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Fight For Your Rights 

 
 
Med støtte fra UNESCO-kommisjonen inviterer BIFF elever og lærere til å utforske ulike 
perspektiver på demokrati og menneskerettigheter. I 2011 har en rekke folkelige opprør 
rullet over skjermene verden over. Både i dagens veletablerte demokratier og i 
autoritære regimer har man lenge kjempet for borgerrettigheter – og kampen pågår 
fortsatt. Hvilke rettigheter bør man ha som borger av et land? Og hvordan utvikler en 
rettighetskamp seg?  
 
Rettigheter vi til daglig forholder oss til, kanskje ubevisst, er ofte tilkjempet gjennom en 
lang kamp. Hvem er det som har kjempet dem fram? Hvordan utvikler man et 
demokrati? Kan et demokrati bli ferdig utviklet?  
 
Under programmet ”Fight For Your Rights” vises tre filmer – fra Ghana, Iran og USA. Vi 
anbefaler dere å følge dette undervisningsopplegget for å få best mulig utbytte av 
filmene.  
 
 
Praktisk informasjon om studiematerialet 
 
Opplegget kan organiseres på forskjellige måter – dere kan fordype dere i en av filmene, 
eller dere kan dele klassen i tre der hver tredjedel gjør forarbeid, presenterer og leder an 
til dialog når dere er tilbake i klasserommet. Dere må gjerne tilpasse, trekke ut eller 
legge til spørsmål – alt ettersom det passer klassen. 
 
For å få maksimalt utbytte, vil vi anbefale tidsbruk til to timer før og to timer etter 
filmdagen.  
 
 
 
God film! 
 
 
 
 
Solveig Moldrheim      Håkon Tveit 
Undervisningsleder     & Anna Sødal 
Raftostiftelsen      Skole og debatt, BIFF 
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THE GREEN WAVE 
Regi: Ali Samadi Ahadi / Tyskland 2010 (1 t 20 min) 

	  

TEMATISK TILKNYTNING TIL FAG/EMNER I SKOLEN 

Menneskerettigheter. Demokrati og Ytringsfrihet. Dagsaktuelle hendelser i Midtøsten. 
Sosiale medier. 

 

HANDLINGEN 

I forkant av valget i Iran i 2009 var 
det stort folkelig engasjement rundt 
den opposisjonelle president-
kandidaten Mir-Hossein Mousavi. 
Troen på demokrati og et håp om 
endring stod sterkt blant velgerne. 
Da sittende President Mahmoud 
Ahmadinejad mot alle odds ble 
erklært som valgets vinner endret 
stemningen seg fra tro og håp til 
dyp fortvilelse. Horder av 

mennesker strømmet ut i gatene og anklaget Ahmadinejad og hans regime for valgfusk. 
Fargen grønn, som i utgangspunktet hadde blitt brukt som et symbol på støtte til 
Mousavi, ble nå et symbol på protest mot det udemokratiske valget. Det grønne opprøret 
ble brutalt slått ned av iranske myndigheter. Utenlandske journalister ble nektet adgang 
til landet, og håpet som preget valgkampen ble snart erstattet med frykt og vantro. 

 

THE GREEN WAVE forteller historien om det iranske valget i 2009; om håpet, fortvilelsen 
og redselen. I tillegg til autentiske TV-klipp, mobilfilmer og intervju benytter 
filmskaperne animasjon for å illustrere de mange historiene fortalt av modige iranske 
borgere som tok sjansen på å dele tanker og opplevelser gjennom internettblogger og 
sosiale medier. Dette gjør THE GREEN WAVE til et nærgående dokument om de 
dramatiske hendelsene som utspant seg i Iran for ikke lenge siden. De personlige 
beretningene gir et intimt bilde av hvordan undertrykkelsen og mishandlingen ble 
opplevd på nært hold. Bruken av sosiale medier som Twitter gjør situasjonen personlig 
og gjenkjennelig. THE GREEN WAVE viser hvordan sosiale medier kan brukes til å spre 
informasjon ut til verden når myndighetene blokkerer andre kommunikasjonsmuligheter. 
Den siste tidens hendelser i Tunisia, Egypt, Libya, Jemen, Syria og Iran (igjen) gjør 
dokumentaren spesielt aktuell. 

 

BAKGRUNN: IRANS POLITISKE SYSTEM 

Iran er en konstitusjonell islamsk republikk. Det politiske systemet er svært komplisert 
og består av flere ulike styringsorgan knyttet opp til hverandre. Noen av disse er valgt 
gjennom demokratiske prosesser, andre er valgt inn på grunn av sin religiøse ekspertise. 
Irans øverste leder, også kalt Irans spirituelle leder (The Supreme Leader) er ansvarlig 
for gjennomføring og overvåkning av landets generelle politikk. I tillegg er han 



4	  
	  

øverstkommanderende i militæret med ansvar for etterretning og sikkerhet. Han alene 
kan erklære krig. Øverste leder utnevnes av et ekspertutvalg på bakgrunn av sin 
religiøse ekspertise og sin popularitet.  

 

 

Iran	  merket	  grønt.	  Kart	  fra	  Wikipedia	  Commons 

 
Nest etter øverste leder, defineres presidenten som høyeste autoritet. Presidenten blir 
valgt ved absolutt flertall og sitter i en periode på fire år. Presidenten kan kun bli 
gjenvalgt for én periode. Kandidater til presidentvervet må godkjennes av det såkalte 
Vokterrådet før de får stille til valg. Vokterrådet består av 12 jurister, hvorav 6 er 
utnevnt av Irans øverste leder. 

 

FØR FILMEN 

Skriv ned tre stikkord til følgende: 
 

• Hva tenker du når hører ”Iran”? 
• Hva tenker du på når du hører ”kvinner i Iran”? 
• Hva vet du om Iran? 

 
ETTER FILMEN 
 
Presenter det dere tenkte før dere så filmen. Svar så på følgende spørsmål:  
 

• Var det noe som overrasket deg, lærte du noe nytt? 
• Hva vet du om Iran nå? 
• Husker du noen av dem filmen handlet om? Hvem var de, hvilken bakgrunn hadde 

de? Tenk på utdanning, yrke, kjønn. 
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SPØRSMÅL TIL DIALOG 

• Hvilke symbolske betydninger hadde fargen grønn under og etter det iranske valget i 
2009?  

• Hvilke elementer er det som bygger opp under påstanden om valgfusk? 

• Tidligere FN-jurist og professor Payam Akhavan hevder iranerne i forkant av valget 
ønsket en endring ved hjelp av det eksisterende systemet, og dermed ikke en 
revolusjon. Hvordan kan man si at Khamenei’s (Irans spirituelle leder) tale til folket 
hvor han anerkjenner valgresultatet representerer et vendepunkt i denne 
tankegangen?  

• I filmen betror en av soldatene i den iranske sikkerhetstjenesten seg til sin kusine. 
Han forteller at mange av soldatene føler seg utilpass med situasjonen. Han forteller 
også at han ikke lenger føler seg verdig til å be, og at Gud aldri vil tilgi disse 
syndene. Hvorfor tror dere han ønsket å fortelle dette til sin kusine, som han 
vanligvis ikke har noe kontakt med? Og hvordan forklarer han at soldatene fortsetter 
å utføre ordre til tross for at mange av dem innrømmer skyldfølelse? 

• Hva tenker du om at de fleste iranerne som intervjues i filmen enten befinner seg i 
eksil (har flyktet og befinner seg i utlandet) eller ønsker å være anonyme? Hva sier 
dette om sikkerhetssituasjonen i landet? 

• Tidligere Raftoprisvinner Shirin Ebadi, og Professor Payam Akhavan uttrykker i filmen 
at det internasjonale samfunn hovedsakelig er opptatt av Iran som oljeleverandør og 
atomtrussel, og at menneskerettighetssituasjonen i landet ikke blir tatt seriøst. Vil du 
si at det vestlige nyhetsbildet som presenteres av Iran reflekterer disse påstandene? 
Hvorfor/Hvorfor ikke? 

• En av hovedpersonene i filmen forteller at da hun slapp ut av fengsel etter 
demonstrasjonene, gikk det opp for henne at hun ikke var løslatt, men at hun gikk 
fra et lite fengsel til et stort fengsel. Hva mener hun med dette?  

• Hva er det som gjør ytringsfrihet og rettferdige, politiske valg så viktige at mange er 
villige til å ofre livet i protest mot det de oppfatter som urettferdighet? 
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AN AFRICAN ELECTION 
Regi: Jarreth Merz / Sveits, USA, Ghana 2010 (1 t 29 min) 

 
 

 
 
 
TEMATISK TILKNYTNING TIL FAG/EMNER I SKOLEN 
 
Et afrikansk lands moderne historie. Sosiale, økonomiske og politiske utfordringer for 
postkolonialske stater. Demokratiske prosesser i et tidligere militært regime. Britisk 
kolonialisme. 
 
HANDLINGEN  
 
I denne dokumentaren følger vi opptakten til presidentvalget i Ghana i 2008. Kameraene 
følger blant annet presidentkandidat John Evans Atta Mills og den sentrale politiske 
figuren og tidligere kuppmakeren Jerry J. Rawlings i tre måneder før, under og etter 
valget, og gir seeren et helt spesielt innblikk i de politiske prosessene i den tidligere 
britiske kolonien.  
 
Mye står på spill for de to største partiene og det store spørsmålet er om Ghana klarer å 
avholde valget uten at det bryter ut uro og opptøyer. Seeren blir invitert til å reflektere 
over den vanskelige balansen mange afrikanske ledere må finne mellom kravene til 
demokrati på den ene siden og sikkerheten til en splittet befolkning på den andre.  
 
BAKGRUNN – GHANAS POLITISKE HISTORIE 
 

Ghana – kalt Gullkysten av kolonimakten Storbritannia – ble selvstendig i 1957 som den 
første av de europeiske koloniene sør for Sahara. Da hadde det nasjonale 
frigjøringspartiet CPP (Convention Peoples’ Party) allerede eksistert i nesten ti år, og 
vunnet to valg før britene gav etter for presset. Tre år etter ble landet gjort om til 
republikk, og den første presidenten i det selvstendige Ghana, Kwame Nkumrah, gjorde 
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raskt alle politiske partier unntatt sitt eget CPP, ulovlige. Voksende misnøye med 
politikken Nkumrah førte, ledet til to mislykkede militærkupp i 1962 og i 1964, før de 
militære lyktes med å overta makten i 1966. De satt imidlertid bare tre år før de overgav 
makten til en sivil, valgt regjering. I 1972 var det duket for nok et militærkupp, og denne 
gangen vandret makten mellom ulike militære ledere fram til 1979 da det igjen ble 
avholdt valg.  
 
Den siste kuppmakeren i 1979, Kaptein Jerry J. Rawlings, var populær blant massene, og 
overførte raskt makten til valgte myndigheter. Han overtok imidlertid makten nok en 
gang to år etter, i 1981. Denne gangen opphevet han grunnloven, gjorde alle politiske 
parti forbudt, og oppløste parlamentet. Rawlings førte en radikal, populistisk politikk der 
han sjonglerte utenriks- og innenrikspolitiske interesser, og gjorde Ghana til en voksende 
økonomi som mange har sett på som en suksess. Etter økende protester tillot han igjen 
politisk aktivitet og valg i 1991. Rawlings har beholdt en prominent posisjon i ghanesisk 
politikk fram til i dag.   
 
Til forskjell fra mange afrikanske land etter frigjøringen, har Ghana i løpet av 1990-tallet 
befestet relativt solide demokratiske tradisjoner, og sittende presidenter har akseptert å 
tape valg. Tilløp til opptøyer har i all hovedsak ikke brutt ut, og da landet i 2007 feiret 50 
år som selvstendig stat, ble Ghanas daværende president valgt til formann i den 
Afrikanske Union.  
 
 
FØR FILMEN 
 

Skriv ned noen stikkord til følgende: 
 

• Hva tenker du på når du hører ”Ghana”? 
• Hva tenker du på når du hører ”Afrika”? 
• Hva tenker du på når du hører ”demokrati i Afrika”? 

	  
Se på stikkordene du har skrevet til spørsmålene over. Hvor tror du assosiasjonene 
(tankene) dine kommer fra? Hvor mye av det du har skrevet over kan du si at du vet helt 
sikkert? 
 
 
ETTER FILMEN 
 

Finn fram igjen det du svarte på spørsmålene før filmen ble vist. Er det noe som har 
overrasket deg, har du lært noe nytt? 
 

• Hva tenker du nå når du hører ”Ghana?” 
• Hva tenker du nå når du hører ”demokrati i Afrika”? 
• Hva syns du at du lærte gjennom å se filmen? 
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SPØRSMÅL TIL DIALOG 
 
• Hva er viktige ingredienser i et demokrati? Kan et demokrati bli ferdig utviklet? Hva 

ville bidratt til å utvikle demokratiet i vårt eget land? 
 
• Flere ganger i filmen blir Ghanas fortid som britisk koloni trukket fram. På hvilke 

måter kan det å ha vært kolonisert påvirke det politiske systemet i et land også etter 
frigjøring? 
 

• En av dem som blir intervjuet i denne filmen sier ”dette valget er avgjørende for hele 
Afrikas framtid”. På hvilke måter kan dette valget ha vært viktig for hele Afrika? 

 

• Hvilke krefter bidro til å skape kaos i løpet av valgprosessen, og hvilke virket 
stabiliserende? 

 

• ”Hvis en går og legger stemmeseddelen i urnen hvert fjerde år og ingenting 
forandrer seg i mellomtiden, er demokratiet meningsløst”, sier en journalist i filmen. 
Ta stilling til denne påstanden og begrunn svaret.  

 

• Jerry Rawlings, som støttet presidentkandidat Atta Mills i valgkampen, har tidligere 
gjennomført flere militærkupp i Ghana. Samtidig var han en av dem som oppfordret 
velgerne til å aldri gi slipp på sine demokratiske rettigheter. Hva mener dere selv – 
finnes det situasjoner der militærkupp kan forsvares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ghana. Kart fra Wikipedia Commons. 

 
 
 
VIKTIGE BEGREPER I FILMEN 
 
ballot box   stemmeurne 
colonial heritage  arv fra kolonitiden 
constituency   valgkrets 
coup d’etat   statskupp 
electoral commission valgkommisjon 
fraud    valgfusk 
mining   gruvedrift 
poll    valg, stemmetall 
polling station  valglokale 
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SING YOUR SONG 
Regi: Susanne Rostock / USA 2011 (1 t 43 min) 
 

TEMATISK TILKNYTNING TIL FAG/EMNER I SKOLEN 
 

Amerikansk historie 50-60-tallet. Borgerrettigheter, rasisme, Martin Luther King. 
Apartheid, Nelson Mandela. 
 

OM FILMEN 
 

Harry Belafonte er kjent som sanger, men også for 
et engasjement for fargedes rettigheter og den 
sentrale rollen han inntok i borgerrettsbevegelsen i 
USA. Selv sier han at da han fikk muligheten til å 
engasjere seg, var det en selvfølge å gjøre det. 
Grunnet sin status som kjent sanger, tok Martin 
Luther King kontakt med ham, noe som førte til et 
varig borgerrettighetsengasjement.  
 
Belafontes historie går parallelt med det 
afroamerikanske samfunnets utvikling de siste 70 
årene - fra undertrykkelse til valget av Barack 
Obama som president. Vi får også se Harry 
Belafonte i sitt engasjement mot Apartheidregimet 

og for sultrammede i Etiopia i 1985. I dag er Belafonte 84 år gammel, og bruker sin 
stemme til blant annet å markere motstand mot amerikansk utenrikspolitikk og for barn- 
og unges oppvekstvilkår i USA.  
 

FØR FILMEN 
 
Fordel ordene/navnene under, og finn ut hva/hvem de er. Presenter for resten av klassen 
hva dere fant ut. 
 
Dette kan enten gjøres som gruppearbeid, som lekse eller individuelt. Dere kan også 
redusere antall ord, men det er viktig at de blir presentert i rekkefølgen under for å følge 
historien kronologisk. 
 

• Borgerrettigheter 
• Eleanor Roosevelt 
• Svartelister (Blacklisted) i 

USA og Mcarthyisme 
• Segregering og raseskillet 
• Civil Rights Movement 
• Martin Luther King og ”I 

have a dream” 
• Marsjen til Washington 

(March on Washington) 

• Ku Klux Klan 
• John F. Kennedy 
• Robert Kennedy 
• Etiopia 1985 
• Live Aid 
• Apartheid 
• Nelson Mandela 
• Bishop Desmond Tutu 

 

Harry	  Belafonte 
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ETTER FILMEN 
 
Bruk spørsmålene under for å få i gang en dialog rundt SING YOUR SONG. 
 

• I en av scenene holder Harry Belafonte en hvit kollega i hånden på en TV-
opptreden. Hvorfor blir det oppstyr av dette? Husker du flere lignende scener fra 
filmen som også provoserer folk? 
 

• Hvilke menneskerettigheter var det svarte i USA ikke hadde fått oppfylt på 60-
tallet? 

 

• Hvordan tror dere at tanker om at mennesker med ulike hudfarger eller bakgrunn, 
må bo hver for seg, vokser frem? 
 

• Hvor tror du Harry Belafonte finner føde for engasjementet sitt? 
 

• Har du noen saker som engasjerer deg så sterkt at du kunne tenke deg å gjøre 
noe aktivt?	  

 
 
 

 
 
 

 


