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Formand for foreningen Brobyggerne Özlem Cekic vil lære de muslimske og jødiske elever, at de selv kan gøre noget for bygge bro mellem
hinanden.
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Udsendes hver fredag.
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Brobyggerforløbet
Foreningen Brobyggerne har frem til 1.
marts uddannet cirka 600 elever på "re
projektskoler i samtale, demokrati og
kon!iktløsning.

De "re skoler er Carolineskolen, Al-
Hikma Skolen, Tingbjerg Skolen og
Randersgade Skolen. I fem dage har
eleverne fået undervisning i brobygning,
og hvorfor forskellighed er en styrke i et
demokrati.

Det er første gang, elever i Danmark
bliver uddannet som brobyggere.
Trygfonden støtter projektet.

BORGEN INDEFRA

mere
5. klasse på Carolineskolen og 6. klasse på Al-Hikma Skolen bliver
over fem dage uddannet i at nedbryde fordomme og løse kon!ikter.
Sidste undervisningsdag har de jødiske og muslimske børn
sammen.

Når 11-årige Lea Moalem skal cykle til og fra skole, tager hun ofte en omvej.
På vejen mellem hendes hjem og den jødiske friskole Carolineskolen på
Østerbro i København står nogle ’arabere’ og hænger op ad en væg, og
tænk, hvis de kunne finde på at råbe efter hende?

I dag får hendes 5. klasse besøg af 6. klasse fra den muslimske friskole Al-
Hikma Skolen på Sydhavnen. Besøget er kulminationen på et
brobyggerforløb, de to klasser gennemfører over fem dage. Forløbet er
arrangeret af Foreningen Brobyggerne og har til formål at uddanne
eleverne i samtale, demokrati og konfliktløsning.

På den sidste dag skal eleverne bringes sammen.

»De er helt normale mennesker«
I den ene side af skolegården står Lea tæt med veninderne, mens omkring
25 mørkhårede drenge og piger – de fleste med tørklæde – træder ind.

»Fuck, de er høje, jo«, udbryder en dreng fra Carolineskolen, da han ser de
et år ældre elever fra Al-Hikma.

I skolegården bringes eleverne sammen i par af Carolineskolens
klasselærer Tania Maria Nielsen. Hun råber navne op:

»Martha og Fatma. Tobias og Mohammed. Lea og Fatima«.

Lea ser en pige med hvidt hovedtørklæde, lyseblå skjorte og en grå lang
cardigan. 13-årige Fatima Al-Balaawis tøj er noget mere afdæmpet end Leas
grønstribede bluse, trompetbukser og mønstret grønt tørklæde.

Sammen går de indenfor på skolen og op i skolens puderum. De skal
deltage i en spørgsmålsleg og står over for hinanden.

Lea: »Hvad er din yndlingsret?«

Fatima: »Lasagne«.

Lea: »Min er sushi«.

Lea fortsætter: »Hvad er dit yndlingstørklæde?«

Fatima: »Det er et blåt et«.

FOR ABONNENTER
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Fatima er lidt overrasket over eleverne på Carolineskolen.

»Jeg havde troet, at de så ens ud og så havde fletninger i håret, for det har
jeg set i film. Men det har de slet ikke. De er helt normale mennesker«.

Man behøver ikke sige fordomme, når
man ser én med det første. Og man skal
heller ikke tro på alle fordomme, bare
fordi ens forældre har nogen
Lea, 11 år

Alle eleverne stilles op i en cirkel rundt om Özlem Cekic, der er formand
for Foreningen Brobyggerne og tidligere medlem af Folketinget.

»Vi, der har været lidt nervøse for i dag«.

Både Fatima og Lea træder frem sammen med de fleste andre.

»Vi, der har en forælder, der klipper næsehår«.

Sådan fortsætter det.

»Vi, der har spist bussemænd«.

»Vi, der beder mindst én gang om dagen«.

Indtil det, der er hele dagens formål:

»Vi, der gerne vil have en jødisk ven efter i dag«.

»Vi, der gerne vil have en muslimsk ven«.

Eleverne skal bygge bro
Foreningen Brobyggerne har med støtte fra Trygfonden uddannet ca. 600
elever som brobyggere på fire skoler. Foruden Carolineskolen og Al-Hikma
Skolen er det Randersgade Skole og Tingbjerg Skole.

Børnene får blandt andet besøg af en imam og en rabbiner, der fortæller
om religionsligheder, og af et dialogkorps, der fortæller om fordomme, og
hvad man kan gøre for at bekæmpe dem.

Den slags uddannelse kan være med til at forebygge konflikter, mener
Brobyggerne-formanden, Özlem Cekic.

»Det er en måde at udvide børnenes horisont. Men også først og fremmest
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lære dem, at de kan gøre noget selv for at bygge bro. I øjeblikket er vi så
optaget af at snakke om problemet. Men vi er også nødt til at fokusere på
løsninger. Og der tror jeg grundlæggende på, at størstedelen af vores
problemer kunne løses, hvis vi var bedre til at tale sammen«, siger hun.

Det er blevet tid til frikvarter og rundvisning på Carolineskolen.

Lea fører an rundt i de mange bygninger, der er omringet af et højt hegn,
og hvis indgang bevogtes af to bevæbnede politimænd. I 2016 blev
terrorplaner mod skolen kendt.

»Der er vuggestue derinde og børnehave der, og hvis vi går op ad trappen
her, er der sådan en lille terrasse«, siger hun. Hun har gået i vuggestue,
børnehave og skole i bygningerne på Strandvejen.

»Wow, din skole er meget større end min«, siger Fatima.

Læs også: Kundby-pigen kendt skyldig i at ville bombe skoler

Artiklen fortsætter efter annoncen

NYD LÆKRE GOURMETRETTER
UNDERVEJS
OG SLAP AF I
PERFEKTE RAMMER

Annonce

Lea suser frem, 13-årige Fatima haster et par skridt bagefter. Selv om hun
har glædet sig til dagen, har hun også været nervøs. Og det skyldes især én
ting.

»Jeg frygtede, at de frygtede os«, siger hun.

Den bekymring deler hun med de fleste af eleverne fra Al-Hikma Skolen,
fortæller skolens leder, Allaa Al-Naqach.

»Da vi startede brobyggerforløbet, tænkte alle eleverne mest over, hvad de
andre tænkte om dem. ’Alle de andre tror sikkert, at vi er et eller andet’. De
havde måske glemt, at de muligvis også selv har fordomme«, siger han og
understreger, at eleverne ikke har haft særlige fordomme om jøder, men
snarere om andre befolkningsgrupper.

Det skyldes sandsynligvis, at ingen af Al-Hikma skolens elever har
palæstinensisk baggrund. De fleste har en tilknytning til Irak, fortæller
han.

Ikke nok med ét forsøg

https://politiken.dk/indland/art5951617/Kundby-pigen-kendt-skyldig-i-at-ville-bombe-skoler
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De to piger kommer for sent til dagens næste aktivitet i Carolineskolens
auditorium. Her har tre skuespillere gjort klar til at opføre et såkaldt
forumteater.

Karakteren Sara, der bærer et stort gult hovedtørklæde foldet som en slags
turban, træder ind på scenen. Den forestiller i dagens anledning Sortedam
Skole, hvor Sara møder læreren Daniel, der straks antager, at hun er den
nye rengøringsdame. I virkeligheden er hun den nye klasselærer.

Sara bliver sur over Daniels fordomme og skyder tilbage med sine egne.
Og pludselig finder de to ud af, at deres fædre kommer fra henholdsvis
Israel og Palæstina.

Nu er situationen for alvor gået i hårdknude. Moderator og skuespiller
Runi Lewrissa springer ind og stopper stykket.

»Nu er det op til jer at finde ud af, hvad Sara og Daniel skal gøre for at løse
konflikten herfra«, siger han og ser ud over eleverne.

Eleverne møver sig en efter en ud fra rækkerne og træder i ind i en af
rollerne i stedet for stykkets skuespillere.

De snakker om fællesnævnere. De foreslår at lægge forældrenes
stridigheder bag sig. De inviterer til ’kaffedialog’. Et begreb, de har fået
introduceret af Özlem Cekic, der i 9 år har praktiseret ’dialogkaffe’, hvor
hun besøger folk, der har sendt hende hademails på baggrund af hendes
muslimske tro.

Igen og igen møder eleverne modargumenter fra skuespillerne. Der er en
pointe med, at det tager knap en halv time at få karaktererne til at slutte
fred, fortæller Runi Lewrissa, der ejer virksomheden Creactor, som
turnerer rundt med forumteater.

»Lige fra starten skal de konfronteres. De skal lære, at man ikke altid bare
kan løse problemet i første forsøg«, siger han.

Lea har lært noget.

»Man behøver ikke sige fordomme, når man ser en med det første. Og man
skal heller ikke tro på alle fordomme, bare fordi ens forældre har nogle«,
siger Lea.

»Det var virkelig spændende«, siger Fatima.

Nye Snapchat-venner
Rabbiner Jair Melchior introducerer det jødiske shabbatritual, og Özlem

Læs også: Özlem Cekic indtager den anerkendte talerstol i Ted
Talks i aften: Nu skal hele verden lære at drikke dialogkaffe

https://politiken.dk/indland/art6725534/Nu-skal-hele-verden-l%C3%A6re-at-drikke-dialogkaffe
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Cekic giver en hjemmeopgave. Eleverne skal inden påske invitere en, de er
uenige med, til dialogsodavand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Nogle vil måske sige, at det her er et velmenende initiativ, men det ændrer
ikke ved, at der stadig er store interessemodsætninger mellem jøder og
muslimer. Flytter det her overhovedet noget ude i det virkelige samfund?

»Jeg tror ikke, at det her alene redder hele verden. Men vi skal jo starte et
sted. Hvad er alternativet til samtale?«

Fatima og Lea fisker mobilerne frem. De finder fnisende hinanden på det
sociale medie Snapchat.

»Det har været rigtig fedt at møde Lea. Og vi har fundet ud af, at vi faktisk
ikke bor så langt fra hinanden«, siger Fatima.

Når Lea skal hjem i dag, vil hun gå den lige vej.

»Efter jeg har haft det her forløb, er jeg ikke bange for drengene mere«,
siger hun.

GIV ARTIKLEN I GAVE
Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler
med dine venner og familie.
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DU LYTTER TIL POLITIKEN
Hør podcast: Kampen om Arktis
– en ny kold krig?

23:46

Da USA’s udenrigsminister Mike Pompeo stillede sig
op i Arktisk Råd og angreb både Kina og Rusland,
startede en international nervekrig om Arktis. En
kamp om territorier, sikkerhed og penge. Men hvorfor
lige nu? Er dette begyndelsen på en ny kold krig?

DU LYTTER TIL POLITIKEN

28:37

Hver fredag i valgkampen vil politisk kommentator
Kristian Madsen og politisk redaktør Anders
Bæksgaard klynge ugens vigtigste begivenheder op –
og fortælle, hvad de egentlig handler om. Hvorfor
smed Løkke i denne uge pludselig et kæmpe
velfærdsløfte på bordet? Hvem står tilbage som
ugens taber? Hvem er ugens vinder? Lyt med!

Hvem er vinder og taber efter valgkampens første uge? (Valgspecial 1/4)

I Venezuela er der i øjeblikket to mænd, der begge
kalder sig landets leder. Socialisten Maduro, som blev
præsident i 2013. Og oppositions"guren Guaidó, som
udråbte sig selv til præsident i januar. Lige nu foregår
der en udmattelseskamp mellem de to om landet og
især militæret, mens vrede venezuelanere går på
gaden. Hør om krisen i dagens afsnit.

Forsiden

Både Region Sjælland og chefer på Ringsted Sygehus er sigtet efter mangelfulde

Flere års dobbeltarbejde som
formand og lærer blev for
meget i dag
FOLKETINGSVALG 2019

FV19

Politisk redaktør om
formands skifte: »Jeg
tror, det kan være en
game changer for
Kristen demokraterne«
FOLKETINGSVALG 2019

Chefer på sygehus sigtes
efter skandale med
kræftundersøgelser
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Hundredvis af kvinder svigtet:
Sygehus sparede undersøgelse for
brystkræft væk
DANMARK
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Fotograf har fulgt Løkke et halvt år:
Blikket er skarpt, inden han toner
frem. Med lidt hjælp. Fra tre
medarbejdere. Og fire puder
FOLKETINGSVALG 2019

Sverige genoptager
voldtægtssag mod
Assange
INTERNATIONALT

Sarah Skarum: Maj er
årets bedste måned.
Og værste. Allerværste
IBYEN

20 år efter
'Kongekabale' tegner
fremtiden sort:
'Deadline'-vært
udgiver dystopisk
roman om Danmark
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Størstedelen af Socialdemokratiets påståede ’skattehop’ holder ikke. Men et par af
dem gør.

 LÆS SENERE  FOR ABONNENTER

 LÆS SENERE  FOR ABONNENTER

 Psykiatrien i knæ: Psykisk syge bliver udskrevet for tidligt
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underjordisk
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Nationalmuseet er
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Se, om de har ret: Venstre beskylder
Socialdemokratiet for at ville lade
skatterne stige
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brænde op i Helvede«
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for dem
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