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Nicolai
udkommer 4 gange om 
året. Bladet postbesørges til 
FO’s kursusdeltagere samt 
lægges frem på biblioteker 
og offentlige kontorer.

Aftenskoleklubben
AftenskoleKlubbens formål 
er at udbrede folkeoplys-
ning indenfor almene, øko-
nomiske, politiske, sociale 
og kulturelle emner; samt 
at arbejde for de idealer 
som De Forenede Nationer 
står for, samt at sikre med-
lemmernes indflydelse på 
FO’s virke. Ved tilmelding til 
et af FO’s kurser bliver man 
automatisk medlem af FO’s 
medlemsforening for 10 kr., 
som overføres fra  
tilmeldingsgebyret.

Torben Dreier
skolelederdebAt

I dette nummer af 
Nicolai fortælles om 
Århus kommunes 
meget omtalte  
respekt-kampagne, 
som er blevet en stor 
succes. 
Kampagnen er et eksemplarisk 

eksempel på at gøre væsentlig 

emner i samfundet til sam-

talestof. Byrådet igangsatte 

Respekt-kampagnen uden 

væsentlige økonomiske midler 

og alligevel er det lykkedes at 

lave et omfangsrigt program 

i kraft af et godt samarbejde 

med en lang række parter i 

byen, der alle synes at kampag-

nen er en god idé. Entusiasmen 

har fået idéerne til at sprudle 

og enderne til at hænge sam-

men.

FO-Århus har spillet en både 

igangsættende og administrativ 

rolle i Respekt-kampagnen og 

vi drømmer om også i fremti-

den at være en fast bestanddel 

af denne form for borgerind-

dragende processer i samfun-

det i almindelighed og Århus 

Kommune i særdeleshed.

Citat fra gratisavisen DATO  

(11. jan. �007) under overskrif-

ten: Tolerance-kampagne er et 

hit: ”Martin Nielsen, lektor ved 

Center for Virksomhedskom-

munikation Handelshøjskolen 

i Århus, roser kampagnen for 

at være godt skruet sammen… 

Det er i høj grad en involverende 

kampagne ...”

Nicolai

1) Hvilken målgruppe har været i særlig fokus i kam

pagnen ”Respekt, dialog, tolerance”?

2) Hvilken kvindelig forfatter er blandt dommer

panelet i den omtalte essaykonkurrence?

3) Hvornår afholdes verdensbilleder 2007?

svarkuponen sendes/afleveres til FO-Århus, guldsmedgade 25, 8000 Århus c. du kan også 
sende dit svar via email til nicolai@fo-aarhus.dk . send din besvarelse senest 30. maj 2007

Navn:

________________________________________

Adresse:
________________________________________

________________________________________

Vinder af sidste nummers konkurrence:
Ingen vinder

svarene på konkurrencen i Nicolai nr. 1, 2007
1. 5 år
2. ca. 30 gange
3. 13.000.000.000 kg

kONkurreNceN



eksemplArIsk eksempel

 Aftenskoleklubbens blad

Vi trækker lod om 1 billet til en af efterårets kaffesaloner på Kvindemuseet (foredragsholdere er endnu ikke 

offentliggjort)
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eksemplArIsk eksempel

Vellykket kAmpAgNe FOr 

respekt, dialog og tolerance
ekstremisme i Århus
I skrivende stund er det knapt 

et år siden at et enigt byråd lan-

cerede kampagnen for respekt, 

dialog og tolerance. 

Forud var gået en 

række drøftelser 

med de relevante 

rådmænd samt 

bl.a. Enhedslisten, 

der sammen med 

Socialdemokraterne 

i december �005 rejste 

emnet i byrådssalen bl.a. på 

baggrund af en række volds-

episoder, som man oplevede 

det med overfaldene ved Café 

Oscar tilbage i november og 

december �005. Heldigvis har vi 

kun haft få af den type oplevel-

ser med ekstremisme i Århus, 

men selv et enkelt tilfælde er 

ét for meget og vidner om, at 

vi til stadighed må kæmpe for 

at udbrede grundlæggende 

værdier som respekt, dialog 

og tolerance og entydigt tage 

afstand fra de få, der bevidst 

søger at underminere dem. 

styrket forståelse hos de 
unge

I byrådet var der enighed om, 

at en kampagne skulle rette sig 

mod ALLE former for ulovlig 

ekstremisme og udemokrati-

ske metoder, ligesom der var 

enighed blandt alle partier om, 

at formålet med kampagnen 

skulle være at styrke forstå-

elsen for respekt, dialog og 

tolerance blandt unge i Århus. 

Borgmesterens forslag om den 

kommunale kampagne blev 

vedtaget med opbakning fra 

samtlige 31 byrådsmedlem-

mer. Når de unge kom i 

fokus for kampagnen 

hang det naturligt 

sammen med, at 

det for en stor dels 

vedkommende har 

været blandt unge, 

vi har set nogle af de 

uheldige konfrontationer, 

men også at vi netop hos de 

unge har set muligheden for 

at udøve et forebyggende 

arbejde. Det er hos den enkelte 

person, ekstremistiske hold-

ninger opstår og det er der, vi 

er nødt til at påvirke holdnin-

gerne. Kampagnen har derfor 

været rettet imod de ældste 

elever i kommunens folkeskoler 

og studerende i ungdomsud-

dannelserne.

kampagnens effekt

I kølvandet på den 

kampagne, der nu 

har kørt igennem 

et år, så melder 

sig naturligt 

spørgsmålet om, 

hvilken effekt der 

så har været. Jeg 

synes, at vi er lykkedes 

med at skabe stor opmærksom-

hed omkring vores budskab og 

også få etableret en vellykket 

kontakt til de unge. Her tænker 

jeg ikke mindst på den store 

koncert på Bispetorv 5. maj 

�006 og arrangementet med 

Omar Marzouk i Musikhuset 

i januar �007, der begge var 

store oplevelser. Men også med 

den hjemmeside, der er etable-

ret, og med vores essay-konkur-

rence fornemmer jeg, at det 

er lykkes at få budska-

bet ”ud over rampen”. 

I særdeleshed synes 

jeg, man har kunnet 

glæde sig over den 

massive opbakning, 

der har været til 

kampagnen – også fra 

medierne. Lysten har været stor 

til at give sit bidrag og gå ud 

og markere, hvilke værdier vi 

ønsker, vores samfund – og dis-

kussionen om det – skal bygge 

på. Desuden oplever jeg, at der 

med de mange initiativer er sat 

en positiv proces i gang både 

blandt de unge selv og i de 

institutioner, der har opgaver i 

forhold til de unge i Århus.

Forbilledligt 
samarbejde

Og så har jeg på 

et personligt plan 

også glædet mig 

over det forbil-

ledlige samarbejde 

der har været mel-

lem magistratsafdelin-

gerne, Borgmesterens Afdeling, 

Hovedbiblioteket, FO-Århus, 

Landsforbundet NETOP, Musik-

hus Århus og LO Århus. Det har 

været en god oplevelse. Jeg til-

lader mig derfor også at tro på, 

at vi med kampagnen har haft 

en effekt. Jeg tror virkeligt det 

betyder noget, når der så mar-

kant bliver sagt fra – og til! Den 

�. maj runder vi kampagnen af 

med en afsluttende debat om 

demokrati i byrådssalen, 

hvor rådmænd, 

byrådspolitikere 

og de bedste 

essay-skribenter 

deltager. Den 

ser jeg frem til. 

Indtil da vil jeg 

glæde mig over at det 

i det forgange år så stærkt er 

udtrykt, at vi ønsker Århus skal 

være en by,

• hvor dialog foregår med ord 

og ikke med knyttede næver 

• hvor respekt er noget man 

har og ikke kun snakker om 

• og hvor tolerance er funda-

mentet for mødet med dét, 

der er anderledes. 

Århus skal ikke præges af frygt 

for ekstremistisk vold! Århus 

skal være et godt og sikkert 

sted at være. Jeg er sikker på, 

at denne kampagne er et godt 

skridt i den retning. 

Læs mere om selve kampag

nen på side 45.

”Med dialog  
skabes forståelse, og 
holdninger ændres”

 - Mette 2.g.

”Prøv og tænk  
på hvis vi aldrig  

måtte sige, hvad vi  
mener, uden at blive 

spærret inde” 
– elev - 8.kl.

”Jeg tror  
at løsningen på  

problemet er, at folk  
skal lære hinanden  

at kende” 
– elev, 8.kl.
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Jeg står her, på Søndergade, og 

nyder den dejlige udsigt, over 

Å Boulevard, og byens hyg-

geligste cafeterier. Det vrimler 

med mennesker, og jeg kan 

ikke holde smilet tilbage. Hvor 

er her dog dejligt. Det er sandt. 

Århus er smilets by. En by med 

masser af varme, glæde og 

sammenhold. Men desværre er 

Århus også en by, der indehol-

der nogle negative sider, som vi 

prøver, at feje væk under 

tæppet. Dog uden held. 

For når jeg som hel 

normal borger, på vej 

til fødselsdag, bliver 

råbt efter og ydmyget 

for åben gade, kan jeg 

ikke lade være med at undre 

mig over, hvor respekten, dia-

logen og tolerancen bliver af. 

Det kan da ikke passe, at vi ikke 

engang kan gå på gaden, uden 

at føle os usikre. Jeg bliver så 

frustreret over, at blive nødt til, 

at være på ”udkig” efter, hvilke 

typer jeg går forbi. Endda ube-

vist tænker racist eller ej. Eller 

omvendt, når folk skal dømme, 

om jeg er undertrykt, kriminel 

eller integreret nok. Det kan da 

ikke være rigtigt, at vi i stedet 

for at tjekke hinanden 

ud, ikke bare hilser 

på hinanden, og 

lægger vore for-

domme på hylden. 

Nu kan det satme 

være nok! Jeg er så 

træt af, at blive set ned på. 

Hvor går grænsen?

Et hvert menneske vil være 

indforstået med min vrede, hvis 

de havde oplevet det samme 

som min familie og jeg. Man 

kan ikke engang føle sig sik-

ker i sit eget hjem mere. Når 

sådanne ekstremister vælger, 

at kaste brosten ind af vores 

vinduer, når der kun er 

kvinder i huset, kan 

de da umuligt 

være ret bega-

vede. Når jeg 

en hel almin-

delig mandag 

aften sidder på 

mit værelse, og 

ser Station �, er jeg 

ikke ligefrem forberedt på at 

blive angrebet. Men pludselig 

hører jeg skrig inde fra stuen 

og løber forvirret derud. Sikke 

et syn der ventede mig. Min 

mor, niece på 1 år og mine to 

bedstemødre løb ud i entréen, 

mens min svigerinde ringede 

efter politiet. Der var glas over 

det hele. Det bare løgn! Det 

er så respektløst. Hvordan kan 

man være så blød i bolden? 

Er vi ikke gode nok? Er 

vi ikke integrerede 

nok? Behandler 

vi ikke folk med 

respekt? Jo, jo og 

atter jo! Min far er 

lastbilchauffør, min 

mor syerske, min ene 

bror er politimand, den 

anden falckredder, den tredje 

går i 3.g, min svigerinde er bio-

analytiker og jeg selv skal på 

Smilets by – eller hvad?
Århus-kampagnen ”respekt, dialog, tolerance” dækker over en række arrangementer, der alle stiller skarpt på emner som 
demokratiets betingelser, ekstremisme, sprog, religion, udstødte, fremmedhed, fordomme m.v. kampagnen blev skudt i gang i 
den 5. maj 2006 med en stor fest på store torv i Århus, hvor en lang række kendte forfattere, musikere m.v. optrådte i respektens, 
tolerancens og dialogens navn. kampagnens hovedmål er at gøre Århus til en demokratisk og fordomsfri by og gøre den til et 
godt og sikkert sted at være uden frygt for bl.a. ekstremistisk vold. 

”Man  
frygter det, man 

ikke kender”
- Emilie, 9. kl. 

”Vi skal lære 
 at sætte pris på hin-
andens forskellighe-
der og blive klogere 
på hinandens bag-

grund
 - elev, 8.kl.

kampagnens indhold:
I løbet af efteråret �006 og 

foråret �007 har der i de æld-

ste klasser i Århus Kommunes 

folkeskoler samt på ung-

domsuddannelserne været 

afholdt flere aktiviteter med 

fokus på ovennævnte temaer. 

I forbindelse med kampag-

nen har lærere og elever via 

Internettet haft adgang til 

links og materiale, der kunne 

give inspiration til videre 

undervisning i klasserne samt 

essayskrivning. Den 17. januar 

i år optrådte den dansk-egyp-

tiske stand up komiker Omar 

Mazouk i Musikhus Århus for-

an �100 elever og lærere fra 

de århusianske folkeskoler og 

ungdomsuddannelser. Den 

respekterede og slagkraftige 

stand up komiker sørgede for 

nye vinkler og syn på emner-

ne og sendte alle hjem med 

ny inspiration - og en lille 

opsang til at behandle hinan-

den ordentligt! Slutteligt kan 

nævnes essay-konkurrencen 

– en konkurrence, hvor 70 ele-

ver har forfattet og indsendt 

essays indeholdende over-

vejelser over demokratiets 

tilstand i Århus, ekstremisme 

samt forslag til handlinger, 

som fremmer respekt, dialog 

og tolerance blandt borgerne 

i Århus. 

Nedenstående essay er et 

tilfældigt udvalgt essay 

blandt de indsendte. Den 

�. maj �007 kåres � vindere 

af essaykonkurrencen af en 

dommerkomité, bestående af 

blandt andre den århusianske 

forfatter Elsebeth Egholm, 

borgmester Nicolai Wammen, 

rådkvinde Louise Gade m.fl. 

Kåringen af vinderne, der hver 

modtager 5000 kr., efterfølges 

af en demokratidebat mellem 

de �5 bedste essayskribenter 

og byrådspolitikere og råd-

mænd i byrådssalen.

Respekt, dialog, tolerance         Af Lara Halloum, 9.y.



gymnasiet næste år. Hvor ligger 

problemet så? Det er bare så 

ærgerligt, at de få eks-

tremister ødelægger 

det for alle andre. 

Hvis jeg ikke vid-

ste bedre, og ikke 

havde så mange 

danske venner, 

som jeg har, havde 

jeg troet at alle danskere 

var sådan. Og omvendt, når der 

er ballade med indvandrer, er 

der ikke noget at sige til, at folk 

tror, at det er alle, som er sådan. 

Det kan medierne efter min 

mening tage æren for. De foku-

serer kun på det, som sælger. 

Det negative. Hvor tit møder 

vi i medierne en succesrig ind-

vandrer, eller hvor tit snakker 

vi om en danskers intolerance. 

Nu må det altså holde op. Nu 

har vi levet under disse vilkår 

længe nok.

Demokratiet i dagens Dan-

mark er i stor fare. Vi har glemt, 

hvad demokrati i virkelig-

heden handler om. 

Nemlig om folket. 

Partierne i dag er 

blevet meget dikta-

toriske. De vil have, 

at alt skal være som 

de ønsker det. Ligegyl-

dig hvad befolkningens 

reaktion vil være. Det er godt 

nok for dårligt. Dette er tydeligt 

i disse dage. Når vi oplever så 

megen strejke, kan befolknin-

gen umulig være særlig til-

fredse. Og værst af alt, til ingen 

nytte. Det kan jeg ikke forstå. 

Når befolkningen protesterer 

så kraftigt, kan det da ikke være 

rigtigt, at de ikke har noget, 

at skulle have sagt. Vi burde 

ikke tillade, at en lille gruppe 

politikere på Christiansborg, 

skal bestemme over 5 mio. 

mennesker. Demokra-

tiet i Danmark er hen 

ad vejen begyndt, at 

ligne det udenland-

ske meget mere. Vi 

har desværre lagt det 

danske på hylden. Hvad 

bliver det næste?

Jeg har nogle gange 

svært ved at forstille 

mig, at vi alle vil leve 

efter begreberne 

respekt, dialog og 

tolerance. Dog alt 

afhængig af, hvor-

dan man definerer 

disse ord. Jeg mener ikke, 

at danskere nu til dags tager 

disse ord på deres oprigtige 

betydning. Respekt er ikke bare 

et ”hej”. Bare fordi jeg snakker 

pænt til folk, respektere jeg 

dem ikke nødvendigvis af den 

grund. Respekt for mig, er når 

man behandler andre, som 

man selv vil behand-

les, og vigtigst af alt, 

at det er oprigtigt. 

Overflødig respekt 

er der jo over alt. 

Vi kan efter min 

mening godt leve 

under disse begreber. 

Dog skal vi starte med at tage 

ordene for deres oprigtige 

betydning, og derefter kan 

man arbejde sig ind. Når man 

har forstået, hvad ordene inde-

bærer, er det mest betydnings-

fulde klaret. Derefter kan man 

ikke rigtig gøre andet end selv 

at leve efter begreberne. For 

mig at se, er det svært ikke at 

gængælde respekten, når man 

bliver 

mødt med 

den.  

Dette kræver dog, at 

vi forbygger ekstremismens 

udbredelse. Jeg mener faktisk 

ikke, at man kan gøre noget 

konkret. Det hele afhænger af 

hver enkelt borgers ind-

sats. Hvis de gode 

historier bliver for-

talt oftere, vil de 

fleste fordomme 

uddø hen ad 

vejen. Selvom der 

altid vil være nogle. 

Hvis dette sker, går det 

den rigtige vej. Vi vil blive mere 

neutrale i forhold til hinanden, 

og mere nysgerrige. Nysgerrig-

heden vil få os til at socialisere 

os på kryds og tværs. Andet 

kan man ikke rigtig gøre. Man 

kan jo på ingen måde tvinge 

folk til at snakke sammen. Det 

vil i sidste ende heller ikke give 

det samme resultat, som hvis 

det kom fra hjertet. Dette vil på 

sigt også betyde, at Århus vil 

blive en mere demokratisk og 

fordomsfri by.

Mørket har sænket sig, og 

lysene rundt omkring cafeteri-

erne tændes efterhånden. Her 

er fredeligt, og jeg kan mærke 

lykken skylle ind over mig. Mon 

Århus bliver ved med at være 

så dejlig, eller vil uvejret over-

tage? Forhåbentlig ikke. Jeg 

håber inderligt, at jeg fortsat vil 

bo i Århus om nogle år, og at 

Århus, vil forblive smilets by.  

5

Smilets by – eller hvad?
respekt: 

”hensyntagen, agtelse”  
(gyldendals fremmedordbog)

dialog: 
1) et middel til at opnå indsigt 
i sandheden. 
2) et kommunikationsforhold 
mellem to parter, der ikke blot 
er en metode til opnåelse af 
sandheden, men en betingelse 
for at der i det hele taget kan 
eksistere selvbevidste person-
er, der kan nå til erkendelse af 
sig selv og verden (politikens 
Filosofi leksikon)

tolerance: 
1) det at kunne tåle eller 
udholde noget  
2) Fordragelighed over for 
anskuelser og livsformer der 
afviger stærkt fra ens egne 
(politikens Filosofi leksikon)

hjemmeside-link: 
www.indblik-udsyn.dk og 
www.aakb.dk/rdt . her kan det 
materiale ses, som folkeskole- 
og ungdomsuddannelses- 
elever i Århus har haft adgang 
til og brugt som inspiration til 
undervisnings m.v. under kam-
pagnens forløb.
 
hjemmesiden  
www.indblik-udsyn.dk  
har alene haft 7000 besøg 
under kampagnen.

de nærværende citater i dette 
nummer af Nicolai stammer 
fra et udvalg af de tilsendte 
essays

”At respektere  
en er at sige JA til 

personen”  
- Louise, 8. kl. 

”Respekt er  
noget man viser 

sine medmennesker 
ved ikke at domi-

nere dem”
 - Shino, 8.kl. 

”Respekt, 
dialog og tolerance 
= en bedre verden 

for os alle” 
 - elev, 8.kl.

”Giv dem 
 dog en chance for 
at blive ordentligt 

integreret!”
 - elev, 8.kl. ”Du kan selv  

gøre en stor forskel 
med en lille indsats” 

 - Sten, 8.kl. 
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   Æbleopskrift Æbleboller

50 g gær
2 dl vand
2 tsk salt

2 tsk rørsukker eller alm. sukker
2 dl cheasy A38 eller alm. A38

2 æggehvider el. 2 hele æg
2 dl havregryn

2 store groftrevne æbler med 
skræl

600 g mel eller speltmel

kan også tilsættes 1-2 tsk kanel 
eller kardemomme og evt. 
revne gulerødder, tranebær 
eller rosiner. kun fantasien sæt-
ter grænsen. prøv dem.
gæren opløses i det lunkne 
vand, salt og sukker røres i, de 

øvrige ingredienser tilsættes 
og det hele æltes godt sam-
men. efterhæver 30 min. eller 
til dejen har fået dobbelt stør-
relse. bages 20-25 min. ved 200 
grader.

skal vi bevare vores 
rene grundvand? 

I Danmark kan vi pumpe 

grundvand op af jorden og 

uden videre forarbejdning 

eller rensning bruge det som 

drikkevand. Skal vi fortsætte 

på den måde, kræver det en 

indsats af os alle sammen, men 

det er bare en lille indsats. Det 

er fristende at bruge sprøjte-

midler, når ukrudtet indtager 

indkørslen eller bladlusene 

gør roserne grimme. Men det 

er værd at tænke sig lidt om, 

før man griber til de skrappe 

midler. Det er ikke altid nød-

vendigt at sprøjte problemet 

bort – og det risikerer at vende 

tilbage som et større problem 

end ukrudt og grimme roser. 

Der findes mange miljøvenlige 

metoder, der nemt kan bruges 

i stedet for gift. Find ideer på 

www.havenyt.dk.  

Du kan også ringe til Den Øko-

logiske haves hotline og få råd 

og vejledning til at indrette og 

holde have uden brug af sprøj-

temidler. Deres telefonnummer 

er 8654 5401 og telefonen er 

åben mandag, tirsdag, onsdag 

kl. 10.00-13.00.

et giftfrit miljø

Fravælger vi sprøjten, så er vi 

med til at sikre grundvandet 

mod nedsivning af giftstoffer 

– til glæde for os selv og frem-

tiden. Der skal så lidt til. Både 

til at forurene grundvandet og 

til at beskytte det mod forure-

ning. En giftfri have er sundere 

at færdes i for børn og voksne. 

Og man undgår at udrydde 

de dyr, planter og mikroorga-

nismer, som gerne vil være i 

haven – og som er de naturlige 

hjælpere i kampen mod ukrudt 

og skadedyr. Samtidig er de 

fødegrundlag for fugle, som-

merfugle og andre spændende 

dyr, som vi gerne ser i haven. 

Det er selvfølgelig vigtigt at vi 

alle sammen er med og hele 

tiden gør en indsats, men for at 

ingen glemmer det, arrangeres 

der hvert år en kampagne i 

ét lokalområde i Århus med 

lokalområdets haveejere som 

målgruppe. I år foregår kam-

pagnen i Kolt-Hasselager.  

der er mange som 
bakker op om rent 
drikkevand

Kampagnen ”Rent drikkevand 

– med din indsats – i Kolt – 

Hasselager” arrangeres af Vand-

planudvalget, Vandværkerne i 

Århus Kommune i samarbejde 

med Hasselager-Kolt Vandværk, 

Fællesrådet, Borgerforeningen, 

Hasselager Skole, Kolt Skole, 

Kombibiblioteket, Egnsarkivet, 

DDS-Spejderne og Grøn Guide 

Århus Syd.

Vandets dag

Kampagnen startede på ”Van-

dets dag” som FN har erklæret 

den ��. marts til at være. Siden 

199� har denne dag været 

med til at sætte fokus på ver-

dens vandressourcer og de 

udfordringer, vi står over for, så 

vi sammen kan sikre rent drik-

kevand til os alle i fremtiden.

kampagnens indhold

Inden vandets dag udsendes 

informationsmateriale til alle 

husstande i Kolt-Hasselager 

og der opsættes skilte ved 

alle indfaldsveje til området. 

Kampagnen løber en måned 

frem til søndag d. �� april. I den 

måned er skolerne aktive med 

vandprojekter og klasserne 

kan ved at lave produkter om 

vand deltage i konkurrence 

om bl.a. en klassetur til AQUA. 

Kombibibliotek og Egnsarkiv 

laver i perioden udstilling 

om emnet vand. Kampagnen 

afsluttes søndag d.��. april 

med en ”Store vanddag” i lokal-

området bl.a. med: Åbent hus 

på vandværket, vandløb for 

alle rundt i byen, udstilling af 

skoleelevernes produkter om 

vand og med konkurrencer om 

fuglefoderhus, mulighed for 

at bygge fuglekasser, få skiftet 

blad på sit hakkejern og der 

arrangeres mange forskellige 

aktiviteter med vand, som spej-

derne står for. 

tre tip til den sprøjtefri 
have her i foråret:

• Sørg for at hakkejernet er 

skarpt, så er det let at bruge, 

og ”rettidig omhu” er effek-

tivt, når det gælder ukrudtet. 

Tag ukrudtet mens det er 

småt, og inden det sætter 

frø. Gøres det på en tør dag 

kan ukrudtet bruges som 

jorddække mellem køkken-

havens planter.

 • Det er også en god ide 

at være hurtigere end 

sneglene. Specielt den 

iberiske skovsnegl er det 

effektivt at være over fra 

den tidligste sæson. Kend 

den iberiske skovsnegl, når 

den er lille (1 cm), så er den 

let at bekæmpe med en saks 

eller samle i et syltetøjsglas 

og så kogende vand på. 

• Tilmeld dig gratis Havenyts 

nyhedsbrev på mail. Så får 

du hver uge de herligste 

informationer om, hvad 

man kan lave i haven netop 

nu. Du kan tilmelde dig på 

www.havenyt.dk, hvor der 

også er mange andre gode 

oplysninger for haveejere.

det reNe VANd er lIge, 

hvad vi har brug for! 
 Af grøn guide syd, Birte Buhl
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det reNe VANd er lIge, 

hvad vi har brug for! 

Verdensbilleder

Verdensbilleder afholdes i år 

mandag den 4. juni �007 og 

med rette kaldes årets tema 

for ”Tilbage til rødderne”: 

Hvert enkelt område i Århus 

City omdannes til et af de 7 

kontinenter – Europa, Asien, 

Afrika, Nordamerika, Sydame-

rika, Australien og Antarktis, og 

Store Torv danner centrum som 

verdens knudepunkt.  

Så mød op og rejs en tur jorden 

rundt – det bliver en festlig, 

farverig og oplevelsesrig rejse. 

Vær også opmærksom på den 

fotokonkurrence, som udskrives 

op til Verdensbilleder.  

Hold øje med mere information 

og program for dagen hos FO-

Århus eller på 

www.guldsmedgade.com eller 

www.aarhuscity.dk 

en vild urtetur

Tag med på en vild urtetur i 

egnen omkring Moesgaard 

Museum lørdag den 1�. maj. 

Kom med og få viden om urter 

og vilde planter og få inspira-

tion til madlavning, snapsebryg-

ning og måske forebyggelse af 

gråt hår og rynker.  

Turen afsluttes med smagsprø-

ver og opskrifter.  

Se mere på  

www.foaarhus.dk  

(hold nr. 07-3600). 

Kommende arrangementer 
i foråret 2007:

Husk også 
at FO-Århus’ efterårsprogram er tilgængeligt på internettet  på adressen  
www.foaarhus.dk allerede den 1. juli 2007. det trykte program udkommer omkring d. 1 august 2007.

”Man må  
tolerere og acceptere 
folks meninger, og at 

andre ikke altid tænker 
og opfører sig som  

en selv” 
- Laura, 8. kl. 

”Man skal kunne 
diskutere holdnin-
ger med hinanden 
uden at blive sure 

på hinanden” 
- elev, 8.kl.

”I en god 
 dialog skal man 

både kunne udtrykke 
sig og lytte til den 

anden” 
 - elev, 8.kl.

”Man skal 
 respektere hinan-
den, før man kan 
føre end dialog”

 - elev, 8.kl.
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”Involverende og 
debatskabende 
kampagne!”. 

Sådan omtaler Martin Nielsen, 

Center for Virksomhedskom-

munikation, Handelshøjskolen, 

Århus Universitet kampagnen 

”Respekt, dialog, tolerance” 

og fortsætter: ”Kampagnen 

adskiller sig fra en lang række 

andre kampagner ved at være 

involverende. Det vil konkret 

sige, at essaykonkurrencen, 

armbåndene og undervis-

ningsmaterialet lægger op til at 

eleverne ikke bare ”bliver udsat 

for information” i bedste masse- 

og envejskommunikationsstil, 

men derimod netop diskuterer 

og drøfter problemstillinger, 

afprøver holdninger og dermed 

gør deres argumenter synlige 

og gennemskuelige for sig selv 

og for andre. Mange informa-

tionskampagner har til formål 

at skabe debat, men denne her 

gør det rent faktisk. I anledning 

af kampagnen er der udviklet 

links til eksisterende bøger og 

artikler - efter min vurdering et 

virkeligt godt, seriøst og brug-

bart input for lærerne til den 

videre undervisning omkring 

emnerne. 

Om arm-

båndene vil 

jeg sige, at 

man her har 

ramt plet 

mht. den 

unge mål-

gruppes livsstil. Armbåndet kan 

betragtes som et medium, der 

bærer budskabet om dialog, 

respekt og tolerance, og dette 

medium er altså meget oppe 

i tiden - på samme måde som 

man i 80erne sikkert ville have 

valgt de ”badges”, som de fleste 

unge gik rundt med dengang 

og som udtrykte politiske hold-

ninger eller lignende. Humoren 

– repræsenteret ved Omar 

Mazouk – er et sikkert hit. Igen 

er mediet, eller måske snarere 

formen, nemlig stand-up-come-

dy, populært hos målgruppen 

og også generelt – det er et 

meget aktuelt tidsfænomen. 

Derudover er humor i virkelig-

heden udtryk for menneskets 

søgen efter sandhed, og denne 

sandhed bliver ofte først synlig 

når man overdriver, karikerer 

og sætter tingene på spidsen 

– alt sammen ting, der hører til 

humorens inderste væsen. Flot 

kampagne!”.

stof til eftertanke

Sirius Hertz Rønn, lærer på Næs-

højskolen, fortæller i forbindel-

se med arbejdet omkring kam-

pagnen: “Efter at have tilmeldt 

os essaykonkurrencen, startede 

vi med at diskutere, hvordan 

man får respekt. Jo mere vi 

diskuterede, jo mere stod det 

klart, at respekt er noget, man 

skal gøre sig fortjent til gen-

nem en aktiv og positiv indsats. 

Hvad enten det er på skolen, på 

arbejdet, eller ved at hjælpe og 

støtte andre. Man kan ikke tvin-

ge andre til at respektere én, 

det giver ikke ægte respekt. Ele-

verne kender til respekt fra sko-

legården og hverdagslivet, og 

de er gode til at relatere deres 

egne oplevelser til problemerne 

med integration. De andre 

forhold omkring dialog og tole-

rance er mere luftige begreber, 

men i forhold til dialog blev 

jeg overrasket over elevernes 

åbenmundethed. Integrations-

problemer er med i elevernes 

bevidsthed og er noget der fyl-

der. For dem er integrationspro-

blemerne et 

vilkår, når de 

skal bevæge 

sig fra fol-

keskolen og 

videre ud i 

ungdomslivet 

senere i år. 

Det er ikke længere ‘in’ at dæk-

ke sig under politisk korrekte 

meninger. Nu kommer ”svesken 

på disken”. Eleverne var kritiske i 

forhold til et ord som tolerance. 

Ikke alt skal tolereres. Vi kom 

i den sammenhæng ind på 

spørgsmålet om, hvad det er at 

gøre noget ondt. Når man gør 

noget ondt, fordi man selv tror, 

at det er det rigtige, hvad er så 

hvad? Vi nåede ikke til nogen 

endelig afklaring på klassen, 

men der var stof til eftertanke 

og enden på timen blev følgen-

de sætning: Det ene menne-

skes frihed går kun dertil, hvor 

det næste menneskes frihed 

begynder. Man kan ikke træde 

på andre mennesker, fordi man 

selv mener, at man har en god 

grund til at gøre det.”
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