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Hvad går øvelsen ud på?

sådan gør I:

I gruppen skal I vurdere, om de personer, der er beskrevet i arket, handler i forhold til sig selv, det lokale, 
det nationale eller det globale. I skal altså koble personbeskrivelserne til et af de 4 handleniveauer: 

det individuelle  det lokale  det nationale  det globale 

1) I har fået beskrivelser af forskellige aktive personer. læs først beskrivelserne af de personer, 
 jeres gruppe skal arbejde med. 

2) diskuter hver person i forhold til de 4 handleniveauer. Handler han/hun i forhold til sig selv, 
 det lokale, det nationale eller det globale? For at komme frem til et svar, kan I kan diskutere: 

	 	•		Deltager	personen	i	en	civilsamfundsgruppe	eller	organisation?
	 	•		Hvad	arbejder	civilsamfundsgruppen	eller	organisationen	med?
	 	•		Arbejder	gruppen/organisationen	for	eksempel	med	at	forbedre	den	lokale	sportshal	
   eller for at stoppe klimaforandringerne?
	 	•		Arbejder	gruppen/organisationen	for	at	skabe	en	forandring	for	sig	selv,	i	lokalområdet,	
   nationalt eller globalt?

Er fra Chile og læser geografi på et af Chiles ældste universiteter i hovedstaden Santiago. Hun har været aktiv i de studenterpolitiske 
organisationer, der er på hendes universitet, siden hun begyndte at studere i 2008. I 2010 blev hun valgt som studenterpræsident for 
universitetet. Camila er en dygtig studerende og har derfor været så heldig at komme ind på et godt offentligt universitet, som det er 
næsten gratis at gå på. Men mange af hendes kammerater går på private universiteter, fordi disse ikke kræver lige så højt et gen-
nemsnit. Deres familier har måttet låne mange penge, for at de unge kunne få en uddannelse. Camila har været med til at planlægge 
store demonstrationer mod det private uddannelsessystem i Chile. Demonstrationerne er blevet så store, at Camila og et par andre af 
lederne for bevægelsen er blevet indkaldt til forhandling hos uddannelsesministeren i Chile.

NB: Dette er skrevet ud fra et tidligt tidspunkt i studenterbevægelsen i 2011, så realistisk som muligt. 
Camila Vallejo sidder i dag i det chilenske parlament for det kommunistiske parti, og er den yngste i 
parlamentet (født i april 1988). Hun er kendt som en af lederne af studenteroprøret.

Arbejder som sygeplejerske og har 3 børn, der alle går i folkeskole. Ayser er født i Iran, men kom til Danmark som 3-årig sammen med 
sine forældre, der var kristne, og så sig nødsaget til at flygte sammen med andre iranske kristne under borgerkrigen. Ayser er medlem 
af et lille trossamfund for iranske kristne i Danmark, hvor de deler oplevelser om at være iransk kristen i Danmark. For Ayser er kri-
stendommen et symbol på den frihed, som hendes forældre fik, da de flygtede. I trossamfundet samler de ind til bibler, der sendes til 
Iran o gstøtte til en kristen satellit-tv-station i Mellemøsten. De har desuden også organiseret en indsamling af varmt tøj til de syriske 
flygtninge.

personbeskrIvelser: 

CamIla 23 år.

ayser 37 år.
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Er fra Wales. Alice var miljøaktivist i 80’erne. Hun var med i en gruppe med medlemmer fra hele Europa, der sammen organiserede 
workshops og protesterede mod atomkraft. Alice er ked af den udvikling, der er sket, hvor miljøet er blevet tilsidesat. Hun frygter, 
hvad der sker med de globale klimaforandringer, men hun er ikke længere med i det store netværk af protesterende europæere. Poli-
tikerne lytter alligevel ikke, som hun siger. I stedet for lever hun og hendes mand i en lille landsby sammen med 30 andre. I landsbyen 
forsøger de at leve 100 % CO2-neutralt. De laver mad sammen to gange om ugen, dyrker deres egne grøntsager og har i fællesskab 
betalt for de fem vindmøller og de mange solceller, der forsyner dem med energi. Det er dog ikke altid nok til, at man kan få et varmt 
bad.

Er opvokset i delstaten Chiapas i det sydlige Mexico. Da han var 8 år, var der en stor opstand mellem den mexicanske hær og en 
gruppe af intellektuelle, der sammen med den lokale befolkning af indiansk afstamning ønskede at forsvare de lokales jord. Juan-
Pablo er vokset op i konflikten og senere i det, der blev til en af Latinamerikas mest kendte sociale bevægelser; Zapatisterne. I dag 
bor han i den lille landsby, som han er vokset op i. Her underviser han landsbyens unge i bevægelsens historie og hvordan man frigør 
sig fra kapitalismen og det mexicanske militær, der gentagende gange har forsøgt at rydde indianske småbyer og fordrive beboerne 
fra deres land. Juan-Pablo ser sig mere som zapatist end som mexicaner.

alICe 57 år.

Juan-pablo 38 år.
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