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HADHAMMEREN 
KNUSER MOD-
STANDEN I ZAMBIA 
OG ZIMBABWE

FUCKING. LUDER. 
NAZIST. FACIST.  
DEBATTØRER  
I SKUDLINJEN.

NY  
GENERALSEKRETÆR  
MED MS-MINDER  
I BAGAGEN

TEMA:
NÅR ORD 
ØDELÆGGER



ORD ER 
FARLIGE I 
PALÆSTINA
Jihad Namoura er født i Ramallah på den 
palæstinensiske Vestbred. Han har derfor 
aldrig kendt til andet end livet mellem de 
israelske soldaters grænseposter. Under 
disse vilkår kan forkerte ord være nok til 
at komme i soldaternes søgelys.

Det er sjovt. Selvom man ikke kender til andet, kan 
man alligevel godt blive vred. Besættelsen er meget 
svær at affinde sig med. Det var den især, da jeg 
var yngre og oplevede, at et enkelt ord kan få dig i 
fedtefadet. 

Jeg oplevede det på egen krop, da jeg studerede 
på Al Quds-universitetet (Al Quds er det arabiske 
navn for Jerusalem) i byen Abu Dis. Vestbredden er 
jo i dag omringet af en mur. Jerusalem ligger på den 
israelske side af muren. På den anden side ligger 
byen Abu Dis, hvor jeg altså gik i skole. Der var altid 
en masse checkpoints med grænsevagter omkring 
byen. 

En dag blev jeg spurgt af en soldat, hvor jeg 
skulle hen. Jeg svarede, at jeg skulle til Al Quds-
universitetet. Men israelerne anerkender ikke det 
navn, fordi de betragter Jerusalem som deres egen. 
Soldaten rettede mig og sagde, at det hedder Abu 
Dis-universitetet. Det afviste jeg og stod fast på uni-
versitetets officielle navn. 

Vi begyndte at mundhugges over navnet. Han 
fastholdt, at det ikke hedder Jerusalem, og jeg fast-
holdt at det ikke hedder Abu Dis. Han beskyldte mig 
til sidst for at være en ballademager og for at hævde, 
at Jerusalem er en palæstinensisk by. “Så du tror, at 
Jerusalem er din by,” sagde han vredt til mig. 

Så han hev mig til side og begyndte at udspørge 
mig om alt muligt om min baggrund og min familie. 
Jeg blev tilbageholdt i over en time. Alene for at insi-
stere på den kendsgerning, at universitetet har navn 
efter Jerusalem. 

På mange måder har besættelsen stjålet de 
bedste år af min ungdom. Det gik op for mig, da jeg 
besøgte København i sommeren 2016 i forbindelse 
med Mellemfolkeligt Samvirke-programmet På Spo-
ret af Fællesskabet. 

I MS’ Café Mellemrummet på Nørrebro sad vi og 
lyttede til pophits fra 90’erne. En ung dansk kvinde 
spurgte mig til nogle af sangene. Om jeg kendte 
dem. Men jeg kendte stort set ikke en eneste. Hun 
var meget overrasket, for vi var jævnaldrende. Hun 
fortalte mig om sine egne teenageår; om hvordan 
hun dansede og tog på stranden med sine venner. 

Vi tænkte mest på, hvornår vi fik lov til at komme 
ud af indespærringen, så vi kunne komme ud at 
spille fodbold i en times tid eller handle ind til aftens-
maden.

JIHAD NAMOURA
  § Har en lillebror og en lillesøster, der begge  

er jurister.
  § Arbejder i dag som online manager for den 

palæstinensiske menneskeretsorganisation 
AVAC (Accountability for Violence Against 
Children)

  § Stiftede sammen med tre venner i 2013 
foreningen Hope for Kids in Palestine, som 
indsamler og omdeler mad, tøj og legetøj til 
fattige palæstinensiske børn. I dag har net-
værket over 200 faste frivillige i de besatte 
områder. 
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Aktivisten

ORD ER FARLIGE I PALÆSTINA
Man skal vælge sine ord med omhu, når man 
lever som palæstinenser mellem israelske 
grænseposter.

Orientering

7 VIGTIGE I VERDEN
Vi guider dig gennem vigtige (og ofte oversete) 
globale begivenheder.

TEMA:

NÅR ORD ØDELÆGGER
- Had, der bliver til vold og krig
- En tsunami af internethad
- Politisk orkestreret had

Noter:

MS-PILEN PEGER PÅ
Tre skridt mod større gennemslagskraft

Mit MS:

“DET STARTEDE MED,  
AT VI GIK RUNDT MED EN 
TANDBØRSTE OG ET PAR 
RENE UNDERBUKSER”

DET UFRIE ORD

Kære engagerede medlemmer.
Tak for jeres støtte til vores fælles kamp for en mere retfærdig, demokratisk og humanistisk verden.

Disse 19 ord er min helt naturlige og dybtfølte første hilsen her på pladsen som helt ny general- 
sekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.

Men havde jeg nu i stedet startet med disse 19 ord…:
“Kære pladderhumanistiske halal-hippier.
Er det ikke snart på tide, at I udøver jeres navlepillende selvhadende humanisme et andet sted*.”

…ja, så er jeg ret sikker på, at I ville føle jer stødte eller vrede. Eller bare latterliggjort på grund af 
jeres vigtige engagement for en mere retfærdig verden. Mange af jer ville forståeligt nok overveje at 
trække jeres støtte. For ord betyder selvfølgelig noget.

“Ordet er frit,” har vi i en menneskealder sagt. Og med de ord kunne vi så tage en sund debat i  
forsamlingshuset eller på borgermødet her i Danmark. Eller i skyggen af et træ i en nepalesisk 
landsby eller på en nybygget højskole i Tanzania.

Men er ordet nu også det? Frit?

I den seneste tid har mange flere mennesker over hele verden fået mulighed for at deltage i den 
offentlige debat via sociale medier. Alligevel hører vi fra vores samarbejdspartnere, at ordet i praksis 
bliver mindre og mindre frit. For det frie ord besvares med had, trusler – og endda vold.

Det er et enormt problem for vores arbejde med at give udsatte mennesker mulighed for at 
kæmpe for et værdigt liv. Vi arbejder netop med ordet som vores vigtigste redskab. Vi vil sikre,  
at udsatte mennesker finder deres egne ord og bliver hørt. At mennesker får mod og magt til at 
protestere så højlydt over uretfærdigheder, at de kan skabe forandring.

Nogle steder er det regeringer, der slår hårdt ned på vores ansatte og partnere. Andre gange er 
det en brutal folkestemning, eller enkelte voldelige ekstremister, der udskammer og truer folk med 
modige synspunkter.

Selv om vi og vores samarbejdspartnere alene bruger ikke-voldelige protestformer, er der flere af 
vores ansatte, der til dette blad ikke har turdet fortælle om deres kampe. Det vil ganske enkelt være 
farligt for dem.

At ordet i Danmark heller ikke er så frit, som vi kunne ønske, blev jeg mindet om på en af mine 
første arbejdsdage som generalsekretær. Jeg havde sagt ja til at være med i en facebook-tråd 
under den sidenhen så berygtede danskheds-debat hos Clement Kjærsgaard på DR2. Det føg i 
luften med ord, der i bedste fald var truende. Der er stadig mennesker, der kan huske, at “landsfor-
rædere” blev skudt her til lands. Alligevel blev debattører kaldt netop det under debatten – alene på 
grund af humanistiske holdninger.

Jeg var rystet, da jeg en times tid senere slap ud af den debat.
For den slags samtale er farlig og ødelæggende – ikke kun for en fri debat, men for alt det, vi 

kæmper for i MS: Fred, retfærdighed, demokrati og gensidig respekt mellem mennesker.

Jeg vil gerne minde om, at din støtte til MS ofte går til mennesker i fattige lande, der trodser  
trusler og udskamning for at sikre udsatte mennesker retfærdige forhold.

*PS: De 19 ord i den vrede hilsen er ikke tilfældigt valgte fornærmelser. De er sammenskrevet af 
ord, som fremtrædende danskere har brugt om medborgere, der kæmper for mere ligeværd  
mellem mennesker.

Tim Whyte, 
Generalsekretær
Mellemfolkeligt Samvirke
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Aktivisten

KÆRE LÆSER

Som du sikkert har opdaget, har vi lavet dit Action helt 
om. Vi vil gerne give dig et tema med mere dybde, et 
kort overblik over de internationale begivenheder fra 
verden, som medierne forsømmer – og et nyt og friskere 
design at kigge på.

Vi vil også dele flere af de publikationer, Mellemfolkeligt 
Samvirke laver, med dig. De kan forhåbentlig gøre dig 
klogere på, hvordan du kan involvere dig yderligere i 
kampen for global retfærdighed. Denne gang har vi 
sammen med Action sendt vores magasin om kampen 
mod store firmaers brug af skattely.

Vi vil rigtigt gerne høre dine tanker og ideer – så har du 
forslag til temaer eller artikler, må du endelig skrive til os 
på mgo@ms.dk.
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1. Zimbabwe

ZIMBABWES FLAG  
I FRONTLINJEN
Pastor Evan Mawarire satte denne sommer 
gang i en voldsom folkelig protestbevægel-
se nærmest ved et tilfælde. I en sen aften-
time på sit kontor besluttede han sig for at 
bryde tavsheden om sin utilfredshed med 
Zimbabwes politiske tilstand. Han tog et 
zimbabwisk flag over skuldrene, tændte et 
kamera og leverede en improviseret brand-
tale.

Under hashtagget #ThisFlag gik videoen i 
den grad viralt. Og den blev startskuddet til 
en række folkelige protester, både online og 
i gaderne. 92-årige Robert Mugabe holder 
dog stadig skansen som regeringens leder.

2. Danmark

NEJ TIL STOP FOR 
KVOTEFLYGTNINGE
Danmark vil ikke længere tage imod nogle af verdens allersvageste flygtninge – de kvoteflygtninge, 
FN har udpeget blandt de mest forfulgte og udsatte, som f.eks syge og handikappede. Vi har ikke 
råd og plads, mener både regeringen og Socialdemokraterne.

Den udmelding falder mange danskere for brystet. For er det ikke netop de flygtninge, regeringen 
hidtil har sagt, den vil hjælpe? Og er det nu klogt aktivt at underminere mulighederne for at lave inter-
nationale aftaler om flygtninge?

Mellemfolkeligt Samvirke satte en underskriftsindsamling i omløb i slutningen af september med 
kritik af regeringens forslag. Den fik overvældende opbakning. 31.482 danskere har ved redaktionens 
afslutning skrevet under. Og der er meget, der tyder på, at presset virker. Den udtalte modstand er 
voksende – også i de partier, der støtter forslaget.

Du kan også skrive under på: ms.dk/ansvar

6. Mellemamerika / det sydlige Afrika

EL NIÑO HÆRGER
El Niño er navnet på et vejrfænomen, der er ved at udvikle sig til en humanitær katastrofe 
af uoverskuelige dimensioner. 60 millioner af nogle af de mest sårbare og fattige menne-
sker i verden kæmper, fordi deres afgrøder, husdyr og livsbetingelser er smadret. FN  
vurderer, at det tal kan stige til 100 millioner mennesker, hvis et andet vejrfænomen, La 
Niña, som oftest følger efter El Niño, rammer kloden senere på året.

Mellemfolkeligt Samvirke og ActionAid arbejder på at lette situationen i nogle af de  
berørte lande, bl.a. ved at reparere vandborehuller i tørkeramte områder af Zimbabwe.

Ni lande har erklæret national undtagelsestilstand: El Salvador, Guatemala, Honduras,  
Lesotho, Malawi, Marshalløerne, Swaziland, Zimbabwe og Namibia.

5. Mozambique

MOZAMBIQUE- 
KONFLIKT SENDER 
FLYGTNINGE TIL  
MALAWI
Midt i september blev en politiker fra Mozambiques oppositions-
parti ramt af fem pistolskud. De fem skud var med til at fortætte 
de i forvejen heftige politiske spændinger i det sydøstafrikanske 
land.

Det seneste år er konflikten mellem regeringspartiet Frelimo og 
oppositionspartiet Renamo eskaleret i en bølge af vold og chi-
kane. Tusindvis af mozambiquere har taget flugten til nabolandet 
Malawi. De to partier er identiske med parterne i den borgerkrig, 
der plagede Mozambique fra 1977-1992.

Mozambique har i flere år været en af Afrikas hurtigst voksende 
økonomier, som har forsøgt at undslippe årtier med fattigdom og 
konflikt ved at udnytte landets rige energiressourcer. I disse år 
lider landet under vejrfænomenet El Niño og ødelæggende tørke.

På trods af høje vækstrater i de seneste år er uligheden vok-
sende, og 10 millioner ud af landets samlede befolkning på 26 
millioner mennesker lever i absolut fattigdom.
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7 VIGTIGE  
I VERDEN

Orientering

4. Syrien

DØDSSTØD 
TIL SKRØBE-
LIG SYRISK  
VÅBENHVILE
Der er ingen tegn på afmat-
ning i den syriske borgerkrig. 
Ruslands militære støtte til 
Damaskus har på et år for 
alvor vendt krigslykken for den 
tidligere trængte præsident 
Assad. Flankeret af russisk og 
iransk militær fra både luften og 
jorden satte de syriske rege-
ringsstyrker i september gang 
i en længe ventet offensiv mod 
de oprørskontrollerede dele af 
Syriens største provins, Aleppo. 
Byen er et vigtigt strategisk og 
kommercielt knudepunkt for 
alle involverede parter. 

Militæroffensiven blev samti-
dig dødsstødet for den skrøbe-
lige våbenhvile, som Rusland 
og USA forhandlede på plads i 
midten af september. Borger-
krigen raser på sjette år uden 
udsigt til en forhandlet løsning.

7. Libyen

LIBYEN RAMT 
AF KAOS FEM 
ÅR EFTER 
GADDAFI
Fem år efter NATO's inter-
vention i Libyen til støtte for 
Gaddafi-fjendtlige oprørsmi-
litser er Libyen i dag et større 
politisk kaos end nogensinde i 
nyere tid. 2016 blev året, hvor 
amerikansk luftvåben på ny 
smed bomber på libysk jord 
– denne gang for at ramme 
terrorbevægelsen ISIS, der har 
fået fodfæste i det konfliktpla-
gede land ved Middelhavet. 

Til gengæld blev det også 
året, hvor den plagede libyske 
olieindustri kunne eksportere 
sine først tønder med råolie si-
den den tidligere diktator Gad-
dafis fald i 2011. Olien har ifølge 
tal fra OPEC traditionelt udgjort 
95 procent af landets samlede 
eksport, hvoraf hovedparten er 
gået til sydeuropæiske lande 
som Italien og Spanien.

3. New York

FN-VERDENSMÅL I  
POLITISK DØDVANDE
Blot et år efter at verdens ledende politikere med stort ståhej 
vedtog nye verdensmål, er gassen gået af ballonen. Hverken i 
rige eller fattige lande er målene fulgt op med tiltrækkelig politisk 
handling, og det går ud over verdens fattigste mennesker, især 
kvinderne.

Det er konklusionen i den nye ActionAid-rapport “Not ready, still 
waiting”, som blev udsendt i forbindelse med FN’s generalforsam-
ling i New York i september. Den viser specifikt, hvordan 14 lande, 
herunder Danmark, griber udfordringen med de nye verdensmål 
(SDG'erne) an. Desværre er det ikke opmuntrende læsning. 

For Danmarks vedkommende nævnes blandt andet danske 
skatteaftaler med udviklingslande, den voldsomme nedskæring 
i Danmarks langsigtede udviklingsbistand og manglen på en 
opdateret handlingsplan for virksomheders samfundsansvar som 
områder, hvor vi som land er bagud i forhold til de nye verdensmål 
om at skabe en mere lige, retfærdig og bæredygtig fremtid i løbet 
af de næste 15 år.
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PERKERLUDER. FUCKING NAZILUDER. MANDEN HAR RET, DU ER MUSLIMSK AFFALD I DANMMARK OG AFFALD SKAL SMIDE UD, FORDI DET ER UØNSKET. FY FOR SATAN DU ER EN KLAM STODDER. 
SYGE, INFANTILE UDYR. HUSK DU DIN MOR? FØR HUN KOM TIL DK, VAR HUN EN SIMPEL LUDER FOR DINE FÆTTER OG ONKELER. KOST. FELTMADRASSER. SO. LANDSFORRÆDDER LORTEKÆLLINGER. 
DU ER SYG I HOVEDET DU SKULLE KYLLES UD AF FOLKETINGET. SOM FORVENTET. INTET SVAR. DU ER MUSLIM OG BLIVER ALDRIG RIGTIG DANSK - UANSET HVAD DU SÅ SIGER. DU ER DA EN KLAM 
LILLE SKIDERIK. LILLE FASCISTSVIN. HVOR ER DU DOG DUM AT HØRE PÅ, DIN STORE NAR. DU ER JO IKKE ANDET END EN SKIDE KÆLLING, DER IKKE HAR EN SKID AT BIDRAGE MED. FUCK DIG. 
FUCKING. LUDER. NAZIST. FACIST. RACIST. VENT TIL DET BLIVER MØRKT, SÅ KOMMER JEG OG HÆNGER DIG. DU VIL INDFØRE SHAKIRA-LOVGIVNING. NU FÅR SIN MOR LIVSLANG FØRTIDSPENSION 
FORDI TRAUMA EFTER DIN FAR TÆSKET HENDE SÅ MANGE GANGE, AT HUN TROR HUN ER DRONNING AF DANMARK! MEN HUN TAGER FEJL FORDI HUN ER STADIG EN BILLIG LUDER. HELE EUROPA 
ER TRÆTTE AF AFSTUMPET MUSLIMER SOM DIG HASHPSYKOSE. HAN PRØVER AT SPILLE SMART MEN ER KUN MUSLIMSK AFFALD. USA ØNSKER STOP FOR INDTEJSE AF MUSLIMER. FLERE LANDE I 
EU HAR LUKKET GRÆNSERNE FOR SPECIELT MUSLIMER OSV. VERDEN GIDER IKKE MUSLIMER OG HVORFOR IKKE? FORDI DE GENERELT AFSUMPET OPLADER DAGLIGT VIDEOER HVOR DE SKÆRE 
HOVEDER AF USKYLDIGE, BRÆNDER USKYLDIGE STENER KVINDER TIL DØDE. HVOR ER JEG GLAD FOR IKKE AT HAVE STEMT PÅ JERES BØSSEPARTI. HÅBER SNART DER ER NOGEN DER LUKKER 
MUNDEN PÅ DIG. DIN KLAMME GRIMME RØDHÅREDE RACISTISKE NAZISTISKE SKINKE. HVIS DU IKKE SNART ÆNDRER HOLDNING SÅ KOMMER JEG KRAFTEDME OG SLÅR DIG IHJEL. DET KAN DU 
FANDME STOLE PÅ DIN SKIDE GRIS. SHUT UP .. AND ADMIT WHAT YOU ARE SUPPORTING ::: A MUSLIM SHARIA DENMARK .... YOU WILL DIE BEFORE THAT HAPPENS !!!! SYG KÆLLING. DIN FUCKING 
PERKER!! LUK NU RØVEN LATTERLIGE FACISTSO.  HVORFOR MELDER DU IKKE BARE UD AF DU ER NAZIST. NÅR MAN ER PERKER OG IKKE VIL SENDES HJEM. AT REVSE LANDSMÆND DER TRODS ALT, 
VISER DERES MODSTAND MOD DEN MUSLIMSKE INVASION SOM ER IGANG, VISER MED AL TYDELIGHED HVILKEN KLAM LANDSFORRÆDER DU ER. VI NOTERER DIN OPFØRSEL, OG GLÆDER OS MEGET 
TIL AT VENDE TILBAGE TIL DIG PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. DIT LATTERLIGE SVIN. FUCK NU UD AF POLITIK, TUMPE. HAN HAR IKKE ANDET END JORD I HOVEDET,,, ERGO,, SNOT DUM… DU SKULLE 
KRAFTEDME SLÅS IHJEL DIN FUCKING KÆLLING. FUCK DIG. DU BLIVER IKKE RET GAMMEL, LANDSFORRÆDDERISKE SMATSO. HVAD MED DU PRØVE AT SIGE SANDHEDEN EN GANG, LILLE RØDHÅRET 
SMATSO. KAN KUN TAKKER MUSLIMER FOR ALLE DERES RÆDSELS VIDEOER, DET FÅR VERDEN TIL AT HADE DEM ENDNU MERE. #FUCKISLAM #FUCKDIGMUSLIM. 19 TIMER SÅ SLÅR JEG DIG IHJEL 
OG VOLDTAGER DIT LIG. DET ER DA HAM SVINEØRET. LUK RØVEN MØGLUDER. JEG HAR LYST TIL AT SLÅ DENNE HER KÆLLING TIL HUN HOLDER SIN KÆFT. HJERNEDØDE NAZIST. DER MÅ SGU VÆRE 
NOGLE DER HAR DRUKKET AF NATPOTTEN. NARRØV. HÅBER DU SELV EN DAG BLIVER SÅ SYG AT DU SKAL LEVE AF DET LORT DU GÅR OG LAVER. BISTANDSBUMSEN BRILLIERER IGEN FUCK HAN ER 
VIRKELIGHEDSFJERN. DENNE HER TØS TRÆNGER TIL AT BLIVE VOLDTAGET.  HYL HYL SHUTTE FUCK UP! HVAD LAVER I HER? TAG DOG HJEM OG KÆMP! I STEDET FOR AT NASSE PÅ VORES SAMFUND! 
FUCK DIG. KLAM LUDER. SVAGPISSERE! I ER UØNSKEDE SÅ FAT DET DOG! LUK NU RØVEN LATTERLIGE FACISTSO. DIN MOR VAR TIDLIGERE EN LUDER FRA VESTERBRO. HUN ELSKEDE AT BLIVE 
BOLLET I ANUS AT NOGLE PERKERE. EN DAG SMUTTET PIKKEN I DIN MORS LUDER HUL MED LORT PÅ SPIDSEN OG DU BLEV ET BRUNT SVIN I DANMARK. HOMO HUL. ISLAM SKAL HAR IKKE LOV TIL 
AT VÆRE I DK. JEG BEHØVER IKKE SLÅ NOGLE IHJEL, SOM MUSLIMERNE GØR. SÅ LÆNGE DE INDFØDTE KUN UDTRYKKER SIG VERBALT ER DET VEL BEDRE END JER PERKERE DER DAGLIGT 
UDTRYKKER JER FYSISK…ELLER??? FUCK DIG MUHAMMEDANER. HOLD DIN KÆFT DIN KLAMME PERKER DU HØRER IKKE TIL HER DU BLIVER ALDRIG LIGESOM OS FUCK AF. DIT ISLAMIST-DYR. FUCK 
AF TIL PERKERSTAN DU ER SKRALD I DET DANSKE SAMFUND IKKE ANDET!!! … VORES POLITI ER KLAR TIL AT FØLGE DIG PÅ ET FLY HJEM HVOR DU KOMMER FRA! DET ER EN GÅDE DU KAN VÆRE EN 
KENDT JOURNALIST UDEN AT KENDE DANSK KRISTEN KULTUR OG SPROG DIN INDRE SVINEHUND. RÅDNE OP! FORSTÅ IKKE AT I BLIVER VED MED AT BRUGE LØGNHALSEN OG ISLAMISTEN!! HUN ER 
EN HYKLER OG ER FULD AF LØGN! HUN HAR TAGET RØVEN PÅ JER ALLE, HUN VIL KUN HAVE I SKAL STØTTE HENDES AL QAEDA VENNER! HUN HAR BÅDE VÆRET I LIBYEN OG SYRIEN FOR AT HJÆLPE 
SINE VENNER (AL QAEDA). FORRYKT KÆLLING. TAG OG HOLD DIN KÆFT. DIN KÆMPEIDIOT MAN MÅ DA GERNE HADE ISLAM? LIGESOM MAN HADER MYG, ELLER EDDERKOPPER !?? VI SES DIT 
RACISTISKE SVIN. DU ER EN NEGER, FAT DET! FUCK DIG DIN LUDER. FUCKING NAZI SVIN DIN SKINKE. DU ER SÅ KLAM!!! VI GIDER DIG IKKE! BID DU BARE I PUDEN, FOR JEG GIDER IK KOMME TØRT 
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EN KRIMINEL LANDSSVIGER OG MEDSKYLDIG I VOLDTÆGTER OG VOLD. I ER ALLE TRE STORE PSYKOPATER. I GUDER MAN, DUMMERE KVINDE SKAL MAN LEDE LÆNGERE EFTER. DES SKULLE STAA 
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TYDELIGHED HVILKEN KLAM LANDSFORRÆDER DU ER. VI NOTERER DIN OPFØRSEL, OG GLÆDER OS MEGET TIL AT VENDE TILBAGE TIL DIG PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. DIT LATTERLIGE SVIN. FUCK 
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Trusler. Hårde skældsord. Udskamning.

Prisen for at stikke næsen frem i den 
offentlige debat er høj. Så høj, at 
mennesker, der arbejder for politisk 
forandring, må spørge sig selv: Er det 
prisen værd?

I dette tema undersøger vi fænomenet. 
Hvad er den yderste konsekvens af 
hate speech? Hvordan føles det at  
blive ramt af hadstorm på sociale 
medier? Hvordan bruger politikere  
i skrøbelige stater hate speech til at 
holde modstanden nede?  
Læs tema side 8-17.

TEMA:

NÅR ORD
ØDELÆGGER
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“En betragtelig del af 
sigøjnerne er ikke i stand til 
sameksistens, ikke i stand 
til at leve blandt mennesker. 

Disse folk er dyr og opfører sig som 
dyr.” 

Sådan skrev en journalist i et debat-
indlæg i en af Ungarns toneangivende 
aviser i 2013. Roma-mindretallet er ikke 
den eneste etniske gruppe, der står for 

skud i landet. I hovedstaden Buda-
pest har jøder af flere omgange måttet 
være vidner til demonstrationer, der har 
bevæget sig gennem byen med tekster 
som “Åbn for gassen” på bannerne. 

Hate speech er for alvor kommet på 
dagsordenen. Ikke bare i Østeuropa, 
men også mange andre steder i ver-
den. Som for nylig i USA, hvor Do-
nald Trumps søn og politiske rådgiver 

illustrerede sit syn på syriske flygtninge 
ved at dele et billede af en skål med 
frugtpastiller på de sociale medier led-
saget af spørgsmålet: “Hvis jeg fortalte 
dig, at bare tre af pastillerne ville slå dig 
ihjel, ville du så tage en håndfuld?” 

En retorik, der er helt i tråd med den, 
hans far, Donald Trump, selv har benyt-
tet sig af, når han har sagt om mexi-
canske indvandrere: “De kommer med 
stoffer. De kommer med kriminalitet. De 
voldtager.” 

 
STØRSTE TRUSSEL FOR 
FREMTIDENS EUROPA
I virkeligheden indkapsler den danske 
betegnelse hadefulde ytringer bedre, 
hvad begrebet handler om. Det er nem-
lig ikke kun, når en person siger noget, 
at der kan være tale om hate speech. 
Når nogen for eksempel placerer et 

brændende kors foran en afroameri-
kansk families hjem i USA eller skriver 
på en bænk, at den kun er for hvide, er 
det også hate speech. Ligesom det er 
tilfældet, når en gruppe politiske aktivi-
ster uddeler “asylspray” på en gågade 
i Sønderjylland eller et politisk parti ind-
rykker en annonce i et dansk dagblad 
med navnene på 685 personer, der for 
nylig har fået statsborgerskab, ledsa-
get af teksten: “Én på listen er til fare 
for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han 
dansker.” 

Alle eksempler er taget fra virkelighe-
dens verden. Fællesnævneren er, at der 
er tale om ytringer, der har til formål at 
stigmatisere en hel befolkningsgruppe. 
Hate speech kan være rettet mod folk, 
der har en bestemt etnicitet, seksuali-
tet, køn eller religion, og den kommer 
ofte til udtryk på en måde, hvor afsen-

Hadet får frit løb, når politikere og helt 
almindelige mennesker verden over tordner mod 
blandt andre mexicanere, romaer, jøder, muslimer 
og homoseksuelle. Hate speech er i dén grad 
kommet på dagsordenen. Ord kan nemlig 
forhindre almindelige mennesker i at tage del  
i demokratiet og i værste fald føre til vold. 

deren vil stemple denne gruppe som 
særligt ondsindede eller mindre værd 
end os andre. 

Statistikkerne tyder på, at problemet 
med hate speech bliver større. I 2014 
kom Europarådets menneskerettig-
hedsorgan ECRI med en rapport, der 
viste en dramatisk stigning i antallet 
af indberetninger. Rapporten pegede 
blandt andet på tiltagende problemer 
med populistiske politikeres stigma-
tisering af muslimer samt åbenlys 
antisemitisme i muslimske samfund. I 
forbindelse med offentliggørelsen sagde 
Europarådets generalsekretær, Thor-
bjørn Jagland: 

“Vi står over for mange kriser, men 
den tiltagende antisemitisme, islamfobi 
og racisme er de største trusler for 
fremtidens Europa.” 

Seniorforsker Cecilie Stokholm 
Banke fra Dansk Institut for Internatio-
nale Studier har arbejdet med området 
i mange år. Hun kender til rapporterne, 
og hun genkender mønstret med hate 
speech som et stigende problem. Men 
samtidig understreger hun, at en af 
forklaringerne på de dramatiske stig-
ninger, som flere undersøgelser vidner 
om, kan være, at man først de senere 
år for alvor er begyndt at dokumentere 
hate speech ordentligt. Men uanset 
hvordan man vender og drejer tallene, 
er der meget der tyder på, at problemet 
bliver større, og ifølge Cecilie Stokholm 
Banke har det også ændret form de 
seneste år:  

“Det er svært at sige, om hadefulde 
ytringer er mere udbredte end tidligere, 
men det er i hvert fald et meget tydeli-
gere problem i dag. Det skyldes blandt 
andet, at det er blevet lettere at ytre 
sig i det offentlige rum uden filter. De 
sociale medier spiller en meget vigtig 
rolle, fordi en ytring så hurtigt kan rejse 
vidt omkring,” siger hun. 

 
ORD KAN OPILDNE TIL VOLD
Når had og stigmatisering i dag sæt-
ter sit aftryk på den politiske debat, 
hører man ofte kritikere sammenligne 
situationen med 1930’ernes Tyskland, 
hvor nazisterne systematisk omtalte 
jøder som rotter – eller som en infek-
tion, der forpestede det tyske legeme. 
På den måde lykkedes det i årene op 
til 2. verdenskrig for Hitler at få vendt 
folkestemningen imod en hel befolk-
ningsgruppe. 

Efter krigen skulle FN og fælles 
konventioner om menneskerettighe-
der sikre, at noget lignende aldrig ville 
gentage sig. Men det gjorde det. Da 
det tidligere Jugoslavien brød i brand i 

1992, skulle en stor del af forklaringen, 
ifølge Balkanekspert og journalist Birthe 
Weiss, findes i retorikken. 

“Hadetale var en af krigens forud-
sætninger, ikke en følgevirkning. Uden 
den ville det ikke have været muligt 
at ophidse fredelige naboer til at slå 
hinanden ihjel,” skriver hun i bogen 
Hate speech – fra hadetale til hadesyn. 
Weiss skriver også: 

“Hadetalen blev et vigtigt våben for 
alle tre befolkningsgrupper. Når man ar-
bejder i Bosnien, møder man hele tiden 
mennesker, der blev forført af den og i 
dag ikke kan forstå, hvordan det gik til.”

Lignende mekanismer så man ved 
folkemordet i Rwanda i 1994. Selvom 
historien burde have lært os at reagere, 
når advarselslamperne blinker, har det 
altså vist sig, at det internationale sam-
fund sagtens kan overse den slags. 

 
PÅVIRKER CIVILSAMFUNDET
Hate speech er ikke bare harmløse ord, 
men kan virke motiverende og i værste 
fald være et forstadie til vold. Samtidig 
har hadefulde ytringer en ødelæggende 
kraft i forhold til almindelige borgeres 
engagement i politiske spørgsmål. Når 
en hate speech-kultur først for alvor 
kommer til at sætte tonen i et samfund 
– og særligt når den orkestreres af højt-
stående politikere – er konsekvensen 
ofte, at almindelige mennesker undla-
der at give udtryk for deres mening eller 
arbejde for forandring i samfundet. 

Derfor fylder begrebet hate speech 
så meget på den politiske dagsorden. 
Og derfor prioriterer den europæiske 
organisation for sikkerhed og samarbej-
de, OSCE, området højt. Flere lande, 
eksempelvis Frankrig og Storbritannien, 
har specifik lovgivning mod hate  
speech. Den slags love handler ikke 
kun om at beskytte den enkelte borger, 
men i lige så høj grad om de mulige 
afledte effekter. 

“I hadefulde ytringer ligger der nogle 
early warning-mekanismer – nogle 
signaler, der er vigtige at opfange og 
reagere på. Det er en social aktivitet, 
som kan føre til ustabilitet og i værste 
fald borgerkrig. Hvis man kigger over 
et langt tidsforløb, så er det et af de 
første led i kæden. Det kan vi se, når vi 
kigger tilbage på eksempelvis Bosnien 
og Rwanda,” siger Cecilie Stokholm 
Banke. n

HISTORISK 
SET 
– HER BLEV HATE  
SPEECH TIL VOLD: 
 

1819: DANMARK.  
JØDEFEJDEN 
Antisemitisme var ikke noget, nazisterne fandt på. Hetz mod 
jøder havde fundet sted mange steder i Europa i flere århun-
dreder før Hitler. Også i København, hvor der i september 
1819 blev sat et håndskrevet opslag op på Børsen med en 
opfordring til “alle kristelige borgere om at samles for at fordrive 
jøderne, denne samfundets pest, ud af byen”. 
 

1925: USA.  
KU KLUX KLAN 
De kutteklædte patrioter havde huseret i 1800-tallet og var 
egentlig et overstået kapitel, men i 1915 genopstod bevægel-
sen og fik for alvor vind i sejlene. I 1925 var der op mod  
5 mio. medlemmer af Ku Klux Klan, og i sydstaterne stod 
bevægelsen bag en lang række voldelige overfald og drab på 
afroamerikanere. 
 

1938: TYSKLAND.  
KRYSTALNATTEN 
I årevis havde nazisterne omtalt jøderne som det rene utøj. I 
1938 satte Hitlers håndlangere trumf på, og i løbet af en enkelt 
nat – 9. november – smadrede de næsten 7.500 forretninger 
og nedbrændte omkring 200 synagoger. 91 jøder blev pryglet 
ihjel, mens cirka 26.000 blev fængslet. Og det var endda kun 
begyndelsen på rædslerne. 
 

1992: BOSNIEN.  
BORGERKRIGEN PÅ BALKAN. 
I løbet af en sommer blev naboer til dødsfjender. Bosniens 
befolkning var en blanding af muslimer, ortodoks kristne og  
katolikker, og grupperne var blandet på kryds og tværs. Men 
så snart borgerkrigen brød ud, blev folk hidset op til at slå hin-
anden ihjel gennem dæmonisering og effektiv propaganda.
 

1994: RWANDA.  
FOLKEDRABET. 
I løbet af tre måneder blev omkring 800.000 tutsier og mode-
rate hutuer slået ihjel af ekstremistiske hutuer og deres medlø-
bere. Hadefuld tale og massiv propaganda spillede hutuer ud 
mod tutsier og opfordrede til drab. Ved folkedrabets afslutning 
var landet i ruiner, og to millioner mennesker var drevet på flugt.
 
Kilder: folkedrab.dk og denstoredanske.dk. 
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Arbejdet for forandring bliver ofte mødt med had.  
Det mærker Mellemfolkeligt Samvirkes kollegaer 

 i ActionAid-afdelinger verden over.

ET HAD 
UDEN 

GRÆNSER

Jordan: Islamisters  
kvælende skygge

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder på at give unge 
i Jordan en stemme i debatten. Men det arbejde 
møder hård modstand. Siden udbruddet af krigen 
i Syrien har Jordan oplevet en markant stigning 
i mængden af hate speech. Især radikale islami-
ster kæmper for at begrænse, hvad der kan blive 
sagt i det offentlige rum, og angriber debattørers 
religion, køn og etnicitet. Mange vurderer, at det er 
den slags hadetale, der for nylig førte til drabet af 
journalisten Naser Hatter.

El Salvador: Frygt for  
bandernes vold

Hovedstaden San Salvador er en af verdens 
mest voldelige byer. Bander hærger i gaderne, og 
næsten alle kender nogen, der har mistet livet i et 
voldeligt opgør.

Mellemfolkeligt Samvirkes kampagneplatform i 
San Salvador giver unge et alternativ til det barske 
bandemiljø. Men det kan være svært for de unge 
at vende banderne ryggen uden at blive ramt af 
trusler og skud. Man kan ganske enkelt ikke gå frit 
på gaden, hvis ikke man hører til en bande.

Uganda: Sprængfarlig  
debat om homoseksuelle

Krænkelserne mod homoseksuelles rettigheder 
er åbenlys i Uganda. Bliver man dømt for at dyrke 
homosex, risikerer man fængsel på livstid.

Men ActionAid i Uganda har ikke mulighed for at 
kaste sig tydeligt ind i kampen for homoseksuelles 
rettigheder uden at sætte både organisationens og 
medarbejdernes liv i fare. Og frygten er ikke uden 
grund. I 2011 blev aktivisten David Kato dræbt, 
formentlig som konsekvens af sit arbejde for ho-
moseksuelles rettigheder.

Zimbabwe:  
Regimet slår igen

I Zimbabwe er der en lang tradition for politisk 
motiverede trusler fra præsident Mugabe og hans 
parti Zanu-PF. Og alle ved, at truslerne ikke er 
tomme. I 2008 blev en omfattende voldskam-
pagne orkestreret af regimet efter et “forkert” 
valgresultat. I dag er vold, trusler og intimidering af 
personer, som bliver mistænkt for at være politiske 
modstandere – derunder NGO’er som ActionAid 
Zimbabwe – fortsat hverdag. Faktisk er trussels-
niveauet er så højt, at ActionAid Zimbabwe har 
droppet samtlige logoer på bygninger og biler, 
fordi den røde farve kan associeres med opposi-
tionen.

Bangladesh:  
Låst i patriarkatet

For ActionAid Bangladesh er et af hovedmålene at 
skabe bedre muligheder for kvinder. Og der er en 
positiv udvikling i gang. I takt med at folk rykker fra 
landet til byerne, begynder kvinder at indtage rum, 
der ligger uden for hjemmets fire vægge.

Men kvinders øgede mobilitet i det offentlige rum 
gør også kvinder mere udsatte for vold og ned-
sættende tale. Det forhindrer i værste fald kvinder i 
at uddanne sig, arbejde – og i sidste ende i at tage 
del i kampen for et mere lige samfund.

Mozambique: Politikernes 
hadefulde kontrol

Menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der 
bliver skudt på åben gade. Retssager mod kritikere 
af bestemte politikere. Og en lind strøm af tilfælde, 
hvor aktivister og ngo’er bliver truet eller løber  
panden mod administrative mure og bureaukrati.

Det er det miljø, ActionAid Mozambique arbejder i. 
Her er man ikke uvant med anonyme opkald med 
beskeden: “Det vil være bedst for dig at opgive 
kampagnen.”

Tema: Når ord ødelægger Tema: Når ord ødelægger
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Jakob Sheikh er profileret journalist 
hos Politiken og har gjort en dyd ud 
af at give kreative svar på hade-
fulde beskeder – bl.a. besvarede 
han en sviner med et tilbud om at 
sende hjemmelavet chokoladekage 
af sted med bud.

Du besvarer hadske kommenta-
rer med let humor. Hvilken type af 
kommentarer kan more dig mest? 
Man skal jo grundlæggende passe lidt 
på at more sig over beskeder, der i 
virkeligheden er udtryk for et had, som 
jo i sagens natur er noget dybt alvorligt. 
Men jeg kan ikke undgå at trække lidt 
på smilebåndet, når racister pointerer, 
at jeg aldrig bliver “dansk” – med be-
skeder, der rummer så mange stavefejl, 
at det nærmest bliver meningsforstyr-
rende. En vred mand på Facebook 
kritiserede mig eksempelvis for at ville 
indføre sharialovgivning, men kom i 
stedet til at skrive “Shakira-lovgivning”. 
Den slags er jo morsomt i al sin tragiske 
alvorlighed".

Får du aldrig vrede kommentarer, 
der påvirker dig; som når ind under 
huden? 
Jeg tager ikke længere hadbeskeder 
personligt, og ofte er det jo de tomme 
tønder, der buldrer mest. Men beske-
derne påvirker mig i den forstand, at 
de jo rammer et kollektiv. Det gør mig 
virkelig ked af det. Samfundet har i det 
offentlige rum – særligt det politiske 
og mediemæssige – flyttet medianen i 
debatten så meget, at hadet til en vis 
grad er blevet blåstemplet – og altså nu 
havner i min indbakke. 

Hvordan påvirker det din familie, 
når du bliver genstand for online 
had?
Jeg er meget ærekær omkring min 
familie. Lige så lidt beskeder om mig 
påvirker mig personligt, lige så meget 
bliver jeg påvirket af beskeder, der om-
taler min familie. Jeg bliver rasende! Det 
sker jævnligt, at min far omtales som en 
voldelig mand på overførselsindkomst, 
mens min mor bliver kaldt for “perker-
luder” og det, der er en hel del værre. 
Det rammer mig, for at være ærlig. 

Emma Holten mærkede allerede 
ondskabsfuldheden på nettet, da 
hun for fire år siden blev udsat for 
hævnporno. Siden er hun blevet en 
af de mest markante feministiske 
stemmer i Danmark. Reaktionerne 
er så hadefulde, at hun dagligt over-
vejer at melde sig ud af debatten.

Hvad er det værste hate speech, du 
har været udsat for?
Det, der er mest ubehageligt, er, når 
der er trusler mod folk, jeg holder af. 
Når der bliver sendt ting til mine familie-
medlemmer. For man kan selv arbejde 
med at være stærk og hårdfør, men 
når ens familie bliver blandet ind i det, 
bliver det meget svært.

Det er også virkelig ubehageligt, 
når folk opretter profiler, specifikt for 
at skrive til mig – f.eks. på Twitter – og 
forfølger og truer mig. Jeg har oplevet, 
at folk har delt min adresse i private 
grupper, simpelthen for at gøre mig 
bange.

Hvordan lyder de trusler, du får?
Det kunne være “Denne her tøs træn-
ger til at blive voldtaget, så hun kan 
finde ud af, hvad der er op og ned her i 
verden.” Og der skal virkelig ikke meget 
til. Jeg skrev en artikel i Eurowoman 
om kvinders ret til at gå i lige præcis de 
sko, de vil. Og i kommentarfeltet var der 
dødstrusler. “Jeg har lyst til at slå denne 
her kælling, til hun holder sin kæft”. 

Hvordan reagerer du på den slags 
kommentarer?
Jeg begynder at græde. Jeg er en 
meget følsom person. Jeg er meget i 
tvivl om alting og sætter spørgsmåls-
tegn ved mig selv og mine holdninger. 
Derfor går jeg meget op i, hvad folk 
siger, måske også for meget. Så jeg 
bliver ekstremt påvirket af det, og den 
store overgribende konsekvens er, at 
jeg mister lysten til at være i den of-
fentlige debat. Jeg overvejer stort set 
hver eneste dag at droppe det. Jeg har 
også slettet Facebook på min telefon, 
og er der stort set aldrig. Simpelthen 
for at komme væk fra det.

Er du stadig en del af debatten om 
et år eller to?
Måske om et år, ikke to. Jeg kan ikke 
mere.

Pernille Skipper, Enhedslistens 
relativt nye frontfigur, står midt i 
strømmen af hadefulde kommen-
tarer på nettet – og kan mærke 
hvordan det tærer på lysten til at 
debattere. 

Hvad er det værste hate speech, du 
er blevet udsat for?
Det er en klassiker, desværre. At jeg 
skal lukke røven, fordi jeg er en møg-
luder. Jeg tror, det er lidt for almindeligt 
for især kvindelige politikere at få den 
slags tilsvininger på sit køn. 

Hvilken følelse giver det dig?
Det er svært at sætte ord på, for det 
er en meget personlig følelse. Det går 
jo i hjertet på en. Og hvis man lader 
det komme helt ind under huden, får 
man en følelse af, at måske er jeg dum, 
måske har jeg ikke ret til at sige det her, 
måske skal jeg bare lukke røven, fordi 
jeg er en møgluder. Jeg ved jo godt ob-
jektivt set, at det er jeg ikke, og det skal 
jeg ikke. Men det er jo den følelse, man 
til sidst får alligevel. Man begynder at 
overveje, om de har ret. Og det er der, 
det begynder at virke, og det er der, det 
bliver så forfærdeligt.

Får det dig til at ændre adfærd?
Hvis bølgerne har gået højt i en perio-
de, er der helt klart eksempler på, at jeg 
har lyst til at sige noget, lyst til at skrive 
noget på Facebook eller Twitter, men 
simpelthen lader være. Fordi jeg ikke 
kan overskue at få endnu en omgang 
tilsvininger. Så jeg kender det fra mig 
selv; på et eller andet tidspunkt stopper 
ens lyst til at deltage. Og det er jo nok 
desværre det, der er meningen med 
det: At lukke munden på folk.

Har du overvejet at melde dig ud af 
debatten?
Nej, det har jeg ikke. I en eller anden 
grad melder man sig jo ud af debatten 
for et kort øjeblik, når bare man lader 
være med at skrive noget. Men jeg har 
aldrig overvejet at melde mig helt ud. 
Man bliver jo også vred. Det er ikke 
fair, at man skal svines til på sit køn, 
hudfarve eller handikap, som jeg også 
kender folk, der bliver, fordi man har en 
holdning. Så vinder de jo. 

Mary Consolata bliver ofte mødt 
med en insisteren på retten til at 
kalde hende neger. Hun deltager  
i Mellemfolkeligt Samvirkes  
kursus ‘Meningsdanner mod  
diskrimination’.

Hvordan har du oplevet hadtale?
Jeg skrev et indlæg i Berlingske om livet 
som afrodansker, og hvordan jeg op-
lever racistiske ord, såsom hvad ordet 
neger gør ved mig, når folk siger det.

Når disse emner bliver bragt op, 
medfører de forskellige reaktioner. En 
mand sendte mig f.eks. en mail, hvor 
der stod: “Du er en neger, fat det!” Flere 
forsvarede, deres brug af ordet neger, 
og forklarede hvorfor jeg ikke burde føle 
mig forulempet, når jeg mødte dette 
ord på min vej. Mange argumenterede 
altså for, at det var deres ret at kalde 
mig noget, der gjorde mig ked af det. 

Får de kommentarer dig til at over-
veje, om du skal melde dig ud af 
debatten?
Om jeg orker det eller ej, kæmper jeg 
for min ret til at føle mig hjemme i mit 
eget land ved at gøre noget aktivt for 
at ændre nutiden og fremtiden. Jeg vil 
ikke kaldes noget, jeg ikke ønsker at 
blive kaldt. Det handler dybest set om, 
hvorvidt jeg vil være en del af en un-
dertrykt minoritet i Danmark, som bare 
holder min mund – eller om jeg vil være 
en aktiv borger, som gør opmærksom 
på, at jeg er her, at jeg er en del af 
samfundet, og at jeg vil respekteres.

Hvordan reagerer dine omgivelser?
Mange prøver at negligere problemet. 
Jeg får at vide, at jeg overdriver pro-
blemet, eller at jeg ikke forstår den 
danske humor. Det kan være frustre-
rende, at folk gemmer sig bag en eller 
anden ironi. Meget ofte, når jeg oplever 
racisme, bliver det fulgt af en kommen-
tar om, at det bare er for sjov. Men jeg 
står tilbage med min hudfarve og mine 
følelser, der gør, at jeg bliver opfattet 
som sart, overdrivende og ude af stand 
til at forstå den danske humor.

På sociale medier er det nærmest 
blevet en sport at lægge integrati-
onsminister Inger Støjberg (V) for 
had. Ministeren tager dødstrusler 
og skældsord med skuldertræk og 
ironiske svar.

Hvad er det værste, du selv har 
oplevet i forhold til at blive kaldt 
grimme ting?
Det værste for mig er selvfølgelig de 
gange, jeg har fået direkte dødstrus-
ler. Det har jeg fået en del af, og det 
er selvfølgelig den ultimative form for 
hate speech. Og ellers er det jo daglige 
tilsvininger. 

Der er en håndfuld ord, der næ-
sten altid indgår, og så kører det helt 
random. Fucking. Luder. Nazist. Facist 
og Racist. Det er de fem ord. Og det er 
hver dag. 

Hvordan har du det med det? 
Jeg er heldigvis ekstremt robust fra 
naturens hånd, og så er jeg født med 
et meget lyst sind. Jeg har egentlig 
svært ved at sige hvorfor, men det er 
ikke noget, der påvirker mig – det er 
det vitterligt ikke. Nogle gange kan jeg 
mærke, at jeg bliver endnu mere stålsat 
af det, at jeg måske har fat i den lange 
ende af det politisk. Så det er nok mest 
i den retning, det påvirker mig. 

Der har været meget snak om  
tonen i debatten. Hvad synes du 
om det? 
Jeg synes, det kunne være sjovt at lave 
et eksperiment, hvor man lod folk sige 
de ting til et andet menneske, som de 
har skrevet på nettet. Måske DR2 al-
lerede har lavet det.

Hver eneste dag er der nogen, der 
skriver ‘fucking naziluder’ til mig, og 
sommetider skriver jeg tilbage til dem 
og spørger: Undskyld, ville du virkelig 
sige det samme på gaden? Jeg kan 
også finde på at svare, hvis nogen 
sender en dødstrussel, at det passer 
mig virkelig dårligt – jeg har simpelthen 
så travlt – om vi kan udsætte det til 
foråret? 

Det virker sådan rimelig cool…
Ja. Så er det ude.

Hadske kommentarer 
er blevet et grundvilkår 
for mennesker, der 
blander sig i den 
politiske debat.  
Mød seks danskere, 
der forsøger at ruste 
sig mentalt til en 
tilværelse i den  
verbale skudlinje.

UNDER 
HADEFULD 
BESKYDNING
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“LUK RØVEN, 
MØGLUDER”

“FUCKING.  
LUDER. 
NAZIST. 
FACIST. 
RACIST”“DU ER EN  

NEGER,  
FAT DET!”

Venligboen Mads Nygaard fra 
Nordjylland startede en indsamling, 
som skulle hjælpe en syrisk dreng 
med at få sin familie til Danmark. 
Og blev så ramt af et stormvejr af 
hadske kommentarer. 

Hvad er det værste ‘hate speech’, 
du har været udsat for?
Det var nærmest fra den ene dag til 
den anden, at jeg havnede i et mine-
felt. Mit opslag var blevet delt i en 
lukket gruppe med 8.000 medlemmer, 
og stemningen derinde var, at det, 
jeg havde gang i, øjeblikkeligt skulle 
forbydes – og at Martin Henriksen (DF) 
skulle komme med et nyt lovforslag, 
der kunne forbyde indsamlinger af den 
karakter. I samme sekund, det blev 
delt, var der 8.000 mennesker, der 
opdagede mit navn på Facebook – og 
det var virkelig, som om samtlige 8.000 
valgte at komme over på min væg og 
bombardere mig med alskens kloak-
slam i de næste 48 timer.

Hvilke af kommentarerne står  
klarest i din hukommelse?
Jeg vil nok sige “jeg kommer og  
hænger dig” træder frem.

Hvordan har det påvirket dig?
Jeg er meget robust, fordi jeg har ytret 
mig offentligt i halvandet år, så jeg har 
prøvet lidt af hvert. Men da jeg efter-
lyste venligboere, der var blevet truet, 
kom jeg i kontakt med en helt alminde-
lig pensioneret venligbo på en dansk 
ø. Han beskrev, hvordan han, efter sit 
engagement i Venligboerne, ikke bare 
var blevet offer for internethad – når 
han gik ud og handlede, kunne han 
risikere at blive antastet og, ifølge ham 
selv, skubbet til. Det havde medført, at 
han nærmest var blevet bange for at gå 
ud ad sin dør, og at han var begyndt at 
sove dårligt om natten. 

Men du overvejede ikke at trække 
dig ud af debatten?
Det preller fuldstændig af på mig. Det, 
der bekymrer mig, er, at det kan lyk-
kes folk, der truer og bruger hadefuldt 
sprog, at skræmme andre til at blive 
inden døre og undlade at deltage.
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“VENT TIL 
DET BLIVER 
MØRKT, SÅ 
KOMMER JEG 
OG HÆNGER 
DIG”

“DENNE  
HER TØS  
TRÆNGER  
TIL AT BLIVE  
VOLDTAGET”

“DU VIL  
INDFØRE  
SHAKIRA- 
LOVGIVNING”
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Netop rwanderne, som i stort antal 
flygtede til Zambia i 1990’erne, bliver 
også udsat for hate speech i landet. Da 
en serie af rituelle drab for nylig fandt 
sted, løb der på de sociale medier hur-
tigt rygter om, at rwanderne stod bag 
uhyrlighederne. Snart blev rwandiske 
butikker i Lusaka smadret og indeha-
verne banket. Et eksempel på, hvordan 
vejen fra hadefulde ytringer til decideret 
vold nogle gange kan være meget kort. 

“Retorikken kører ofte på det 
samme tema. Det er ‘os og dem’, og 
det handler konstant om at finde nogle 
eller noget at give skylden for den 
elendige situation, landet befinder sig 
i,” siger Dorte Tietze. 

Nalucha Nganga fortæller, at denne 
form for hate speech også sætter et 
aftryk på ActionAid’s arbejde i landet: 

“Det bliver sværere for vores perso-
nale at implementere aktiviteter, særligt 
hvis de selv kommer fra en anden 
region end den, de arbejder i.”

 
DE ANDRE ER ONDE 
Zambia er langt fra et enestående 
tilfælde. Alene i Afrika er der store pro-
blemer i lande som Etiopien, Sydafrika, 
Somalia, Elfenbenskysten og Mozam-
bique. Det fremgår af en rapport, som 
organisationen Minority Rights Group 
International offentliggjorde i 2014. 
Rapporten viser, at der i disse lande 
finder en omfattende forfølgelse sted 

af minoriteter – blandt andet i form af 
hate speech. 

Det er ofte det samme mønster, 
der gentager sig: Én gruppe beskylder 
en anden gruppe for at være særligt 
ondsindede og grusomme eller måske 
bare laverestående individer. I Europa 
kender vi til en lignende historiefortæl-
ling, når det gælder jøder og romaer. 
Mange veloplyste mennesker vil stadig 
hævde, at jøder er beregnende og 
pengegriske. Og forestillingen om ro-
maer er, at de er løgnagtige og stjæler, 
og at det er noget, de gør, fordi det lig-
ger dybt i deres kultur. Påstanden lyder 
ofte, at deres væsen er sådan – eller at 
det ligefrem løber i blodet.  Fordomme, 
der kun bunder i flere hundrede u 

TEKST: TOMMY HEISZ 

Ubehagelige telefonopkald, 
hærværk og overfald.  
I ustabile stater som Zambia 
og Zimbabwe er hate speech 
og trusler en del af hverdagen. 
Det kan se ud, som om helt 
almindelige mennesker står 
bag, men i mange tilfælde 
er det magthaverne, der 
trækker i trådene. De spreder 
frygt for at lukke munden på 
politiske modstandere og 
demokratiforkæmpere. 

HADHAMMEREN 
KNUSER 
MODSTANDEN

Telefonen ringer midt om 
natten. I røret er en af præ-
sidentens mænd. Han vil 
gøre dig opmærksom på, 

at du en anden gang lige skal tænke 
dig om en ekstra gang, før du kritiserer 
regeringen offentligt. 

I Zambia er ovenstående scenario 
yderst realistisk for mange mennesker 
– især for politisk aktive. De seneste 
år er hadefulde ytringer og deciderede 
voldstrusler blevet en mere og mere 
indgroet del af almindelige borgeres 
hverdag i landet. 

ActionAid's kontor i hovedstaden 
Lusaka har flere gange fået ubeha-
gelige opringninger med velmenende 
råd om, hvad organisationen ikke bør 

blande sig i. Ud over at arbejde for 
mere demokrati og påpege problemer 
i Zambias forfatning har ActionAid 
de seneste år gjort en indsats for at 
komme store udenlandske virksomhe-
ders skatteunddragelse til livs, og det 
falder ikke altid i god jord hos landets 
elite og magthaverne.  

“Det er blevet vanskeligere for os 
i det zambiske samfund, fordi vores 
arbejde kræver, at vi hele tiden hol-
der regeringens politik og handlinger 
op mod lovgivningen – og det bliver i 
stigende grad stemplet som politisk ar-
bejde,” siger Nalucha Nganga, Country 
Director i ActionAid Zambia. 

Den politiske retorik i Zambia er 
blevet skarpere, efter at partiet Patriotic 

Front kom til magten i 2011, og de se-
neste år har tørke og økonomisk krise 
kun fået problemet til at vokse, fortæl-
ler Dorte Tietze, International Partner-
skabskoordinator hos Mellemfolkeligt 
Samvirke: 

“Trusler og overfald er blevet al-
mindelige i forbindelse med politisk 
deltagelse og valg, og nu er frygten for 
alvor begyndt at sprede sig i civilsam-
fundet. Folk er i stigende grad bange 
for at blande sig eller at have noget 
som helst med politik at gøre. Det er så 
tydeligt, at en stor del af truslerne og 
volden er orkestreret fra politisk hold, 
og at alle kan blive ramt, hvis man 
har sagt det forkerte eller talt med de 
forkerte,” siger hun. 

Ud over deciderede trusler benytter 
politikere sig af noget, der ligner syste-
matisk hate speech, til at grave grøfter 
internt mellem zambierne. Regerings-
partiet har tætte forbindelser til Bemba-
stammen i den nordlige del af landet, i 
Kobberbæltet og i hovedstaden, mens 
Tonga- og Lozi-stammerne i syd og 
vest hænger tættere sammen med 
oppositionen. Historisk set har der altid 
været en rivalisering mellem stammer-
ne, og her har politikerne de seneste år 
pustet til ilden ved at spille på følelser 
og gammelt had. For eksempel er 
Tonga-stammen blevet sammenlignet 
med kakerlakker – en retorik, der auto-
matisk leder tankerne hen på optakten 
til folkedrabet i Rwanda i 1994. 

I Zimbabwe bliver der slået hårdt ned på  
mennesker, der går imod styret – både verbalt 
og fysisk. I juli førte det til optøjer i hovedstaden, 
Harare, der blev slået ned med tåregas og  
vandkanoner. 
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år gammel hate speech, og som er 
eksempler på, hvor stærke og sejlivede 
den slags fortællinger kan være. 

I ustabile stater, blandt andet i 
Afrika, sættes det hele ofte i gang af 
politikere, der har brug for syndebukke. 
Hvis det ikke går så godt i landet, kan 
det være en måde at flytte fokus væk 
fra sig selv. Derfor oplever man i Zam-
bia og andre afrikanske lande, at magt-
haverne enten selv er ude at puste til 
ilden, eller at de betaler budbringere 
for at gøre det. I den form bliver hate 
speech særligt farlig, fordi magtha-
verne kan tale med en kraftig stemme. 
Blandt andet derfor understregede 
EU’s menneskerettighedsorgan ECRI 
for nylig vigtigheden af, at magthaverne 
er deres ansvar bevidst: 

“Politikere, religiøse ledere og andre 
indflydelsesrige personer i samfundet 
spiller en afgørende rolle. Ikke blot skal 
de selv undgå at benytte sig af hate 
speech i offentlige sammenhænge – de 
bør også aktivt modarbejde det, når 
de ytrer sig offentligt,” sagde ECRI-
formand Christian Ahlund. 

 
PASTOREN KRÆVEDE FLAGET 
TILBAGE
Indhyllet i Zimbabwes flag tonede 
pastor Evan Mawarire tidligere i år frem 

på en video, der blev delt på de sociale 
medier. Han havde fået nok, sagde 
han. Nok af at se på korruption, vold 
og evigt brudte løfter fra magthaver-
nes side. Han ville tage flaget tilbage, 
gøre det til folkets ejendom og gøre 
Zimbabwe til et land, man kunne være 
stolt af at være borger i. 

Videoen fik hashtagget #ThisFlag. 
Den blev delt af tusinder, og snart 
begyndte andre at dele lignende 
videoer. Evan Mawarire havde startet 
en bevægelse – og samtidig havde han 
bragt sig selv i fare. I Zimbabwe bliver 
der nemlig ikke set med milde øjne på 
borgere, der offentligt sætter sig op 
mod præsident Mugabes styre. 

92-årige Mugabe har siddet på 
magten i over tre årtier, siden han blev 
hyldet som den store frihedshelt, der 
sikrede Zimbabwe selvstændighed fra 
briterne. Han er gennemført nationalist 
og har gennem hele sin regeringstid 
benyttet sig af en ‘os og dem’-retorik. 
Den tøvede hans folk heller ikke med 
at gribe til, da Pastor Mawarires video 
begyndte at spredes, fortæller Karen 
Ansbæk, International Partnerskabsko-
ordinator hos Mellemfolkeligt Samvirke: 

“Regeringen var hurtigt ude at 
stemple ham som 'foreign forces' og 
påstå, at det hele var noget, der var 

sat i værk af USA, England eller andre 
udefrakommende. Det er meget typisk 
for Mugabe, at hver gang der er noget, 
der går ham imod, appellerer han til de 
samme følelser hos befolkningen. At 
det er os mod resten af verden.” 

Snart begyndte trusselsvideoer ret-
tet mod Mawarire at florere på nettet. 
Ophidsede zimbabwere lovede pasto-
ren, at de ville kvæle ham i hans eget 
flag, hvis ikke han holdt sin mund. Da 
tilhængere af pastorens kampagne 

begyndte at demonstrere med flaget, 
slog politiet hårdt ned, og flere blev 
fængslet. Inden længe gik regeringen 
endda så vidt som til at forbyde enhver 
brug af Zimbabwes flag på måder, som 
“regeringen ikke påskønner”. 

Pastor Mawarire selv måtte søge i 
eksil på grund af truslerne, for enhver 
zimbabwer ved, at når regeringen står 
bag, er det ikke tomme trusler. Det 
er et faktum, at aktivister tidligere har 
fået langvarige fængselsdomme eller 
ganske enkelt er forsvundet fra jordens 
overflade. Inden han forlod landet, 
nåede Mawarire dog at være fængs-
let, og da han skulle i retten, mødte 
op mod 100 advokater frivilligt op for 
at forsvare ham. Et klart udtryk for, 
at Mawarire har skubbet til noget i et 
land, hvor de fleste ellers vælger at tie. 

This Flag-sagen har sat tingene på 
spidsen i Zimbabwe, men problemet 
er ikke nyt. Demokratiet har trange kår 
i et land, hvor folk har vænnet sig til 
trusler og vold som politiske virkemid-
ler. Uskrevne regler og følelser dikterer 
ofte, hvem man må snakke med – og i 
nogle tilfælde også hvad man må sige, 
fortæller Karen Ansbæk: 

“Hvis 20 mennesker for eksem-
pel beslutter sig for at forsamles i en 
landsby, så skal de først bede politiet 
om tilladelse. Og hvis formålet kan 
tolkes som kritisk mod regeringen, 
så siger politiet nej. Det er et generelt 
problem i Zimbabwe, at folk på den 
ene eller anden måde bliver lukket ude 
fra at tage del i demokratiet.”  

 
VOLDELIGT VALG
“Når krybben er tom, bides hestene,” 
lyder et gammelt dansk ordsprog. 
Mange steder i verden ser man, at 
hate speech for alvor trives i lande, der 
er ramt af økonomisk krise. Det gjaldt 
i 1930’ernes Tyskland, og det gælder 
i nutidens Zambia. Da Edgar Lungu 
for nylig blev genvalgt som præsi-

dent, skete det på trods af en horribel 
periode, hvor kobbereksporten er 
styrtdykket, mens fødevarepriserne og 
arbejdsløsheden er steget markant. 

Valgobservatører var vidner til et 
usædvanligt voldeligt valg, hvor det 
blev rapporteret, at såvel oppositio-
nens som præsidentens mænd blandt 
andet hyrede unge bøller til at gå rundt 
og slå løs på politiske modstandere. 
Retorikken var generelt hård og hade-
fuld, og derudover blev præsidenten 
af det internationale samfund kritiseret 
for at begrænse pressefriheden. Den 
toneangivende avis The Post, som i 
længere tid var gået hårdt til regerin-
gen, blev under valgkampen pludselig 
tvangslukket med en påstand om en 
stor skattegæld, som avisen selv næg-
ter kendskab til. 

Dorte Tietze har gennem sit virke 
kunnet følge udviklingen i Zambia tæt. 
Hun har på få år set et land gå fra at 
være et at de mere stabile og demo-
kratiske lande i regionen til at være et 
samfund med mere begrænset politisk 
råderum for civilsamfundet, pressen 
og andre aktører:

“Alle kan blive ramt, og derfor er alle 
også begyndt at tænke sig mere om. 
Det gælder også de unge aktivister, vi 
har berøring med gennem vores pro-
gram. Flere af dem har prøvet at blive 
anholdt, fordi de var for åbenmunde-
de. Og desværre er konsekvensen, at 
mange tøver eller ender med slet ikke 
at engagere sig politisk,” siger hun.

Ifølge Nalucha Nganga kan foran-
dringen mærkes direkte i ActionAid’s 
arbejde i Zambia: 

“Politikerne bruger hate speech til 
at skabe splittelse, og det trænger 
desværre også ind i civilsamfundets 
organisationer. Jeg oplever, at der sker 
en stigende polarisering, og at flere 
lader sig styre af partipolitik i stedet 
for alternative og evidensbaserede 
løsninger.” n

I Zambia arbejder ActionAid på at komme udenlandske 
virksomheders skatteunddragelse til livs. Det bliver set som 
politisk arbejde og fører til ubehagelige opringninger.

“Alle kan blive ramt, og derfor er 
alle også begyndt at tænke sig 
mere om. Det gælder også de 
unge aktivister, vi har berøring 
med gennem vores program. 
Flere af dem har prøvet at 
blive anholdt, fordi de var for 
åbenmundede. Og desværre er 
konsekvensen, at mange tøver 
eller ender med slet ikke at 
engagere sig politisk.”

DORTE TIETZE, 
International Partnerskabskoordinator,

Mellemfolkeligt Samvirke

FIRE SLAG 
MOD DEN 
HADSKE TONE
Mellemfolkeligt Samvirke vil 
udfordre og provokere – men aldrig 
grave grøfter. Her er fire eksempler 
på vores måde at arbejde på at 
skabe udholdelige debatrum.

KREATIV AKTIVISME
Politiske kampagner kan nemt blive hårde og uforsonlige. Der-
for giver det mening at servere sine budskaber med kreativitet 
og humor. Som støtte af Mellemfolkeligt Samvirke er du med til 
at fremelske de overraskende, kantede og mærkelige indslag i 
den offentlige debat mange steder i verden. Bl.a. har vi drevet 
udviklingen af sitet beautifulrising.org, der er en værktøjskasse 
for kreative aktivister fra hele verden.

MENINGSDANNER MOD  
DISKRIMINATION
Intet kan fyre op under den hadefulde retorik, som debatten 
om flygtninge, indvandrere, religion og etnicitet. Med kurset 
Meningsdanner mod diskrimination forsøger Mellemfolkeligt 
Samvirke at skubbe til de stejle fronter i debatten med dialog 
og nuancer. Et hold af unge, talentfulde debattører bliver klædt 
på til at skrive blogs og deltage i debatter om diskrimination af 
minoritetere – i en ordentlig tone.

OPGØR MED SOCIALE  
NORMER
Vi arbejder på at give en stemme til dem, der bliver holdt nede 
af kulturelle dogmer og magtfuldkomne magthavere. I mange 
udviklingslande har især unge og kvinder svært ved at komme 
til orde. De er underlagt en social kontrol, der ofte er udformet 
af truende ord – og nogle gange vold. Ved at støtte Mellemfol-
keligt Samvirke er du med til at give unge aktivister redskaber 
og netværk, så de bliver stærke nok til at trodse de trusler, der 
følger med deres krav om forandring.

MONITORERING AF SOCIALE 
MEDIER
Hadefulde kommentarer på sociale medier har det med at 
sætte gang i en sneboldeffekt, der får kommentarspor til at 
ligne et fyldt kloakrør. Derfor er vi meget aktivt til stede på 
især facebook, hvorfor vi forsøger at spille ind i debatten med 
saglige argumenter. Ærekrænkende, injurierende eller diskrimi-
nerende indlæg i nogle tilfælde bliver slettet.
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MS-PILEN
PEGER PÅ

Noter Mit MS

sker samlede sig. Så denne her plads foran en støvet cementbyg-
ning i det vestlige Nepal blev omdrejningspunktet for noget stort.

Mange af de folk, vi havde trænet – kvinder der havde lært at 
læse og skrive – samlede sig og fik folk med sig. Og demonstra-
tionerne voksede. Først var der et par tusinde, så fem tusinde 
og lige pludselig ti tusinde, der gik rundt i gaderne i denne her 
distriktshovedstad. 

Efter et par uger lavede man en aftale om, at de nok skulle få 
deres minimumsløn – og så skulle de gå hjem. Men protesterne 
var begyndt at sprede sig, og folk samlede sig i andre distriktsho-
vedstæder. 

I juli var der en stor demonstration foran parlamentsbygningen 
i Kathmandu, og vi kørte masser af busser med gældsslaver til 
hovedstaden. Til sidst gik statsministeren ud og sagde, at med 
virkning fra i morgen ville man risikere op til 10 års fængsel, hvis 
man havde en gældsslave på sin jord. 

Jeg kan huske, vi sad i Tulsipur og hørte det, først i nepalesisk 
radio, siden blev det meldt ud til hele verden. 30.000 mennesker 
var sat fri ved lov. Det var et af de der aha-øjeblikke, hvor man 
tænkte: Ok, det startede med, at vi gik rundt med en tandbørste 
og et par rene underbukser, og pludselig rapporterer BBC til hele 
verden om, hvad der er sket. 

PÅ VEJ MOD FREMTIDEN
Men det viste sig hurtigt, at den store hovedpine lå foran os. 
For hvor skulle alle de her mennesker hen? Pludselig gik jeg i en 
folkevandring bestående af tusindvis af mennesker, der var sat fri 
af deres godsejere. De gik på en lang landevej, der hedder ‘The 

Omkring jul i 1998 fik jeg at vide, at jeg havde fået en 
stilling som udviklingsarbejder i Mellemfolkeligt  
Samvirke. Jeg rejste af sted i begyndelsen af 1999.

Jeg tror, min titel var Training and Planning Advisor. 
Jeg skulle arbejde i BASE, en af Nepals største græsrodsorga-
nisationer på det tidspunkt, som arbejdede i det vestlige lavland. 
I det område havde det oprindelige folk, tharuerne, mistet den 
jord, det tidligere havde levet af. Højkastefolk fra bjergene havde 
overtaget jorden, og mange af tharuerne var endt som gældssla-
ver hos de nye jordejere. BASE hjalp tharuerne, og Mellemfolkeligt 
Samvirke skulle støtte udviklingen af organisationen. 

Jeg brugte rigtig meget tid på at rejse rundt mellem de forskel-
lige landsbyer med en tandbørste og et par rene underbukser i 
skuldertasken. I løbet af dagen kørte jeg kurser og diskussioner, 
tog bad nede i en flod om aftenen, vaskede det ene sæt tøj, jeg 
havde, og sov på et gulv i en landsby et eller andet sted. Vi sad 
og drak risvin til langt ud på natten, og tharuerne fortalte historier 
om deres situation. 

Mange bar rundt på nogle ret uigennemsigtige lån til gods-
ejere, som tit gik i arv. En gang om året kunne en godsejer købe 
et lån fra en anden godsejer, så dybest set købte og solgte man 
simpelthen familier – eller familiemedlemmer. Gældsslaverne 
var fanget i det, fordi de hverken kunne læse eller skrive og ikke 
vidste, hvor store lånene var, eller hvad de tjente. Godsejerne var 
meget magtfulde.

ET OPRØR TAGER FORM
På et tidspunkt er der 19 gældsslaver, som går hen foran det 
lokale regeringskontor, sætter sig ned og siger: Vi bliver siddende 
her, indtil I hjælper os med at få udbetalt minimumsløn. De arbej-
dede for en lokal stor godsejer, som var tidligere skovminister og 
uddannelsesminister. 

Der vidste vi, at vi stod med en fantastisk mulighed. Det var nu, 
der skulle handles. 

I løbet af den næste uge samlede flere og flere sig foran 
regeringskontoret. Og det gik fra at være en lokal sag til at være 
en politisk pinlighed, for nu kunne alle se, at de her mennesker 
fandtes, og officielt er det ulovligt at være gældsslave i Nepal. De 
lokale medier begyndte at rapportere, mens flere og flere menne-

TIM WHYTE
  § Tiltrådte som ny generalsekretær i Mellemfolkeligt  

Samvirke i september 2016
  § Har en bachelorgrad i kolonihistorie, som blev taget i USA. 

Skrev speciale om gældsslaver i Nepal.
  § Har tidligere arbejdet som sekretariatschef i Operation 

Dagsværk, chefkonsulent i den internationale arbejdsta-
gerorganisation, ILO og kommunikationschef i Verdens 
Skove. De seneste tre år har han arbejdet i Save the 
Children Internationals store afdeling i Bangladesh.

“DET STARTEDE MED, AT  
VI GIK RUNDT MED EN  
TANDBØRSTE OG ET PAR 
RENE UNDERBUKSER”

TIM WHYTE blev en del af en 
historisk omvæltning i Nepal, da 
han som 24-årig blev sendt af 
sted som udviklingsarbejder. 

“Det var et vildt øjeblik. At se de her 
mennesker, som tidligere havde troet, 
at deres liv aldrig nogensinde kunne 
forandre sig, gå ad den vej ind  
i fremtiden.”

Tusindvis af nepalesiske gældsslaver er sat fri og spejder efter jordlodder,  
som kan danne rammen om deres ny liv. Tim Whyte gik sammen med dem.

Tim Whyte arm i arm med en nepalesisk ven i 1999.

East-West Highway’. Et optog på måske en kilometer, bestående 
af ludfattige mennesker, gik med alle deres ejendele bundet op i 
små stykker stof på pinde. Kvinder bar på deres børn, mænd bar 
på landbrugsredskaber. 

Så slog de sig ned på åbne områder langs vejen eller i skov-
områder. De målte op og tog det, regeringen havde lovet dem, 
et beskedent jordlod, hvorefter de samlede bambus og begyndte 
at bygge små hytter. De målte også op til skoler, hvilket jeg synes 
var ret sigende: De ville have noget andet end det, de kom fra. De 
skabte deres forestilling om fremtiden.

Det var et vildt øjeblik. At se de her mennesker, som tidligere 
havde troet, at deres liv aldrig nogensinde kunne forandre sig, gå 
ad den vej ind i fremtiden. Man kunne pludselig mærke historiens 
vingesus. Man kan arbejde på noget i et helt liv, uden at der sker 
noget. Og så lige pludselig sker der et ryk, fordi mennesker giver 
hinanden modet til at tro på, at de kan forandre verden og finde 
sammen om muligheder, der opstår. n

BEAUTIFUL RISING
Mennesker i alle hjørner af verden kæmper for retfærdighed  
og politisk forandring. Men hvad er det egentlig, der virker, og  
hvordan kan vi blive bedre og mere kreative i vores politiske 
kampagner?

Mellemfolkeligt Samvirke er drivkraften bag beautifulrising.org 
– en ny værktøjskasse for kreative, direkte aktioner og bevæ-
gelsesopbygning. I et samarbejde med hundredevis af aktivister 
fra sociale bevægelser i det Globale Syd har vi formuleret og 
dokumenteret de mest effektive metoder og nyeste innovationer 
i kreativ aktivisme. Du kan bruge værktøjskassen til at give din 
kampagne eller bevægelse større gennemslagskraft.

VÆR MED 
TIL AT 
LÆGGE 
STRATE-
GIEN 
Du skal være med til at 
tænke store tanker de kom-
mende måneder. Hvad er 
Mellemfolkeligt Samvirkes 
rolle i den globale virkelighed 
anno 2016 og 10 år frem? 
Hvilke mål skal vi sammen 
forfølge? Hvordan gør vi 
verden til et bedre sted med 
lige rettigheder for alle men-
nesker? 

Hold øje med www.ms.dk 
eller like os på Facebook, så 
vi kan få dine tanker og idéer 
i spil enten til debatmøder 
eller online. Det er vigtigt!

VERDENSMÅLENE 
PUNKTUM DK
FN’s verdensmål blev vedtaget for lidt over et år siden under 
højstemte taler og stående klapsalver i New York. Men målene 
lykkes ikke, hvis der ikke er bredt kendskab til dem.

Mellemfolkeligt Samvirke har, i samarbejde med Globale 
Gymnasier og UNDP’s nordiske kontor, lavet et nyt læringssite 
for gymnasielærere og elever om FN’s verdensmål for bære-
dygtig udvikling. Verdensmålene.dk blev lanceret 1. september  
i FN-byen i København.

11BÆREDYGTIGE 
BYER OG LOKAL-
SAMFUND

12 ANSVARLIGT 
FORBRUG

17 PARTNERSKABER 
FOR FREMTIDEN16 FRED OG 

RETFÆRDIGHED15 LIV OVER
VAND14 LIV UNDER 

VAND13 BESKYT 
PLANETEN

10 MINDRE 
ULIGHED

5 LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE4 GOD 

UDDANNELSE3 SUNDHED
OG TRIVSEL
 

2 SLUT 
SULT1 AFSKAF 

FATTIGDOM

9 INNOVATION OG 
INFRASTRUKTUR8 GODE JOBS OG 

ØKONOMISK VÆKST7 GRØN
ENERGI

VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

6 RENT VAND
OG SANITET
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Orkanen Matthew har blæst tilværelsen omkuld for tusindvis af indbyggere i Haiti. 
Mellemfolkeligt Samvirke hjælper med mad og vand og bekæmper koleraudbrud med  
bl.a. sæbe og desinfektionsspray. Vi støtter også det lange seje træk med genopbygning.

STØT 
OFRENE 
I HAITI
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SMS “MS100” TIL 1919 
OG STØT MED 100 KR.
Eller gå ind på ms.dk/stot-haiti og giv et valgfrit beløb


