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Møden med Asif FOTO: ADAM ABOUDAKEN

Asifs kamp for ghettoen
Hvordan kæmpede Asif
NOUR,MARWA,WARDAH,BILAL OG ADAM

Vi befinder os i Mjølnerpar-
ken, det ser gråt og slidt ud.
Vi  forstod  med  det  samme
grunden  til  at  folk  kalder
Mjølnerparken en ghetto da
størstedelen  der  bor  der  er
udlændinge. Bygningerne er
lave,  slidte  og  døde.  Der  er
masser  af  støj  fra  gaderne
men på legepladserne er der
helt  stille  uden  nogen  børn
til  stede.  Legepladserne  er
enten ødelagt eller slidt ned.
Det er en mandag formiddag,
vi  mødte  Asif  på  54  år  fra
Pakistan som nu har boet  i
en ghetto i 27 år, han har tre
døtre og har været med til at
bidrage  til  Mjølnerparkens
protest og vil gøre alt for at
han og hans venner ikke mi-
ster deres hjem. Han udtaler
sig  derefter  om  hvordan
Mjølnerparken  ikke  er  en
ghetto og ordet ghetto er sel-
vopfundet  og beboerne ikke
selv har vagt dette sted, det
var regeringen der satte folk
med  etnisk  baggrund  om-
kring  hele  Danmark  og  så
blev  der  dannet  ”ghettoer”
men det  er jo bare et  bolig-
område med folk der har for-
skellige nationaliteter.

Asif  sagde  at  konsekven-
serne  af  ghettoloven  bliver,
at dem der bor der hvor byg-
ningerne  bliver  revet  ned,
bliver nødt til at give slip på
deres  boliger,  venner,  fami-
lie og finde en ny skole til de-
res børn eller et nyt job som
er  tættere  på  dem.  Asif  er
desværre en af dem som bli-
ver ramt af denne lov. Dette
er fordi at de måske kun kan
finde et nyt hjem langt væk
fra  hvor  de  bor  lige  nu,  og
derfor bliver de skilt  fra fa-
milie og venner.

Ifølge Asif er fordelene ved
ghettoloven  at  der  kommer
flere danskere ind i hjemme-
ne  så  ghettokæden  bliver
brudt  og  det  bliver  et  nor-
malt boligkvarter.

  Andet end det er der ikke
andre fordele ved,  derfor er
ghettoloven ikke en god ting
fordi  at  der  er  mange  flere
konsekvenser  end  fordele
konstaterer Asif.

Hvis  du  selv  vil  opleve
hvordan ghettoen er så læg-
ger  Mjølnerparken  på  ydre
Nørrebro i Mimersgadekvar-
teret.  Mjølnerparken  er  af-
grænset  af  Tagensvej  mod
nord, af Midgårdsgade og det
gamle  baneterræn  (i  dag

Superkilen) mod øst, af Hot-
hers  Plads  mod  syd  og  af
Borgmestervangen  og  Mi-
mersparken  ved  Bispebjerg
Station mod vest.

Mit hjem, Mit ret FOTO: ADAM ABOUDAKEN

Ghettoplanen
Hvad er ghettoplanen
NOUR, BILAL, MARWA, ADAM OG WARDAH

Ghettoplanen  er  at  regerin-
gen vil nedbryde og forbygge
at  parallelsammenfund  op-
står.

Regeringen foreslår blandt
andet  at  indføre  fængsels-
straf på 4 år og udvisning til
forældre, der sender børn af-
sted på genopdragelseslejre.

Forældrene  skal  økono-
misk  straffes   hvis  deres
børn pjækker, ligesom de ud-
satte  boligområder  Skal  ri-
ves ned hvis der er for meget
kriminalitet  og  arbejdsløse
unge .

Regeringen skal komme af
med 12 milliarder kroner for
at  nedrive  og  omdanne  de
udsatte  boligområder  fra
2019 til 2026.

13  udsatte  bogligområder
har  forladt  ghettolisten  si-
den 2019 i 2021 er der kun 15
udsatte  boligområder  tilba-
ge.

Ifølge ministeriet er faldet
i  de  tidligere  boligområder
sket  pga.  mange  unge  er
kommet  ud  på  arbejdsmar-
ked, de unge tager uddannel-
ser der sker færre anholdel-
ser osv.

Jeg synes det er en dårlig
ide at rive de udsatte bolig-
områder  ned,  fordi  der  er
mange  der  mister  deres
hjem og dem de er vokset op
sammen  med,  men  det  er
også en god ide så folk stop-
per med at lave kriminalitet 
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INTERVIEW OM GHETTOLOVEN

Marwa der interviewer Amani FOTO: ADAM ABOUDAKEN

INTERVIEW MED AMANI
Opvæksten i ghettoen
NOUR OG MARWA

Opvæksten i ghettoen? 
Da jeg var et barn var der

ikke  noget  der  hed  ghetto,
ordet  ”ghetto”  kom  senere
hen.

Hvilke episoder husker du
allermest fra din barndom i
ghettoen? 

Jeg var teenager da ghetto-
en kom, Men en af de ting jeg
husker  meget  klart  var  da
min nabo blev skudt og hans
bror døde i en motorcykelu-
lykke.  Det  var  tragisk  og
hele  området  sørgede  over
hændelserne. 

Hvorfor  er  det  vigtigt  for
dig at  kæmpe for ghettoom-
råderne? 

Jeg  kæmper  for  de  områ-
der  der  i  dag betegnes  som
ghettoområder  fordi  at  jeg

synes det er meget vigtigt for
mig  at kæmpe for at bl.a. det
område  jeg  er  vokset  op  i,
bliver  omtalt  på  en  måde
hvor  man  har  fokus  på  at
løse problemerne. Der er en
grund  til  at  der  er  opstået
ghettoer og bande skyderier
i  disse områder og grunden
er bl.a. at børnene har brug
for hjælp.

Hvad  har  du  været  udsat
for  af  ubehagelige  ting  i
ghettoen? 

Jeg har været udsat for at
 en mand sigtede med en pi-
stol på mig. 

Hvordan  er  det  at  bo  i
ghettoen? 

Jeg synes at det er normalt
for dem der bor og er opvok-
set  der,  men  dem  der  kom-
mer  udefra  har  ikke  den
samme  tankegang  om

ghettoen.
Hvad  synes  du  om  at  dit

tidligere boligkvarter bliver
kaldt for en ghetto? 

Jeg  bryder  mig  ikke  om
det men det er en ghetto.

Har du nogensinde oplevet
nogle af din familie medlem-
mer døde for skyderi? 

Nej men jeg har oplevet at
min bror blev stukket ned.

Føler du dig tryg i at bo i
en ghettoen? 

Jeg har  ikke noget  i  mod
ghettoen,  men  jeg  bryder
mig  ikke  om  at  mine  børn
skal vokse op i ghettoen.

Giver  du  lov  til  at  lade
dine  børn  tage  ud  i  gården
uden du er bekymret:

Ja,  men  hvis  de  er  ude  i
flere timer så ser jeg til dem.

Hvad  er  hverdagsproble-
merne  i  ghettoen?  Der  er

ikke  hverdags  problemer
men folk  er  kommet  fra  en
kultur  hvor  mænd arbejder
og konen er hjemme.

Hvad er det gode ved at bo
i  Ghettoen?  Sammenholdet
og  at  folk  støtter  hinanden
og at  man kan snakke med
sin nabo ud af vinduet.

Hvordan oplever du hver-
dagen? 

Man ligger ikke mærk til
det for det er ikke det samme
som når  man hører  om det
udefra.  Når  man  hører  om
det  udefra  bliver  man
skræmt.

Hvad synes du om Ghetto-
loven?

Nogle  ting  kan  jeg  godt
støtte  op  om  og  nogen  ting
kan jeg ikke.

Hvad har dine mål været
med  at  kæmpe  for  at  folk

kan  bibeholde  deres  hjem  i
ghetto? 

Jeg  synes  ikke  at  det  er
okay at folk der har boet der
over 20 år lige pludselig skal
flytte.  De  piller  ved  folks
tryghed og folk har ikke an-
dre steder at tage hen.

Hvordan mener du at inte-
grationen kan blive  bedre  i
ghettoområderne? 

Altså  jeg  synes  de  kan
åbne  områderne  og  stoppe
med at  være bange efter  så
lang tid.
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MOD TIL AT STØTTE ANDRE

Mobning forårsager død

på billedet her ser vi en dreng der sidder helt alene i en skolegård, og er ked af det. Han er blevet mobbet. FOTO: FOTOGRAF:

AYAAN ALI

Mobning er et stort problem. Især iblandt
teenagers. Nogle gange leder det endda til
selvmord, så vi må sætte en stopper for det.
OTHMAN AMNAD

 Mobning er en af grundende
til,  at  unge og voksne,  men
især  unge  begår  selvmord.
Folk  på  skoler  kan  blive
mobbet for, at være anderle-
des, det kan være fordi at de
klæder,  sig på en måde der
afviger fra hverdagsstilen fx.
når  unge  klæder  sig  efter
forskellige subkulturer som
fx. goth-kulturen, hvis de er
overvægtige eller har en an-
den seksualitet.  En af grun-
dende til, at folk bliver mob-
bet kan skyldes at forældre-
ne ikke tager stilling til,  at
opdrage deres børn med for-
nuft, og respekt. Nogle foræl-
dre giver deres børn skylden
for deres dårlige liv.  Børne-
ne  forstår  ikke  hvorfor  de
får skylden for noget de ikke
har  gjort,  og  bliver  frustre-
ret og tager sin vrede ud på
andre.  På  den  anden  side
hvor børn bliver mobbet kan
offeret blive slået eller blive
kritiseret mentalt og det kan
give dem en forfærdelig på-
virkning der kan få dem til
at skære i sig selv eller ende
med få  en depression.  Sam-
fundet vi har nu til dags gi-
ver  ikke  nok  opmærksom-
hed til selve emnet. Jeg tole-
rer  simpelthen  ikke  at  folk
mobber  andre.  Der  findes
også  en  anden  slags  mob-
ning,  der  kaldes  for  cyber-
bullying  (folk  der  mobber

online) i de største socialme-
dier  apps  såsom  Facebook,
Instagram, Snapchat osv. Er
der  cyberbullying,  det  kan
også være et uskyldigt barn
der har sendt en video, i de
sociale medier, og bliver kri-
tiseret online, for noget irre-
levant. Man kan løse proble-
met  ved  at  tale  med  elever
om  hvordan  mobning  kan
påvirke andre, ved, at under-
vise unge om hvordan mob-
ning kan være et dødeligt vå-
ben for andre. Forældre skal
tage sig sammen, og give de-
res børn en god opdragelse,
de  skal  lære  deres  børn  at
være  respektfulde  overfor
andre børn. Skoler skal altså
stramme op på sådan en si-
tuation, og tilkalde forældre-
ne,  til  vigtige  møder  hvis
mobning sker, og give eleven
der  mobber  en  hård  konse-
kvens. 

Hvordan har du
det?
Hvordan går det? Mange
unge har svært ved at svare
på dette spørgsmål, og
undgår at give det rigtige
svar. Derfor svarer de med
“jeg har det fint. "eller “jeg er
okay”. Unge har svært ved at
udtrykke deres følelser, eller
åbne op og vise deres
sårbarhed. Der har faktisk
været en undersøgelse der
viser at næsten 50% elever
fra 16-24-årig, føler at de kun
er gode nok, hvis de har
opnået succes i næsten alle
områder i deres liv.
AF: AYAAN ALI OG HUSNA MOHAMMED

I dette billede kan vi se en
pige der kigger ud a
vinduet og tænker over
livet FOTO: FOTOGRAF: MONA AKALAI

Min veninde har på det sene-
ste haft nogle problemer der-
hjemme.  Hendes  forældre
har  skændtes  meget  på  det
seneste, og hun er bange for
at de måske skal skilles. Hun
fortæller  mig  normalt  ikke
om hvad der forgår i hendes
liv  derhjemme,  men  hun
brød sammen da jeg spurgte
hende om hvordan hun hav-
de det. Det overraskede mig,
for hun plejer altid at fortæl-
le  mig  at  hun  har  det  fint,
hver gang jeg spørger hende.
Jeg  vidste  godt  at  hun  løj,
men  det  var  stadigvæk  et
chok.  Jeg  behøver  ikke  en-
gang at spørge mine venner
hvordan  de  har  det,  for  jeg
ved at de alle kommer til at
svare “jeg har det fint, tak.”
Dette  er  et  stort  problem,
som samfundet sammen skal
løse.

Nu  må  forældrene  og  læ-
rerne på banen. De må lære
unge at  det  er  helt  okay at
vise  deres  sårbarhed,  og
snakke om deres problemer.
Lærer kan for eksempel lave
trivsels timer hvor de snak-
ker  om  følelser  og  sårbar-
hed.  Forældre  kan  også  be-
gynde  at  snakke  med  deres

børn om det. Man burde lave
obligatorisk  trivselsmålin-
ger for alle børn når de fyl-
der 12, sammen med en læge.
Vi, som et samfund må sætte
større  fokus  på  unges  men-
neskers  mentale  helbred.
Mental sundhed burde være
en meget vigtig prioritering.
Hvad er  det  for  et  samfund
vi  får  skabt?  hvis  alle  unge
er  deprimeret  og  ikke  kan
snakke om deres følelser?

Men det er ikke kun foræl-
drene  og  lærerne  der  skal
tage  sig  sammen.  De  unge
skal  også  blive  bedre  til  at
åbne op, og snakke om deres
følelser.  Hvis  du  er  en  ung
person og læser dette, hvor-
dan har du det?
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Friday for future FOTO: MONA AKALAI

FRIDAY
FOR
FUTURE
Friday for future er en bevægelse hvor
skoleelever, studerende og voksne
samler sig hver fredag, hvilke betyder
eleverne ikke tager i skole om
fredagen, de samler sig hver fredag
for at protestere om global
opvarmning.
SKREVET AF: MONA AKALAI

Denne pige  ved  navn Jelva
som er 17 år gammel, er med
i  bevægelsen  FFF,  der  er
millioner  andre  mennesker
med.  Jelva  deltager  også  i
debatter og skriver debatind-
læg,  som  gør  de  unge  op-
mærksomme  på  deres  øn-
sker og krav til beslutnings-
tagere. Jelva bekæmper også
for CO2-afgifter så virksom-
hederne kan betale flere pen-
ge  til  staten.  Der  er  mange
folk  der  er  på  samme  side
som Jelva, på den anden side
er  der  folk  som  er  imod
Jelva og hendes mening. De
folk kalder deres demonstra-
tioner  latterlige  og  spild  af
tid, der er også enkelte poli-
tikere der har kritiseret de-
res  valg  af  aktionsform.
Jelva  har  oplevet  at  der  er
mange folk der siger til hen-
de at hun hellere skulle gå i
skole,  og  ikke  blande  sig  i
politik og aktivisme, før hun
bliver 18, men hun stoppede
ikke.  Hun  blev  ved  med  at
kæmpe.  ”Vi  har rykket  rig-
tig meget med aktivisme, og
vi vil fortsætte med at gøre
det, for det gør en forskel −
og  der  er  meget  at  kæmpe
for!” sagde hun,  så hun bli-
ver ved med at kæmpe og er
ligeglad  med  andre  folks

meninger,  hun synes  at  det
er plat at folk smider skrald
ud på gaden, og derfor smel-
ter  isen  hurtigere,  isbjørne
mister deres liv, og dyr i ha-
vet har det svært ved at leve
med alt  det  plastisk  der  er.
Jelva deler mange opslag på
sociale  medier  siden  der  er
mange der bruger det, så er
der flere folk der ser det og
flere  folk  der  stiller  op  til
FFF. Hvis vi ikke gør noget
ved det  bliver det  værre og
vi  kommer  tættere  på  jor-
dens  død,  folk  satser  deres
liv på dette. Og så er der folk
der slet ikke tager det her se-
riøst, det her er noget vi skal
tage seriøst, fordi jorden æn-
drer  sig  for  hurtigt  og  isen
smelter  hurtigere  og  hurti-
gere, og hvis vi ikke gør no-
get ved det får vi mennesker
konsekvenser,  faktisk  ikke
kun  for  os  mennesker  men
også  for  dyrene,  især  dem
der lever i vandet, på grund
af plastik osv.
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HVORFOR BLEV GEORGE FLOYD DRÆBT AF EN
POLITIBETJENT?

unge der demonstrere FOTO: AMANA AFALLAH

George Floyd
Nu må vi stoppe racisme
AHMAD OG MANSUUR

George Floyd blev dræbt af en
politibetjent i Minneapolis,
Minnesota 25 maj 2020.Geor-
ge Floyd blev dræbt af en poli-
tibetjent i Minneapolis, Min-
nesota 25 maj 2020.
Hvorfor  blev  George  Floyd
dræbt af en politibetjent?

Ifølge  en  obduktion  der
blev bestilt af den afdødes fa-
milie  døde  George  fordi  en
politimand (Derek  Chauvin)
holdt hans knæ op på Geor-
ges  hals  under  anholdelsen
på 8:46 minutter hvor han på
gentagne gange sagde på en-
gelsk

I  can't  breathe  (jeg  kan
ikke trække vejret)

Yderligere  to  politibetjen-
te,  J.  Alexander  Kueng  og
Thomas Lane, hjalp Chauvin
med  at  tilbageholde  Floyd,
mens en tredje politibetjent,
Tou  Thao,  forhindrede  om-
kringstående i at blande sig i
anholdelsen.

Chauvin blev sigtet for for-
skellige grader af mord (en-
gelsk:  'murder')  og  mand-
drab  (engelsk:  'manslaugh-
ter'),  mens  Kueng,  Lane  og
Thao er sigtet for at have bi-
stået Chauvin med drabet

Efter  han  døde,  gik  hele
verden i chok efter folk har
set videoen begyndte folk og
dele det rundt over de socia-
le medier hvor nu hele ver-
den nu kender George Floyd.

Nu må vi stoppe racisme

Nu handler  det  ikke  læn-
gere om George Floyd og po-
litibrutalitet  i  USA  –  det
handler  om  racisme  i  alle
lande.

Folk i USA ville ikke holde
deres mund mere de ville ud
og  gøre  noget  ved  det  fordi
det ikke er første gang en po-
litibetjent har dræbt en sort
mand.

Folk  begyndte  og  demon-
strerer  om  at  de  skal  have
retfærdighed og at de skulle
have  ligestilling.  Der  blev
skabt  demonstrationer  og
gadekampe  over  hele  USA
også i  andre lande der ville
kæmpe for at stoppe racisme
i alle lande. 1. juni 2020 blev
der  anholdt  4000  personer  i
forbindelse  med  demonstra-
tioner.  2000  mennesker  de-
monstrerede  i  København
den  31.  Maj  2020  foran  den
amerikanske ambassade.

Jeg synes at de mennesker
der er med til at demonstre-
re,  er  virkelige  modige,  og
det kan ikke være rigtigt at
lyse mennesker har flere ret-
tigheder  end  mørke.  Det  er
godt  at  de  tør  demonstrere
for  deres  rettigheder,  Fx
BLM-demonstrationen  der
deltog  over  15000  menne-
sker. Tommy Laursen der er
politiinspektør  ved  Køben-
havns  Politi,  siger  til  TV  2
det er gået rigtig godt og der
ikke er nogen anholdte.

Verden  kan  ikke  ændre
sig hvis mennesker ikke har

mod og stiller sig op for de-
res  rettigheder  fx  ligesom
BLM  der  stiller  op  for  at
stoppe racisme. Hvis vi skal
stoppe  racisme,  så  må  alle
tage sig sammen og vær mo-
dige om kæmpe for deres ret-
tigheder!!

Nagieb Khaja og Soldaterne i Afghanistan FOTO: AA

Anmeldelse
om
Fjendeland.
Hvad skulle Nagieb
Khaja?
NERQIZ,AMANA,MANSUUR,AHMAD OG
MINA

Fjendeland. Produktionsleder
Anne-Kathrine Hermansen
dyrborg.
Anmeldelse Ekstra Bladet

)))))?

vi kan se en tidligere
dansk soldat Martin
Tamm Andersen og
Nagieb Khaja FOTO: JACOB

EHRBAHN

Den  danske  dokumentar  vi
så hed Fjendeland.
Den her anmeldelse handler
om  et  dokument  og  den
handler  om Afghanistan og
Taliban  som  hedder  Fjen-
deland,  den  blev  udgivet  i
2019  i  dr.  I  2010  var der  en
tidligere  dansk  soldat  Mar-
tin Tamm Andersen og flere
andre soldater fra Danmark
der to afsted til  byen geres-
hk.  For  at  prøve  og  stoppe
krigen derovre. Men det var
ikke  så  nemt  at  stoppe  kri-
gen fordi han oplevet masser
af ting. Da den danske soldat

skulle  til  Afghanistan  igen
tog han derovre med journa-
listen  Nagieb  Khaja.  Den
danske soldat var nervøs om
at  dem  i  afganistak  kunne
huske ham og om de havde
den tanke om hvorfor er han
kommet  tilbage.  Fordi  han
tror at de ikke har gjort det
bedre. Men det har de tyde-
ligvis.  Da  de  så  kom til  ge-
reshk skulle de interview en
af  Talibans  hjælper.  Hvor
han  sagde  at  ”krig  er  ikke
godt. Afghanerne er trætte af
krig”. Og en masse andre tig
som handler om krig og Tali-
ban men også om de civile.

Vi synes at den her doku-
menter  er  meget  god  fordi
den er meget informere, den
giver  os  informationer  som
vi ikke vist før, den vækker
mange  følelser  Jeg  synes
også  at  Nagieb  Khaja  og
Martin  Tamm  Andersen  er
meget seje og modig fordi de
valgt  at  tag  derovre  selvom
der krig og det meget farlig
det kan koste dem deres liv
fordi det er farligt at tag til
de lande der er krig fordi de
vil  tænke  at  du  er  kommet
for  at  tag  video  af  dem  og
sende den til  andre land så
der er en chance til at de vil
kunne  dræbe  dig,  Så  man
skal  passe  på.  men  de  tag
derovre alligevel for giv nog-
le  informationer  til  Dan-
mark
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Lives Matter bevægelsen FOTO: LIVES MATTER BEVÆGELSEN

DEMONSTRATIONERNE
GIVER MIG LYST TIL
SELV AT PROTESTERE"
BLM svare på spørgsmål om bevægelsen
DEMONSTRATIONERNE GIVER MIG LYST TIL
SELV AT PROTESTERE

Black Lives Matter bevægel-
sen har skabt diskussion om
race  og  ulighed  i  verden.
Black  lives  matter  var  af-
holdt  i  juni  2020,  en  række
store  demonstrationer  mod
racisme,  og politivold.  BLM
fik mere opmærksomhed da
George  Floyd  blev  kvalt  til
døden af to amerikanske po-
litibetjente,  da  han råbte  “i
can´t  breathe”  flere  gange,
og  det  tog  medierne  med
storm.  Racisme  er  et  stort
problem i samfundet, især i
USA og der blev derfor holdt
hundredvis af demonstratio-
ner  for  retfærdighed  og  or-
den.

 interviewer:  Hvordan  vil
du støtte BLM?

interviewperson:  Jeg  vil
donere penge til organisatio-
nen, og opfordrer folk til  at
gøre det samme og vise at vi

holder sammen.
interviewer:  Når  du  ser

folk  protestere  om  BLM,
hvad tænker du på?

interviewperson: Jeg føler
en lethed og, får lyst til selv
at protestere.

Interviewer:  Hvordan
hjælper det dem med at pro-
testere på en voldelig måde?

interviewperson: De prote-
sterer voldeligt for at vise at
de kæmper for noget vigtigt.

interviewer:  Får  de  hvide
mere respekt end sorte men-
nesker?

interviewperson: Ja, hvide
mennesker får mere respekt
gennem  verden  end  sorte
mennesker.

Interviewer:  Hvordan  op-
stod racisme mod sorte men-
nesker?

interviewperson:  Det  ved
ingen.

interviewer:  Hvorfor  er
der stadig racisme i dag?

interviewperson:  Hvis

racister får børn, lære de de-
res børn at hade sorte men-
nesker.  Og når  de  børn bli-
ver  ældre,  får  de  selv  børn
og lære deres egne børn det
samme.  Det  er  ligesom  et
kredsløb.

interviewer:  Hvordan  vil
du beskrive racisme?

interviewperson:  Racisme
er  diskrimination  eller  for-
domme baseret på race eller
hudfarve

Interviewer:  Hvad  har
BLM med mod at gøre?

interviewperson:  BLM  er
en  international  aktivistisk
bevægelse,  der  kæmper
imod  systematisk  diskrimi-
nation og undertrykkelse af
sorte mennesker, og det kræ-
ver meget mod. 
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MOD FORANDRER
VERDEN
"Jeg vil bare være mig selv"
AYMAN EL-WALI

Ayman El-Wali FOTO: AYMAN

MOBNING
En ud af hver femte
(20,2%) studerende
rapporterer at blive
mobbet. (Nationalt
Center for
Uddannelsesstatistik,
2019)-------41% af
eleverne, der
rapporterede at blive
mobbet i skolen, angav,
at de tror, at mobningen
ville ske igen. (Nationalt
Center for
Uddannelsesstatistik,
2019)

Der er forskel på mod til at
gøre noget som at hoppe fra
5 meters-vippen eller at tage

en selfie på toppen af et bjerg
og mod til at forandre noget
og give ens egen mening. Det
er vigtigt at et samfund har
unge  der  kan  være  modige
fordi uden dem kan vi ikke
udvikle  samfundet  til  et
mere  civiliseret  samfund,
fordi  et  samfund  ikke  kan
fortsætte  uden  flere  ideer,
fordi flere ideer er flere mu-
ligheder.  At  være  sig  selv
kan være at  kæmpe for  an-
dre, som fx at prøve at stop-
pe mobning, selvom du ikke
selv  er  blevet  mobbet.  Det
kan også være at kæmpe for
en sag som klimaet. At kæm-
pe for en sag kan være på fle-
re forskellige niveauer, som
fx at binde dig selv fast til et
træ med kæder for at stoppe
skovhuggere der skal skære
i træet,  eller kan man også
bare lave en petition online
hvor du forklarer med argu-
menter over hvorfor de bur-
de stoppe.”Jeg vil bare være
mig selv” er en sætning man
ofte hører fra unge. Men er
det  helt  konsekvens  frit  at
være sig selv? Selvom det er
populært at gå rundt at sige

man vil være sig selv har det
konsekvenser.  Er  man  klar
til at tage de konsekvenser?
Det  handler  ikke  bare  om
man  er  mentalt  klar  til  at
vise sit sande jeg, det hand-
ler også om man er klar til at
tage  de  forholdsmæssige
konsekvenser. Det kan være
svært  for  mange  at  være
hvem de virkelig vil være si-
den  de  generationer  før  vo-
res blev lært hvem de skulle
være og hvordan deres per-
sonlighed  skulle  være,  kan
det være svært for ens foræl-
dre at acceptere hvem deres
barn vil være. En kæmpe år-
sag til unge i puberteten op-
lever  en  følelse  af  anderle-
deshed  er  internettet.  Når,
det er blevet en hverdagsting
at gå på Facebook eller insta-
gram for at opdatere sin sta-
tus, skete der en kæmpe for-
skel  i  unges  liv.  Unge  blev
påvirket  og lærte fra andre
end  deres  forældre  og  sko-
len.  Internettet  fjernede
grænserne  og  lod  teenager
som følte sig anderledes, bli-
ve  accepteret  som hvem de
virkelig  ville  være,  da  de

gennem  de  socialemedier
kan finde en masse grupper
som deler de samme følelser
og meninger som dem selv.
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Amani fortaler 
Foto: Amani og Marwa

Black Lives Matter bevægelsen

skrevet af  Mahmoud bin Sa-
bri Bouhlel 
Foto: Mahmoud bin Sabri Bouhlel


