Frankrig, senere i Storbritannien. 

Showet blev aflyst før premieren og forbudt, fordi 

myndighederne vurderede, at Dieudonnés udtalel-

ser i showet var racistiske* og antisemitiske* og 

udgjorde en trussel mod den offentlige ro og orden. 

Dieudonné havde forinden bl.a. udtalt, at den 

omtale, som Holocaust får, er ’mindepornografi’, 

og at det er en skam, at gaskamrene ikke længere 

findes. Dieudonné havde i forvejen syv domme for 

at opfordre til had mod jøder. 

Forbuddet mod Dieudonnés show fik megen me-

dieopmærksomhed og udviklede sig bl.a. til en dis-

kussion for eller imod ytringsfrihed*. Modstandere 

af forbuddet mente, det var et brud på ytringsfrihe-

den og ikke i nogens interesse – heller ikke jøder-

nes – at forbyde hans show. Andre sagde, at man 

ved at forbyde showet understregede, at det ikke er 

o.k. at sige hvad som helst om andre mennesker.

Dieudonné er også manden bag en strakt armbe-

vægelse, som kaldes en quenelle. Armbevægelsen 

er blevet beskyldt for at være nynazistisk*, da 

den ligner en omvendt nazihilsen: Armen stræk-

kes nedad i modsætning til opad, som nazisterne 

gjorde. Denne hilsen har spredt sig blandt Dieu-

donnés tilhængere. Fodboldspilleren Anelka kom i 

massiv modvind, da han i en kamp for sin engelske 

klub West Bromwich fejrede en scoring med at lave 

en quenelle på fodboldbanen. Anelka blev idømt 

en stor bøde samt fem spilledages karantæne for 

brug af tegnet, fordi det så tydeligt ligner en om-

vendt heil Hitler-hilsen.

antisemitisme
Fordomme og had mod jøder. Nazisternes forsøg 

på at udrydde alle jøder i Europa under 2. Verdens-

krig er det mest ekstreme udtryk i historien for 

dette had.

HadefUld tale
Udsagn, som fremstiller medlemmer af en bestemt 

gruppe som mindreværdige. Hadefuld tale håner, 

stigmatiserer eller umenneskeliggør personer på 

grund af deres religion, politiske orientering, etnici-

tet, seksuelle orientering eller andre gruppetilhørs-

forhold.

YtringsfriHed
Retten til at sige eller skrive sin mening offentligt 

uden indblanding fra myndighederne. Ytringsfrihe-

den betyder dog ikke, at man må sige eller skrive 

hvad som helst – en ytring må eksempelvis ikke 

være racistisk. Ytringsfrihed er en menneskeret. 

antisemitisk standUp (2) Fortsat
25 · øvelse og læringsmål
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case: p-sagen – 
et eksempel på diskrimination?
En ung elev ved en teknisk skole var i skolepraktik 

som tømrer og fandt en seddel på et bord, hvorpå 

der stod ’minus P’. Eleven spurgte sin lærer, hvad 

sedlen betød. Læreren forklarede, at det drejede sig 

om en virksomhed, der søgte en lærling til at 

komme i praktik. ’Minus P’ betød, at virksomheden 

ikke ønskede at få en ’perker’ som praktikant. Den 

tekniske skole ville ikke oplyse navnet på arbejdsgi-

veren, og derfor lagde Dokumentations- og 

rådgivningscentret om racediskrimination (DRC)* 

sag an mod skolen på vegne af tømrereleven. 

Sagen endte i første omgang i Østre Landsret, og 

her tabte DRC’s klient – altså eleven der havde 

fundet sedlen. Han var nemlig uegnet til at komme 

diskrimination
Negativ forskelsbehandling. Betyder, at nogle 

mennesker behandles anderledes på grund af fx 

deres køn, seksualitet eller religion.

racediskrimination
Negativ forskelsbehandling på grund af forestil-

linger om race eller om etnisk oprindelse.

i praktik (han var ikke på det stadium i sit uddannel-

sesforløb), lød det fra landsretten. Så fordi han ikke 

selv skulle have haft praktikpladsen, var han ikke i 

den givne sag blevet personligt diskrimineret.

DRC indgav herefter en klage til FN’s racediskrimi-

nationskomite. FN fandt, at ikke bare den unge 

mand, men også de øvrige skolepraktikanter med 

anden etnisk oprindelse end dansk, var blevet stillet 

ringere – og altså diskrimineret – fordi den tekniske 

skole netop havde set bort fra dem i forbindelse 

med den specifikke praktikplads. FN fandt også, at 

tømrereleven skulle have en erstatning af den 

danske stat. Det har den danske stat dog nægtet.
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p-sagen – et eksempel på diskrimination? (2)
27 · øvelse og læringsmål

nøgleord: diskrimination, racisme, fordomme, 

rettigheder, FN        

læringsmål
• at eleverne får generel viden om diskrimination og 

forbud mod diskrimination 

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til forskels-

behandling 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til diskrimination

 

øvelse 
1. Læs casen P-sagen – et eksempel på diskrimination? 

og definitionerne på diskrimination i boksene på 

næste side.                

2. Diskuterer med eleverne:

• Hvilke og hvis konkrete rettigheder er blevet 

krænket i denne sag? (jf. artiklerne i FN’s  

Verdenserklæring om Menneskerettighederne. 

Se www.amnesty.dk eller  

www.folkedrab.dk/forskellighed)

• Hvem har krænket rettighederne?

• Hvad kan ligge bag virksomhedens valg?

• Hvad kan ligge bag skolens valg? Kan virksom-

hedens og skolens valg retfærdiggøres?

• Hvad kan man gøre for at undgå lignende sager?

Læs mere om sagen på Dokumentations- og rådgiv-

ningscentret om racediskriminations hjemmeside: 

www.drcenter.dk  
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case: i en klasse for sig
I Helsingør bor der mellem 1200 og 2500 romaer*. 

Det er et af de største romasamfund i Danmark. I 

midten af 1970’erne oprettede kommunen særlige 

modtagerklasser for romaer, som børnene kom i, 

inden de kom ind i almindelige klasser. Der var 

forskellige problemer omkring romaernes skole-

gang. Mange mødte slet ikke op i skolen, og 

familierne havde derudover problemer med 

fattigdom, arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau 

og dårlige boligforhold. Derfor oprettede kommu-

nen i 1982 den første såkaldte sigøjnerklasse. 

Ideen med klassen var, at romaerne havde brug 

for ekstra hjælp til at lære skolerutiner, blive en del 

af skolens sociale samvær og for at gennemføre 

deres uddannelse. Romaerne skulle gå i den 

særlige klasse i tre måneder, og derefter skulle de 

tilbage i deres ’normale’ klasser. Men i stedet for at 

eleverne kom tilbage, blev der i løbet af 1990’erne 

oprettet yderligere to ’sigøjnerklasser’ med romaer 

i forskellige aldre. 

Problemerne med skoledeltagelsen for romaer 

fortsatte i Helsingør. Det fik kommunen til at 

trække forældrene i kontanthjælp, hvis deres børn 

ikke kom i skole. Ifølge kommunens egen evalu-

ering havde de forskellige tiltag faktisk en effekt: 

Flere af romaerne kom mere regelmæssigt i skole. 

I 2003 kom særreglerne i mediernes søgelys og fik 

hård kritik. Nogle mente, at kommunen gemte 

romaerne væk for at skåne de øvrige børn og deres 

forældre for anderledes og besværlige elever. De 

fleste kritikere kaldte det for åbenlys forskelsbe-

handling af romaerne.

I 2004 blev klasserne dømt ulovlige af statsamtet, 

og i 2005 kom en afgørelse fra det, der i dag 

hedder Ligebehandlingsnævnet. Den slog fast, at 

’sigøjnerklasserne’ var en overtrædelse af loven om 

etnisk ligebehandling.
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i en klasse for sig (2)
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nøgleord: romaer, fællesskaber, diskrimination, 

rettigheder, sociale forhold, adskillelse i skoler         

læringsmål
• at eleverne får generel viden om forholdene for børn 

med romabaggrund i Danmark

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til at inddele 

elever efter etnisk tilhørsforhold

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til de fællesskaber, som de selv 

er en del af, særligt når fællesskabet virker eksklude-

rende over for bestemte grupper 

øvelse 
1. Læs casen I en klasse for sig og evt. Grundlovens  

§ 76, som findes på næste side og side 211.

2. Læs loven om etnisk ligebehandling og/eller uddra-

gene fra FN’s Børnekonvention, som findes på side 

210.

3. Besvar:

• Hvis ansvar er det, at børn kommer i skole og 

får en god grunduddannelse?

• Hvorfor mente Helsingør Kommune, at det var 

en god idé at oprette de såkaldte sigøjnerklas-

ser?

• Nævn nogle af årsagerne til kritikken af klas-

serne.

• Forklar, hvorfor klasserne til sidst blev fundet 

ulovlige.

• Mener I, at klasserne var nødvendige?

• Hvad kunne man ellers have gjort?
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lov om etnisk ligebehandling
§ 3, stk. 3. 
Der foreligger indirekte forskelsbehandling, 

hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, 

betingelse eller praksis vil stille personer af en 

bestemt race* eller etnisk* oprindelse ringere 

end andre personer, medmindre den pågæl-

dende bestemmelse, betingelse eller praksis er  

objektivt* begrundet i et sagligt formål, og 

midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige 

og nødvendige.

§ 4. 
Loven er ikke til hinder for, at specifikke 

foranstaltninger, der har til formål at forebygge 

eller opveje ulemper knyttet til race eller etnisk 

oprindelse, opretholdes eller vedtages.

Stk. 2. Specifikke foranstaltninger, der iværk-

sættes i henhold til stk. 1, kan alene oprethol-

des, indtil formålet med dem er opfyldt.

grundlovens § 76 
Alle børn i den undervisningspligtige alder har 

ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre 

eller værger, der selv sørger for, at børnene får 

en undervisning, der kan stå mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke 

pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.
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i en klasse for sig (2) Fortsat
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Uddrag af verdens børns grundlov 
fn’s børnekonvention* omskrevet af institut for 
menneskerettigheder og Ungdomsbyen

artikel 4 
statens overholdelse af rettighederne 
Staten er forpligtet til bedst muligt at leve op til 

Børnekonventionens bestemmelser. 

artikel 5 
statens respekt for forældres ansvar 
Staten anerkender, at det er forældrene og 

familien, der først og fremmest har ansvaret for 

barnet.

artikel 28 
ret til undervisning 
Ethvert barn har ret til undervisning. 

Grunduddannelsen skal gøres gratis og tvungen 

for alle børn. 

Det videregående uddannelsessystem bør være 

tilgængeligt for alle, og der bør gives mulighed for 

økonomisk støtte. Undervisningen skal foregå på 

en værdig og menneskelig måde.

artikel 29 
Uddannelsens formål 
Uddannelsen af barnet skal udvikle dets personlig-

hed og evner mest muligt. Undervisningen skal 

forberede barnet til et ansvarligt og aktivt liv som 

voksen, den skal fremme respekten for menneske-

rettigheder* og miljø, for barnets forældre samt for 

dets egne og andres kulturelle og nationale 

værdier.
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case: vinter ol 2014: to rUssia witH love
I 2014 blev der afholdt olympiske vinterlege i 

Sotji, Rusland. Året før havde Ruslands præsident 

Vladimir Putin underskrevet en lov, der betød, at 

homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter* 

ikke kunne vise deres kærlighed offentligt. Loven 

indeholdt nemlig et forbud mod at propagandere* 

for utraditionelle seksuelle relationer blandt børn”. 

Det skabte stor debat op til og under OL, og flere 

statsledere og andre politikere blev væk. Fx meldte 

USA’s Barack Obama og den franske præsident 

François Hollande afbud til vinterlegene i Rusland. 

Mange tolkede deres afbud som en protest mod 

Ruslands homofobiske* lovgivning. Den amerikan-

ske sangerinde og skuespiller Cher fortalte til me-

dierne, at hun havde valgt at takke nej til at åbne 

Vinter-OL på grund af Ruslands åbenlyse modvilje 

mod homoseksuelle.

Men ikke alle blev væk. Den danske kulturminister 

Marianne Jelved valgte at tage turen til Sotji sam-

men med verdens atleter. Hun mente ikke, at det 

hjalp noget at blive væk. Hun opfordrede i stedet 

til at deltage i legene og gå i dialog om homosek-

suelles rettigheder*. Inden hun rejste til Rusland 

i februar fik hun overrakt et sjal med regnbuefar-

ver, som aktivistnetværket* To Russia with Love 

Denmark håbede ville sende en hilsen om solidaritet 

til homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner  

i Rusland. Regnbueflagets farver er symbol på 

mangfoldighed og især på LGBT-rettigheder*. Regn-

buen viste sig også på den verdensomspændende 

internetsøgemaskine Google. Under Vinterlegene 

ændrede Google sit logo til en grafisk illustration af 

vinteratleter, der udfører deres sport over et bælte af 

regnbuens farver.
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vinter-ol 2014: to rUssia witH love  (2)
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nøgleord: homofobi, diskrimination, rettigheder     

læringsmål
• at eleverne får generel viden om LGBT-personers 

vilkår og rettigheder i verden i dag

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til rettigheder 

og diskrimination

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de oplever diskrimination 

øvelse 
1. Læs casen Vinter-OL 2014: To Russia with love som 

findes på næste side.

2. Diskuter følgende:

• Hvilket signal sendte politikere og kendte men-

nesker ved at melde afbud til Vinter-OL i Sotji? 

Er deres reaktion god, forståelig, nødvendig 

eller noget helt fjerde? 

• Marianne Jelved opfordrede folk til at deltage 

i legene og gå i dialog i stedet for at blive væk. 

Diskuter, hvad der kan være positivt og negativt 

ved hendes forslag.

• Kom med idéer til, hvordan man ellers kunne 

vise modstand mod Ruslands homolov.   
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case: foreningen nekkab
Nekkab var en selskabelig forening, der holdt til på 

Bakken - nekkab er bakken stavet bagfra. Nekkabs 

grundlag handlede om fest for folk med tilknytning 

til Dyrehavsbakken, men i 1924 blev foreningen 

forbudt. Dommerne mente nemlig, ud fra politispio-

ners rapporter, at Nekkab dækkede over ’homosek-

suel aktivitet’. Se uddrag fra kendelserne her:

Uddrag af østre landsrets dom om forbud mod 
foreningen nekkab 31. januar 1924:
”Foreningens Program for Maanederne Oktober – 

December 1923 indeholder Meddelelse om 

Afholdelse af 4 Kostumeballer og en Pakkefest i 

Jagtvejens Selskabslokaler, Jagtvej Nr. 113.

Ved Rapporter afgivet af Politibetjente, der har 

skaffet sig Adgang til Foreningens fester, er oplyst 

Følgende: 

Ved Festen den 27 Januar 1923 var Gaarden fuld 

af Folk, der med sjofle Betegnelser raabte højt om, 

at det var homoseksuelle Personer, der deltog, og 

der saas i Lokalet flere mandsklædte Par, der 

kyssede hinanden, ligesom Mandspersoner 

dansede med hinanden paa højst uanstændig 

Maade.

Ved Festen den 17 Marts 1923 var Størstedelen af 

de tilstedeværende ”Damer” forklædte Mandsper-

soner, der ikke alene i Klædedragt, men ogsaa i 

deres Maade at være paa havde en skuffende 

Lighed med Kvinder; deres Dans betegnedes af 

Betjenene som i høj Grad uanstændig, og de og 

deres mandsklædte Kavalerer kyssede og kram-

mede hinanden.”

”Den ’selskabelige’ Forening Nekkab blev ophævet 

som ulovlig, da den bl.a. tilstræbte at være Til-

holdssted for og Bindeled mellem Mænd med 

homoseksuelle Tilbøjeligheder* og dens Sammen-

komster skabte en nærliggende Fare for Forførelse 

af unge Mænd til  Uterligheder* og var egnede til at 

vække offentlig Forargelse.” 

Kilde: Højesteretsdomme (April 1924) s. 514-517 H D 

30 April 1924 i sag nr. 53/1924
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foreningen nekkab (1)
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nøgleord: homofobi, diskrimination, rettigheder       

læringsmål
• at eleverne får generel viden om synet på og be-

handlingen af homoseksuelle i historien 

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til rettigheder 

og diskrimination

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på fordomme eller oplever 

diskriminerende adfærd

 

øvelse 
1. Bed eleverne læse casen Foreningen Nekkab som 

findes på næste side.

2. Gennemgå uddraget fra Østre Landsrets dom og 

notér følgende:

• Hvad beskriver politibetjentene, at de har set?

• Hvad er det, som politibetjentene ser, der er 

forkert i deres øjne? 

• Hvad er begrundelsen for at gøre foreningen 

ulovlig?

3. Diskuter til slut, hvorfor man i 1924 mente, at det 

var nødvendigt at forbyde en forening som Nekkab. 

Perspektivér gerne til grundlovens bestemmelser 

om forsamlingsfrihed og ytringsfrihed – og til men-

neskerettighedserklæringen, der blev vedtaget ca. 

25 år senere. 
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HolocaUst-benægtelse – 
en konspirationsteori  (2)

32 · øvelse og læringsmål 

nøgleord: benægtelse, konspirationsteorier, 

revisionisme, kildekritik       

læringsmål
• at eleverne får generel viden om benægtelse, kon-

spirationsteorier og kildekritik 

• at eleverne får skærpet evnen til kritisk at reflektere 

over informationer, de støder på, og som handler om 

bestemte grupper af mennesker og begivenheder

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

benægtelsens form, til at genkende benægtelse og 

til at vurdere udsagn og informationer om historiske 

begivenheder

øvelse 
1. Læs casen Holocaust-benægtelse – en konspirati-

onsteori på næste side.

2. Læs evt. (dele af) materialet på undervisningssiden 

om Holocaust-benægtelse:  

www.holocaust.dk/grundskole 

3. Besvar:

• Beskriv, hvad Holocaust-benægtelse er. 

• Hvad kan være årsagerne til, at nogle benægter, 

at Holocaust har fundet sted?

• Giv bud på, hvad benægtere ønsker at opnå.

• Diskuter, om det kan være farligt, at nogle men-

nesker afviser, at historiske begivenheder som 

Holocaust har fundet sted.

case:
spis en banan – sig nej til racisme
Midt under en fodboldkamp i april 2014 mellem 

Barcelona og Villarreal kastede en tilskuer en 

banan efter den brasilianske fodboldspiller Dani 

Alves, der er mørk i huden. Banankastning efter 

mørke spillere er set før i fodboldverdenen og 

ofte med racistisk* motiv. Dani Alves reagerede 

ved at samle bananen op, spise den hurtigt og 

derefter fortsætte kampen, som om intet var 

hændt. Tidligere har lignende episoder udløst 

voldsomme reaktioner fra andre spillere. 

Derimod efterlod Dani Alves blot en tom 

bananskræl. 

Dani Alves handling blev brugt til at starte en 

kædereaktion af sympatierklæringer med et 

antiracistisk budskab. På de sociale medier 

lagde kendte og ukendte, sportsstjerner og 

skoleelever billeder op af sig selv, imens de 

spiser en banan under de to hashtags #NoTo-

Racism og #WeAreAllMonkeys. Dani Alves 

havde startet en social bananbølge! 

racisme
Holdninger og handlinger, der bunder i forestil-

lingen om, at visse grupper af mennesker er 

mindre værd end andre på grund af fx race, 

hudfarve, etnisk oprindelse, kultur eller nationa-

litet.
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spis en banan – sig nej til racisme (1)
31 · øvelse og læringsmål

nøgleord: racisme, menneskerettigheder       

læringsmål
• at eleverne får generel viden om racisme

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til forskellige 

manifestationer af racisme og reaktioner på racisme 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de oplever racisme i den ene eller 

anden form

øvelse 
1. Lad eleverne læse casen Spis en banan – sig nej til 

racisme.

 Bed dem derefter om at se på forklaringen på 

racisme. 

2. Forklar, hvorfor det kan opfattes som racisme, at 

en tilskuer kastede en banan efter Dani Alves. 

3. Diskuter den måde, Alves reagerede på. Hvad er 

positivt/negativt? Begrund.

4. Kom med bud på, hvorfor episoden fik så stor 

opmærksomhed og startede en bananbølge.  
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registrering af borgeres 
tilHørsforHold?  (3)

33 · øvelse og læringsmål

nøgleord: etnicitet, nationalitet, religion, registrering         

læringsmål
• at eleverne får generel viden om databrug og regi-

strering af befolkningsgrupper 

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til registrering 

og brug af data om specifikke religiøse eller etniske 

minoriteter 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle i forhold til betydningen af, hvilken kon-

tekst registrering og databrug af befolkningsgrupper 

indgår i

 

øvelse 
I Danmark registrerer staten ikke befolkningens reli-

giøse tilhørsforhold udover til folkekirken. 

Diskuter med eleverne, hvilken betydning det har, at 

man ikke registrerer på denne måde.

1.  Del eleverne op i to grupper. 

2. Bed den ene gruppe om at finde fordele ved at regi-

strere forhold som folks religion, etniske oprindelse 

og nationalitet (altså: Hvad kan man positivt bruge 

den slags oplysninger til i samfundet?)

3. Bed den anden gruppe om at finde problemer eller 

farer ved at registrere forhold som folks religion, 

etnicitet og nationale baggrund (altså: Hvordan kan 

den slags oplysninger misbruges i samfundet?)

4. Skriv de to gruppers punkter op på tavlen overfor 

hinanden og tag en fælles diskussion.
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HolocaUst-benægtelse – 
en konspirationsteori  (2) Fortsat

32 · øvelse og læringsmål

case: HolocaUst-benægtelse – 
en konspirationsteori 
Det er et historisk faktum, at Holocaust* fandt 

sted, og at omkring seks millioner jøder blev slået 

ihjel under nazisternes* forfølgelser. Flere årtiers 

forskning, adskillige retssager, vidneudsagn fra 

overlevende og gerningsmænd og tusindvis af 

kilder har givet dokumentation for drabene. 

Alligevel findes der personer og grupper rundt om i 

verden, der benægter, at Holocaust har fundet 

sted. De siger, at Holocaust er en gigantisk jødisk 

konspiration – en jødisk sammensværgelse – som 

handler om at få sympati og opbakning fra 

omverdenen og derigennem magt, penge og 

indflydelse.

Holocaust-benægtelse er bygget op omkring tre 

centrale påstande:

• Der blev ikke slået seks millioner jøder ihjel

• Der blev ikke brugt gaskamre til drabene

• Hitler ville ikke udrydde jøderne og vidste ikke 

noget om drabene

Ifølge benægterne er tallet seks millioner stærkt 

overdrevet. Derudover var det jødernes egen skyld, 

at de blev forfulgt, siger de. Benægterne afviser 

også, at der blev brugt gaskamre til drabene og 

kommer ofte med komplicerede beregninger af, 

hvordan gaskamre og krematorier skulle fungere. 

Beregningerne holder dog ikke og er blevet afvist 

gang på gang. Benægterne konkluderer også, at 

Hitler ikke stod bag jødeudryddelser, fordi der ikke 

findes et dokument med en direkte ordre fra Hitler 

om at udrydde alle jøder i Europa. 

Derfor, siger benægterne, var det ikke officiel tysk 

politik at forsøge at udslette jøderne. Jøderne blev 

bare deporteret østpå, påstår benægterne – der 

var ikke tale om en systematisk forfølgelse og 

tilintetgørelse. Læs mere om benægternes påstan-

de og afvisningen af dem på www.holocaust.dk/

grundskole under Hvad er Holocaust-benægtelse? 

Også i Danmark findes der personer, som benæg-

ter Holocaust, og som forsøger at få opbakning til 

deres sag. Fx har danske benægtere udviklet deres 

egne undervisningsmaterialer og uddelt løbesedler 

til skolelever. De har også gentagne gange sendt 

mails til historielærere og elevrådsformænd og 

præsenteret dem for det, de kalder ’den anden side 

af historien’. 

Læs mere om Holocaustbenægtelse på    

www.holocaust.dk/grundskole  
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betød, at de blev frataget de borgerrettigheder*, 

som andre tyskere havde. 

Efter Nürnberglovenes indførelse tog diskriminatio-

nen* af jøderne fart. Fra 1938 fik alle jøder stemp-

let et J i deres identitetspapirer. Jødernes pas fik 

også påført et J, så deres baggrund straks kunne 

genkendes ved grænsen til andre europæiske 

lande. Fra januar 1939 blev jøder, der ikke havde 

tydelige jødiske navne, påtvunget navnene Sarah 

eller Israel, så deres afstamning ikke kunne skjules. 

Med tiden blev deres bevægelsesfrihed indskræn-

ket, og de blev udelukket fra flere og flere dele af 

det offentlige liv. Jødiske børn blev fx udelukket fra 

offentlige skoler og unge jøder fra universiteterne. 

Der blev indført særlige tidspunkter, hvor jøder 

kunne handle i udvalgte forretninger, og det blev 

forbudt for jøder at benytte offentlig transport. Jø-

der måtte ikke længere arbejde som fx advokater, 

og det blev forbudt for jødiske læger at behandle 

ikke-jøder. Mange jødiske virksomheder blev over-

taget af ikke-jøder, og jødiske arbejdere blev fyret.

case: nürnberglovene
I 1935 indførte naziregimet* i Tyskland de såkaldte 

Nürnberglove. Nürnberglovene gav staten ret til 

behandle jøder (og romaer) anderledes, fordi de 

ikke tilhørte det, som nazisterne kaldte det tyske 

folkefællesskab, og som var forbeholdt ariere*. 

Nürnberglovene betød, at jøderne blev lukket ude 

af store dele af det tyske samfund.

Nürnberglovene havde bl.a. en definition af, hvem 

der var jøde, og hvem der var arier. Det afhang af 

blodet – altså ens familie. En person var jøde, hvis 

mindst tre bedsteforældre var af jødisk oprindelse. 

At være jøde afhang altså ikke af, om man var tro-

ende. Også personer af jødisk herkomst, der ikke 

bekendte sig til  jødedommen* eller praktiserede 

jødiske traditioner og ritualer, blev anset for at være 

jøder. Det afhang ene og alene af ens stamtræ. Det 

betød fx, at de tyske jøder ikke kunne konvertere til 

kristendommen og dermed undgå at blive forfulgt.

Nürnberglovene gjorde jøder til en slags anden-

klasses borgere i Tyskland, og de kunne ikke få 

rigsborgerskab (svarende til statsborgerskab). Det 
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nürnberglovene  (1)
34 · øvelse og læringsmål

3. Bed eleverne om at forestille sig dagens Danmark 

uden retssikkerhed, borgerrettigheder og basale fri-

heder som friheden til at opholde sig, hvor man har 

lyst, til at have det arbejde, man gerne vil lave, og 

gå i skole sammen med sine kammerater. Hvordan 

ville det være at leve i sådan et samfund? 

 

nøgleord: Nøgleord: diskrimination, antisemitisme, 

racisme, eksklusion, registrering 

læringsmål
• at eleverne får generel viden om racisme og  

nazisme

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger i forhold til statsstøttet 

racisme, registrering af minoriteter og diskriminerende 

lovgivning 

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på ekskluderende og diskri-

minerende adfærd i hverdagen og på politisk niveau 

 

øvelse 
1. Læs casen Nürnberglovene på næste side og evt. 

uddrag fra Nürnberglovene her på siden. 

2. Drøft efterfølgende spørgsmålene nedenfor i fæl-

lesskab eller gruppevis. 

• Diskuter, hvad nazisterne ønskede at opnå med 

Nürnberglovene. Lykkedes det?

• Hvad betød Nürnberglovene for jødernes rets-

sikkerhed og borgerrettigheder?

• Forklar hvorfor jøder fik påtvunget navnene 

Sarah (for kvinder) eller Israel (for mænd) og fik 

stemplet et J i deres identitetspapirer og i deres 

pas?

• Hvad er forskellen på statsstøttet (eller ligefrem 

statsiværksat) diskrimination og diskrimination 

foretaget af enkelte personer eller grupper?

Uddrag fra nürnberglovene
Loven om beskyttelse af det tyske blod og den 

tyske ære forbød

• Ægteskab eller seksuelle forhold mellem 

jøder og ikke-jøder

• Ansættelse af ariske kvinder under 45 år i 

jødiske husholdninger

Med Rigsborgerloven mistede jøder

• Valgbarhed

• Stemmeret

• Retten til at besidde offentligt embede 
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2. økonomisk raceadskillelse
Alle ikke-hvide arbejdere blev udelukket fra faglært 

arbejde og fra medlemskab af fagforeninger (som 

kæmper for arbejderes rettigheder).

3. social raceadskillelse
Alle samfundsinstitutioner og alle former for 

samvær og sammenkomster mellem mennesker 

blev opdelt og reguleret efter race — lige fra 

ægteskab til offentlig transport, undervisning og 

sportsarrangementer. Det betød fx, at hvide børn 

gik på en skole for hvide – og sorte børn i en skole 

for sorte.

4. politisk undertrykkelse
Den sorte befolknings politiske rettigheder* blev 

begrænset til kun at gælde inden for de reservater*, 

hvor de levede. Organisationer, som kæmpede for 

de sortes borgerrettigheder, blev forbudt, og de 

politiske ledere blev fængslet eller måtte flygte ud 

af landet. Apartheidregimets mest kendte politiske 

fange var Nelson Mandela (1918-2013), lederen af 

Sydafrikas største befrielsesbevægelse ANC. 

Mandela sad i fængsel fra 1962 til 1990. I 1994 

blev Mandela landets første demokratisk* valgte 

præsident. 

case: apartHeid
Apartheid betyder adskillelse og er betegnelsen for 

den raceadskillelse, der blev gennemført ved lov i 

Sydafrika 1950-93. På dette tidspunkt fordelte 

Sydafrikas befolkning sig ca. således: 10 % hvide, 

10 % farvede (hovedsagligt asiater og mulatter) og 

80 % sorte. Apartheidlovene blev indført i 1950, 

efter det nationalistiske parti National Party var 

kommet til magten i 1948. 

Apartheid gjorde den hvide elite i landet, som var i 

klart undertal, endnu mere magtfuld. Denne hvide 

elite bestående af afrikaanerne (dvs. særligt 

hollandske efterkommere) og britiske efterkom-

mere havde nu kontrol over flertallet af sorte 

landsmænd og dermed adgang til billig arbejds-

kraft. Den sorte befolkning blev forflyttet og 

isoleret i reservater* kaldet townships og havde 

ingen politisk indflydelse. 

Apartheidpolitikken bestod af fire lovpakker, som 

hver især indeholdte en række love og regler:

1. Geografisk raceadskillelse
Befolkningen blev opdelt i bestemte grupper efter 

hudfarve og race*, og landet blev delt op i områder, 

som var beregnet til de forskellige befolkningsgrup-

per. 87 % af Sydafrikas areal blev tildelt den hvide 

befolkning, og over 3 mio. sorte blev tvangsforflyt-

tet til særlige reservater.
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apartHeid (3)
35 · øvelse og læringsmål  

nøgleord: racisme, eksklusion, diskrimination, 

adskillelse

læringsmål
• at eleverne får generel viden om racisme i nyere tid

• at eleverne får skærpet evnen til at reflektere over 

deres værdier og holdninger til statsstøttet racisme 

og diskrimination

• at eleverne får styrket deres evne til at analysere 

og handle, når de støder på diskriminerende og eks-

kluderende adfærd i hverdagen og på politisk niveau 

 

øvelse 
1. Læs casen Apartheid på næste side.

2. Bed eleverne om at læse om racisme på  

www.folkedrab.dk/forskellighed og diskutere  

efterfølgende:  

•	 Hvordan ligner og/eller adskiller apartheid sig 

fra tidligere tiders racisme fx nazisme? 

•	 Hvordan opretholdt det hvide mindretal magten 

over flertallet af befolkningen, altså de sorte 

sydafrikanere?

•	 Diskuter, hvad apartheid kan have betydet for 

de sortes syn på de hvide? Og på de hvides syn 

på de sorte?
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borgerrettigHeder: De rettigheder man har, når 

man er del af et samfund, fx religionsfrihed, stemme-

ret og valgfrihed i forhold til, hvor man vil bo.

børskrakket 1929: Voldsomme kursfald på aktie-

markedet i Wall Street, New York, USA. Aktiernes værdi 

faldt til ca. en tredjedel i løbet af få uger. Børskrakket 

blev starten på en international økonomisk krise i 

1930’erne og betød, at mange mennesker, både pri-

vate og firmaer, mistede store pengesummer.

cHikane: Når en person vedvarende generer en an-

den person. Mobning kan være en form for chikane.

demokrati: Demokrati betyder folkestyre. Det vil 

sige, at det er folket, der skal styre. Styreformen er 

kendetegnet ved, at alle borgere kan påvirke sam-

fundsudviklingen gennem frie valg. Man skelner ofte 

mellem repræsentativt demokrati, hvor borgerne 

vælger, hvem der skal repræsentere dem og træffe 

beslutninger på alle borgernes vegne, og direkte de-

mokrati, hvor der holdes folkeafstemning om konkrete 

beslutninger. 

diktatUr: En form for politisk styre eller regime, hvor 

al magt er samlet hos en enkelt person, en diktator el-

ler statsleder, og hvor folket har meget lidt eller intet at 

skulle have sagt i forhold til politiske beslutninger. Det 

modsatte af diktatur er demokrati. 

direktiv: En retningslinje eller instruks om hvordan 

noget skal gøres eller udføres.

diskrimination: Negativ forskelsbehandling. Bety-

der at nogle mennesker behandles anderledes pga. fx 

deres køn, seksualitet eller religion.

einsatZgrUppe: Tysk ord for indsatsgruppe. 

Betegner især fire mobile specialenheder, der under 

2. Verdenskrig udførte massehenrettelser på jøder, 

sigøjnere og andre grupper, primært i Sovjetunionen. 

Einsatzgrupperne dræbte i alt omkring 1,5 mio. men-

nesker ved skydning og i mobile gaskamre.

eksklUsion: Det at lukke ude. Handler om direkte 

eller indirekte at afvise nogen og fratage dem deres ret 

til at deltage. Ofte henviser eksklusion til udelukkelse 

fra et majoritetsfællesskab. Den eller de, der eksklude-

rer, bestemmer, at nogen må være med, mens andre 

ikke må være med i en given situation.

ekstremisme/ekstremistisk: Ekstrem og yderlig-

gående holdning eller opførsel, ofte inden for politik 

eller religion. 

etnisk oprindelse /etnicitet: Henviser til en 

befolkningsgruppes fælles oprindelse eller særlige 

fælles træk, såsom sprog eller kultur. Betegnelsen 

bruges til at markere, hvor en person stammer fra fx 

fra Danmark.

eU: Forkortelse for den Europæiske Union, der er en 

sammenslutning af 28 europæiske stater (i 2014), som 

samarbejder økonomisk og politisk. EU blev dannet i 

1958 under betegnelsen det Europæiske Økonomiske 

Fællesskab (EØF). Danmark blev medlem i 1973.

eUroparådet: International organisation, der be-

står af 47 europæiske lande. Europarådets formål er 

bl.a. at sikre den fælles kulturarv og overholdelse af 

menneskerettighederne. Rådet har udarbejdet Den 

Europæiske Menneskerettighedskonvention, der blev 

vedtaget i 1950.

Ord markeret på denne måde forklares andre steder i 

ordlisten.

11. september: Dato for terrorangreb mod USA i 

2001. Angrebet blev udført af 19 flykaprere med 

tilknytning til terrornetværket al-Qaeda. To fly ødelag-

de World Trade Center i New York, et tredje ramte det 

amerikanske forsvarsministerium Pentagon i Wash-

ington, mens det sidste fly styrtede ned i Pennsylva-

nia. I alt blev ca. 3000 personer dræbt. 

2. verdenskrig: 1939-1945, krig mellem de allierede 

(ledet af Storbritannien, USA og Sovjetunionen) og 

Aksemagterne, som bestod af Nazityskland og dets 

støtter (de mest centrale lande var Italien og Japan).

aktivist: En person, som kæmper aktivt for en 

bestemt (ofte politisk) sag. Som regel er aktivisten 

medlem af en politisk organisation eller græsrodsbe-

vægelse.

amnestY international: International NGO dvs. 

en ikke-statslig organisation. Amnesty er en af verdens 

største menneskerettighedsorganisationer og arbejder 

for at sikre menneskerettigheder i hele verden.

anordning (kongelig): 
Betegnelse for lov udstedt direkte af kongen (indtil 

1849). Anordning bruges også som synonym for 

bekendtgørelse. 

antisemitisme/antisemitisk: Fordomme, mod-

vilje og had mod jøder. Nazisternes forsøg på at 

udrydde alle jøder i Europa under 2. Verdenskrig (se 

Holocaust) er det mest ekstreme udtryk i historien for 

dette had.

apartHeid: Adskillelse af mennesker på grund af 

forestillinger om race; medfører typisk diskrimination 

af ikke-hvide mennesker. Apartheid blev praktiseret 

ved lov i Sydafrika 1950-93.

arbejdsmigrant: En person, der flytter til et andet 

land for at arbejde der.

arier/arisk: En racebetegnelse som nazisterne 

brugte op til og under 2. Verdenskrig om visse euro-

pæere, særligt lyse nordeuropæere, som af nazisterne 

blev anset for at ligge øverst i et racehierarki. 

assimilation: Indlemmelse af individ eller gruppe i 

samfundet. Begrebet forstås ofte således, at minorite-

ter opgiver deres egne, særlige kulturtræk og tilpasser 

sig majoritetens kultur og levemåde.

besættelsen: 9. april 1940 - 5. maj 1945, tiden hvor 

Danmark var besat af Nazityskland under 2. Verdens-

krig.

besættelsesmagt: Militær enhed eller styrke, der 

med militær magt tager kontrollen over et andet lands 

område.

blasfemi: Gudsbespottelse. At forhåne eller udvise 

mangel på respekt overfor en tro eller religion.
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Heteronormen: Normen om, at alle er heteroseksu-

elle, og at heteroseksualitet er det naturlige i samfun-

det.

HolocaUst: Betegnelse for nazisternes folkedrab 

på seks mio. europæiske jøder under 2. Verdenskrig. 

Ordet betyder oprindelig brændoffer og stammer fra 

latin og græsk.

HolocaUst-benægtelse: Hel eller delvis afvisning 

af nazisternes folkedrab på seks mio. europæiske 

jøder under 2. Verdenskrig. Findes ofte i højreekstre-

mistiske og antisemitiske miljøer. Holocaust-benæg-

telse er en form for hadefuld tale.

Homofobi: Modstand mod eller had til homoseksu-

elle personer. Homofobi kan fx komme til udtryk som 

en frygt for at komme i fysisk kontakt med en person 

af samme køn.

Hvide bUsser, de: Busser, som i 1945 transporte-

rede skandinaviske fanger fra de nazistiske koncen-

trationslejre hjem. Hjælpeaktionen kaldes også Ber-

nadotteaktionen, fordi den kunne lade sig gøre takket 

være forhandlinger mellem den svenske greve Folke 

Bernadotte og nazisterne.

Højreekstremistisk: Betegnelse for politiske 

grupperinger på den yderste højrefløj, der ofte er vil-

lige til at bruge ikke-demokratiske midler. Betegnelsen 

højreradikal anvendes også.

Højreradikal: Se højreekstremistisk.

identitet: Den måde personer eller grupper opfatter 

sig selv på, dvs. hvem man er, og hvad man står for.

ideologi: En politisk eller religiøs overbevisning eller 

forestilling, dvs. et sæt af tanker og ideer som samlet 

bliver til en bestemt systematisk tankegang eller op-

fattelse.

inklUsion: Betyder at lukke ind. Inklusion handler om 

at inkludere, dvs. at indlemme nogen i et fællesskab. 

Inklusion i et samfund handler om, at alle borgere har 

lige muligheder for at deltage i samfundets demokra-

tiske processer og lige adgang til velfærdssamfundets 

ressourcer. 

integration: Tilpasning af individer eller hele grup-

per til samfundets normer og typiske levevis.

intolerance: Vedvarende modvilje over for noget 

eller nogen, der opfattes som anderledes. Intolerance 

består ofte af modstand, ubehag, afsky, frygt eller had.

islam: Muslimernes religion, der bl.a. tager udgangs-

punkt i det hellige skrift Koranen. Islam bygger på fem 

søjler: Bekendelsen til én sand gud, Allah, og hans pro-

fet Muhammed, fem daglige bønner, almisse til fattige 

og syge, faste i ramadanen og pilgrimsrejse til den 

hellige by Mekka.

islamisme: Politisk islam, der ønsker at etablere en 

stat baseret på islam. Forskellige islamistiske bevæ-

gelser er ikke enige om, hvordan dette mål skal opnås.

islamofobi: Fjendtlig indstilling over for religionen 

islam og/eller muslimer som gruppe. 

jødedom: Betegnelsen for den jødiske religion, hvor 

troen på den ene almægtige Gud er central. Jødedom-

men bygger bl.a. på Toraen (Det Gamle Testamentes 

fem Mosebøger).

eUropæiske menneskerettigHedsdomstol, 
den: Domstol i Strasbourg, som blev etableret i 

1959. Alle – enkeltpersoner, grupper og stater, der er 

medlem af Europarådet – kan indbringe en sag for 

domstolen, hvis de mener, at Den Europæiske Menne-

skerettighedskonvention er blevet overtrådt.

fascisme: Politisk bevægelse dannet i Italien i 1919 

under ledelse af Benito Mussolini, der fra 1925 opbyg-

gede et fascistisk diktatur i Italien. Fascismen var 

stærkt nationalistisk og militaristisk. Nazismen min-

dede i udgangspunktet om fascismen, men udviklede 

sig særligt efter 1933 i en langt mere antisemitisk, 

racistisk og radikal nationalistisk retning.

fattigdomsgrænsen: Angivelse af, hvor meget 

man mener, det er muligt at leve for uden at være fat-

tig. Hvis ens indtægt er under fattigdomsgrænsen, 

bliver man anset som fattig. 

fjendebillede: Fremstilling af en person eller 

gruppe, som man anser som sin fjende. Fjendebilleder 

fremstiller personen/gruppen på en meget negativ og 

fordrejet måde.

fn: Forkortelse for de Forenede Nationer, som blev 

dannet i 1945. FN arbejder for fred og sikkerhed i 

verden og for at menneskerettighederne overholdes. 

Derudover gennemfører FN udviklingsaktiviteter og 

humanitært arbejde. 193 af verdens 206 lande er med-

lem af FN.

fn’s børnekonvention: Blev vedtaget i 1989 og 

beskriver en række grundlæggende rettigheder, der 

gælder for alle børn under 18 år.

fn’s verdenserklæring om menneskeret-
tigHeder: Blev vedtaget i 1948 kort tid efter 2. Ver-

denskrigs afslutning med det formål at sikre alle men-

nesker lige rettigheder og beskyttelse. Erklæringen er 

ikke bindende for de lande, der har underskrevet den.

fordomme: En forudfattet og ofte negativ holdning 

til en person eller gruppe.

forskelsbeHandling: Når personer eller grupper 

behandles forskelligt, selvom de befinder sig i samme 

situation og har ret til samme behandling.

fredløs: Forfulgt eller uden rettigheder.

fællesskab: Når flere mennesker er sammen eller 

fælles om noget og derfor føler en form for tilhørsfor-

hold til en gruppe. Et fællesskab kan være skarpt de-

fineret, eller der kan være mere usynlige grænser for, 

hvem der er inde i fællesskabet eller udenfor. 

gHetto: Bydel med høj koncentration af mennesker 

med samme etniske oprindelse eller med samme 

religion. Under 2. Verdenskrig tvang nazisterne den 

jødiske befolkning sammen i ghettoer. 

HadefUld tale/Hate speecH: Udsagn, som frem-

stiller medlemmer af en bestemt gruppe som min-

dreværdige. Hadefuld tale håner, stigmatiserer eller 

umenneskeliggør personer på grund af deres religion, 

politiske orientering, etnicitet, seksuelle orientering 

eller andre gruppetilhørsforhold.

HadforbrYdelse: En kriminel handling begrundet 

i ofrets seksuelle orientering, etniske oprindelse, 

religion eller politiske overbevisning. Betegnelsen hate 

crime bruges også.
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middelalderen: I Danmark bliver betegnelsen brugt 

om perioden fra ca. 1000, hvor Danmark blev kristent, 

til Reformationen i 1536.

mindretal: Se minoritet. 

minoritet: Mindretal. Mindre del af en befolkning, 

der adskiller sig fra flertallet (majoriteten), fx med hen-

syn til religion, kultur eller sprog. Det kan være etniske 

minoriteter, religiøse minoriteter eller seksuelle mino-

riteter. Der er et ulige magtforhold mellem minoritet 

og majoritet i et samfund. Minoriteter kan derfor have 

svært ved at få indflydelse i samfundet.

modstandsbevægelsen: Et civilt modsvar til 

Nazitysklands besættelse af Danmark under 2. Ver-

denskrig. Modstanden bestod fx i sabotage af industri 

og jernbaner. I Danmark var en af de mest kendte 

modstandsgrupper Hvidstengruppen. Modstandsbe-

vægelser opstod i alle de besatte lande. 

nationalisme/nationalistisk: En stærk natio-

nalfølelse forbundet med forestillingen om at have et 

selvstændigt nationalt landområde. Kan lede til for-

skelsbehandling og udelukkelse af minoriteter.

naZisme: Politisk ideologi, som opstod i Tyskland 

efter 1. Verdenskrig. Nazismen var stærkt antisemi-

tisk og racistisk og baseret på en forestilling om, at 

mennesker kan placeres i et racehierarki med den 

ariske race øverst og den jødiske nederst. Nazismen 

var også præget af en radikal form for nationalisme. 

Nazisterne ville opbygge et racerent nationalt fælles-

skab og et tysk verdensrige.

naZitYskland: Betegnelse for Tyskland i perioden 

1933-1945, hvor landet var underlagt et nazistisk dik-

tatur under ledelse af Adolf Hitler.

nationalitet: Betegnelse for hvilken nation et men-

neske hører til. Ens nationalitet kan fx være dansk eller 

svensk.

nYnaZisme: Politisk bevægelse, der bygger videre på 

nazisternes idéer. Nynazister er nationalistiske og har 

oftest et voldsomt had til visse minoritetsgrupper.

nürnberglovene: Betegnelse for to centrale 

antijødiske love vedtaget i 1935 i Tyskland. Lovene 

indeholdt en definition af, hvem der var jøde, de fratog 

jøderne i Tyskland deres borgerlige rettigheder, og det 

blev fx forbudt for jøder og ikke-jøder at gifte sig.

objektiv begrUndelse: En begrundelse der er 

værdineutral eller upartisk dvs. ikke præget af person-

lige holdninger. Modsætning til en personlig begrun-

delse.

pesten: Infektionssygdom, der dræbte over 1/4 af 

Europas befolkning i 1300-tallet. Også kaldet Den 

Sorte Død. 

propaganda: Ensidig kommunikation der skal 

påvirke fx en befolknings holdninger og handlinger. 

Propaganda kan bl.a. findes i film, taler, plakater og 

massemedier. Nazisterne udbredte påstanden om, at 

jøder var en trussel, gennem propaganda.

race: Betegnelse som er blevet brugt til at gruppere 

mennesker, der deler fysiske kendetegn som fx hud-

farve.

jødestjerne: Sekstakket stjerne (eller to trekanter 

lagt over hinanden), der henviser til Davidstjernen, som 

er et almindeligt jødisk symbol. Under 2. Verdenskrig 

tvang nazisterne jøder til at bære en gul jødestjerne på 

tøjet. 

kalot: Lille hat, der dækker issen. Indenfor jødedom-

men kaldes den en kippah. Jødiske mænd kan bære 

en kalot som tegn på ydmyghed over for Gud. 

koncentrationslejr/kZ-lejr: Lejr hvor grupper 

af mennesker, der er uønskede i samfundet, inde-

spærres og udfører tvangsarbejde under meget ringe 

forhold. Betegnelsen forbindes især med de nazisti-

ske koncentrationslejre, men kendes også fra andre 

sammenhænge. De blev fx benyttet af europæiske 

kolonimagter i Afrika, af Sovjetunionen (kaldet GULag) 

og under krigene på Balkan i 1990’erne.

konspirationsteori: Ide om at en begivenhed eller 

et fænomen skyldes en hemmelig sammensværgelse.

konvertere: At tilslutte sig en religion eller at skifte 

fra en religion til en anden.

kommUnisme/kommUnistisk: Kommunisme er en 

samfundsopfattelse og politisk revolutionær ideologi, 

der bygger på idéen om fælles ejendom. Efter 1945 

og frem til 1989 var de østeuropæiske lande underlagt 

kommunistisk styre. 

kristendom: De kristnes religion centreret om troen 

på Guds søn Jesus. Kristendommen bygger på Biblen 

dvs. det gamle og det nye testamente, der fortæller 

om Jesu liv. Endnu et centralt element i kristendom-

men er troen på treenigheden – faderen, sønnen og 

Helligånden, der anses som én. 

kUltUr: Anvendes ofte som betegnelse for den måde 

en befolkningsgruppe lever og opfatter sig selv på. 

Betegnelsen omfatter eksempelvis sprog og symboler 

samt bevidste og ubevidste handlinger.

lav: Faglig sammenslutning af udlærte, især hånd-

værkere, fx skrædderlav eller skomagerlav. Lavene 

opstod i Europa i Middelalderen og fungerede op til 

1800-tallet.

lgbt: Forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual & Trans-

gender. Bruges som samlebetegnelse for bøsser, lesbi-

ske, biseksuelle og transpersoner.

ligebeHandling: At alle behandles lige uanset alder, 

køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering 

mv.

majoritet: Flertal. Majoriteten i et samfund har 

magten til at definere normerne i samfundet, dvs. 

hvad der er rigtigt og forkert. Der er derfor et ulige 

magtforhold mellem majoriteten og minoritet. 

medborgerskab: Følelse af at høre til i det land 

man bor i, hvilket indebærer, at man handler aktivt 

og tager ansvar i det pågældende samfund. Modsat 

statsborgerskab knytter medborgerskab sig tættere til 

en persons individuelle oplevelse af at høre til og føle 

ansvar. 

menneskerettigHeder: Grundlæggende rettighe-

der og friheder, som gælder for alle mennesker. I 1950 

vedtog Europarådet Den Europæiske Menneskeret-

tighedskonvention, der er bindende for de lande, der 

har tiltrådt konventionen, i modsætning til FN’s Ver-

denserklæring om Menneskerettighederne vedtaget i 

1948, som ikke er bindende.

228 ordliste 



231ordliste  

tolerance: At acceptere tilstedeværelse af menne-

sker, der ikke nødvendigvis er som en selv, i fx et land, 

samfund eller vennekreds.

tortUr: Voldelig og ydmygende behandling af en 

fange. Eksempelvis med det formål at få bestemte 

oplysninger eller en tilståelse ud af fangen. 

Udlægning: En måde at fremføre eller præsentere 

en sag på.

Umenneskeliggøre: Det at omtale et menneske – 

eller en gruppe mennesker – som mindreværdigt og 

uden menneskelige egenskaber, eksempelvis som dyr. 

Nazisterne sammenlignede fx jøderne med rotter. 

UterligHed: En seksuel adfærd eller handling, som 

er ildeset og kan opfattes som stødende for dem, som 

overværer denne adfærd. Kan være strafbar.

YtringsfriHed: Retten til at sige eller skrive sin me-

ning offentligt uden indblanding fra myndighederne. 

Ytringsfriheden betyder dog ikke, at man må sige eller 

skrive hvad som helst – en ytring må eksempelvis ikke 

være racistisk. Ytringsfrihed er en menneskeret.

Zions vises protokoller: Forfalsket, antisemitisk 

skrift fra omkring år 1900. Protokollerne er lavet, så 

de forestiller et internt jødisk mødereferat, der beretter 

om en jødisk sammensværgelse om at overtage ver-

densherredømmet. 

åger: At tage for høje renter af et lån.

ågerkarl: Nedsættende betegnelse for en person, 

der udlåner penge til en urimelig høj rente.   

     

racediskrimination: Negativ forskelsbehandling 

pga. race eller etnisk oprindelse. Se også diskrimina-

tion.

racisme/racistisk: Holdninger og handlinger, der 

bunder i forestillingen om, at visse grupper af menne-

sker er mindre værd end andre pga. fx race, hudfarve, 

etnisk oprindelse, kultur eller nationalitet.

religionskrig: Krig der er startet pga. uenighed om 

religion. Det kan være mellem repræsentanter for for-

skellige religioner eller en konflikt om intern uenighed 

inden for samme religion. I 1600-tallets Europa bekri-

gede protestanter og katolikker fx hinanden.

reservat: Et beskyttet område særligt udpeget til en 

bestemt befolkningsgruppe eller formål.

retssikkerHed: At man som borger i et land er 

sikret visse rettigheder og fx kan få prøvet disse ret-

tigheder ved domstolene, hvis man mener, de er blevet 

krænket. Retssikkerhed har ofte dårlige kår under fx 

diktaturer.

rettigHed: Ret der begrundes i love eller regler. Med 

rettigheder følger også pligter til fx at overholde visse 

love eller regler. Eksempler på rettigheder er borgerret-

tigheder, der gælder for borgere i et land, eller menne-

skerettigheder, der gælder for alle mennesker.

roma: Et folk uden et land, som lever spredt i Europa, 

særligt i Østeuropa. Kaldes også sigøjnere, men denne 

betegnelse kan opfattes nedsættende. Romaer har 

historisk været udsat for forfølgelse og udstødelse. 

seksUel orientering: Begreb som bruges til at be-

skrive, hvem mennesker bliver forelsket i og seksuelt 

tiltrukket af. Seksuel orientering kan eksempelvis være 

homoseksualitet (tiltrukket af samme køn), heterosek-

sualitet (tiltrukket af modsatte køn) eller biseksualitet 

(tiltrukket af begge køn).

skærpende omstændigHed: Et forhold, der be-

tyder, at en ulovlig handling straffes hårdere, end den 

ellers ville være blevet straffet.

statsamtet: Offentlig myndighed, der tidligere vare-

tog sager vedrørende fx skilsmisse, børnebidrag eller 

forældremyndighed. Statsamterne blev i 2007 nedlagt 

og samlet i regionale statsforvaltninger.

statsborgerskab: Persons status som medlem af 

en stat. Statsborgerskab medfører både rettigheder 

og forpligtelser, fx retten til ophold og arbejde i staten 

samt værnepligt.

stereotYp: En fastlåst og karikeret opfattelse, hvor 

alle mennesker i en gruppe tillægges samme, ofte 

klichéfyldte, træk.

stigmatisering: Betegnelse for at blive stemplet 

eller have et negativt ry. Mennesker, der bliver stigma-

tiseret, anses som anderledes i forhold til flertallet i 

samfundet. Stigmatiseringen kan føre til udelukkelse 

fra det øvrige samfund.

tHeresienstadt: Nazistisk koncentrationslejr un-

der 2. Verdenskrig beliggende i det nuværende Tjek-

kiet nord for Prag (området kaldes nu Terezín). Ca. 500 

danske jøder blev deporteret til Theresienstadt under 

den tyske besættelse af Danmark.

tilbøjeligHed: At have en trang eller lyst til noget 

bestemt.
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