Prøv vores begrebskasse

[εdnisiˈteˀd]
Ordet etnicitet siger noget om folkeligt tilhørsforhold og bruges blandt
andet til at udskille samfundsgrupper, der både af sig selv og andre
opfattes som værende en særlig gruppe, der adskiller sig fra andre
grupper i samfundet.

[mɑŋˈfʌlˀdiˌheðˀ]
Mangfoldighed betyder i virkeligheden forskellighed. Når man taler
om Danmark som et mangfoldigt samfund, betyder det, at Danmark
er et land, hvor befolkningen er sammensat af mennesker som fx
har vidt forskellige uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle baggrunde. Et mangfoldigt samfund er med andre ord et samfund, hvor
ikke alle mennesker er ens, og hvor der er plads til forskellighed.
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Om projektet

Del dine drømme

Vores Fælles Fremtid er et projekt, hvis hensigt har været at
tematisere problematikker omkring etnisk gruppedannelse i grundskolens ældste klasser. Projektet er gennemført af Rådgivende
Sociologer med støtte fra Social- og Integrationsministeriets ’Pulje
til fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination’ i
perioden 2011-2012.

Hvad er en drøm? Er det vigtigt at have drømme?
Hvad er dine personlige drømme og håb for fremtiden?
Hvad er dine drømme for samfundet og fællesskabet?

Undersøgelser viser, at selvom majoritets- og minoritetsunge er
vokset op side om side, kan det være svært at vænne sig til at
leve sammen. Der skelnes mellem ’os’ og ’dem’, og mange unge
forestiller sig, at ’de andre’ er meget forskellige fra dem selv.
Endvidere viser undersøgelser også, at mange forskelle er forestillede, og at de unge slet ikke er så forskellige når det kommer
til stykket – fx hvad angår fritidsliv og drømme for fremtiden.
Projektet Vores Fælles Fremtid har derfor haft til formål at øge
unges bevidsthed om utilsigtede konsekvenser af forestillede
forskelle samt at højne unges refleksionsniveau i forhold til,
hvordan forskelligheder kan bruges konstruktivt, for på denne
måde at bidrage til at skabe en fremadrettet dialog og fornyede
visioner for en fælles fremtid.

Jeg synes, at man burde
blande sig mere. Jeg bor
i en gård, hvor da jeg
var mindre, der så man
næsten kun indvandrerne
ude i gården. Da jeg så
blev ældre, så opdagede
jeg, at jeg havde virkelig
mange danske naboer, og
så gik jeg bare helt i chok
’hvorfor har jeg aldrig
mødt dem nede i gården?’.
Man burde blande sig
mere og være lidt mere
aktiv med at møde indvandrerne. Man ville få et
andet synspunkt på livet…

Dreng 7. klasse

Vi skal acceptere og respektere
hinanden og lære hinanden at kende,
fordi det er igen det der med, at hvis
man bare har fordomme, så kommer
vi jo aldrig videre

Pige 8. klasse

Hvis jeg skulle være minister på det her
område, så ville jeg gøre landet sådan
lidt mere åbent overfor folk udefra. Der
skulle ikke være de her sindssygt svære
tests og sådan noget…

Dreng 7. klasse

Download og anvend vores materiale
Målgruppe 7.-9. klasse

Støttet af

