prøvelser og har mindst ligeså mange håb og drømme for fremtiden, som de kæmper for at
realisere i en udfordrende hverdag.
Hvis I gerne vil høre mere, så book et oplæg. Helle Harnisch kommer gerne ud og fortæller
mere og indgår i dialog med elever, studerende og undervisere – og viser også gerne mere
video fra de medvirkendes liv.

FRA KRIGER TIL
KÆMPER
- et videobaseret undervisningssite om resiliens, der
beskriver hvordan fire tidligere børnesoldater
overlevede krig og i dag forsøger at navigere hen mod
det liv, de drømmer om.

Produceret til
folkeskolens udskoling og gymnasiale uddannelser
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Tilrettelæggelse

Helle Harnisch, Jacob Bendtsen og Lene M. Hansen
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Produkt

Et undervisningssite med fagmateriale, herunder en række
litterære fagtekster om bl.a. resiliensbegrebet, borgerkrigen i
Norduganda og om at være ung i Norduganda i dag.

Målgruppe

Folkeskolens udskoling samt gymnasiale uddannelser

Fagområder

Psykologi, Samfundsfag, Dansk, Mediefaget, Religion, Engelsk samt
tværfaglige projektuger og opgaver

Book et undervisningsoplæg
Kontakt Helle Harnisch på helle.harnisch@gmail.com eller brug formularen på
undervisningssitet. Forsidefoto samt øvrige fotos: Helle Harnisch

Foto: To unge drenge i Gulu, Acholiland 2012
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Introduktion
Fra kriger til kæmper
“Fra kriger til kæmper” tager udgangspunkt i Helle Harnischs ph.d.-projekt om tidligere
voldeligt mobiliserede børn og unge, der nu er vendt hjem fra borgerkrigen i Acholiland i
Norduganda. Oftest betegnes disse børn og unge ”børnesoldater”.
Uden omsvøb eller sentimentalitet fortæller de tidligere mobiliserede selv om de
hændelser, som de blev tvunget ud i, og hvad de gjorde for at håndtere oplevelserne
både dengang og nu.
Undervisningsvideoerne, der er tænkt som åbnende for læringspotentialet, undersøger
mere konkret baggrunden for resiliens hos de fire hovedpersoner, hvorigennem der
samtidig gives indblik i den kontekst, David, Bosco, Richard og Robert og resten af acholibefolkningen befandt sig i under krigen – og den postkrigskontekst de lever i nu.
Filmene fokuserer både retrospektivt på tilværelsen som børnesoldat og den krig,
der har foregået mellem The Lord’s Resistance Army (LRA) og regeringshæren Uganda
People’s Defense Forces (UPDF) i Acholiland, og på tilværelsen efter soldaterlivet.
“Fra kriger til kæmper” er først og fremmest et projekt, der formidles af
hovedpersonerne selv, sætter fokus på, hvad det vil sige at være vokset op med og
mobiliseret til at medvirke i krig, og hvordan det er at kæmpe med at lægge sådanne
oplevelser bag sig – og skabe sig et godt liv.
De tilhørende skriftlige fagmaterialer på undervisningssitet tager udgangspunkt i
video-materialet, men giver også en mere grundig forståelse af de psykologiske
nøglebegreber (resiliens, traume, risikofaktorer, beskyttende faktorer, adaptation) samt
samfundsforhold, der præger Acholiland og Uganda i dag.
Materialet henvender sig til psykologiundervisning i gymnasiet, men også til dansk,
samfundsfag, medievalgfag, kristendom/religion og engelsk i folkeskolen og gymnasiet.
Det er eksempelvis vigtigt at skabe en mediekritisk global indsigt i, hvordan andre
kulturer og samfund lever allerede i folkeskolens ældste klasser. Materialet her skal både
ses i forhold til de gængse stereotype diskurser, som både nyhederne og diverse NGO’er
skaber om Uganda, børnesoldater, og resiliens, men også perspektivere og opfordre til
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kritisk refleksion: Hvad kan vi lære om og af de unge acholier i dette materiale? Projektet
fordrer således kritisk refleksion over demokrati, postkonfliktuelle samfund,
menneskerettigheder, globale politiske interesser. Derudover bliver vigtig og nuanceret
psykologisk indsigt i resiliensbegrebet belyst via konkrete eksempler på, hvad David,
Bosco, Robert og Richard har været i stand til at overkomme. Deres liv er langtfra
perfekte; også efterkrigstiden er svær. Men det de har overlevet er intense oplevelser, vi
alle kan lære af – og endelig bør vi være bevidste om, at sådanne oplevelser er hverdag
for rigtigt mange mennesker i verden.
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Motivationen for projektet:
Undren

Foto: David og Bosco, Acholiland, 2013

Med danske øjne kan det være svært at forstå, hvordan tidligere voldeligt mobiliserede
børn og unge er i stand til at kæmpe sig videre og eksempelvis leve et såkaldt normalt liv
som ung i dag – eller som en lidt ældre kærlig familiefar, når man som barn og ung har
været udsat for brutal krigsrelateret vold – eller måske endda er blevet tvunget til selv at
torturere andre mennesker.
Hvad muliggør denne transformation? Hvad gør et menneske i stand til at komme
igennem så voldsomme traumer? De bedste til nuanceret at formidle den transition, er de
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mennesker, der har været igennem den selv: David, Bosco, Robert og Richard, som alle
blev kidnappede til The Lord’s Resistance Army og tvunget til at kæmpe i krigen mod
Ugandas regeringshær. Eksempelvis var Robert syv år, da han blev kidnappet ind i The
Lord’s Resistance Army af sin onkel. Og han var ikke fyldt otte, før han selv var i færd med
at kidnappe flere børn til militsen. I dag lever Robert som købmand og landmand i fred og
ro med sin familie i den samme landsby, som han voksede op i og blev kidnappet fra i
Acholiland.
Helle Harnisch rejste i november 2012 med sin familie til det krigshærgede Norduganda
for netop at undersøge det spørgsmål, der havde brændt sig fast seks år tidligere under
det første møde med en gruppe unge acholier: Når man er vokset op i krig og har oplevet
talrige voldsomme traumer – hvad gør man så for at overleve og kæmpe sig videre i livet?
Denne undren har drevet de sidste fire års research, og i dette materiale formidles
nogle af de mange facetter, som hverdagens mediedækning sjældent får tid og prioritet
til at udfolde; nemlig en nuanceret forståelse af borgerkrigen i Norduganda og hvordan
livet går videre, selvom ens hjemland er ramt af krig.
For mange danskere, der både mentalt og fysisk bor meget langt væk fra
Norduganda, kan dette materiale tilbyde et indblik i menneskers modstandskraft
(resiliens), når livet bliver smertefuldt. De personer, som skaber sig en tilværelse uden
vold eller livstruende dysfunktioner efter en så voldsom tilværelse, som David, Bosco,
Robert og Richard har været igennem, behersker det, man med et psykologisk begreb
kalder resiliens.
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Målene med
undervisningsmaterialet
•

At eleverne kan tilegne sig et kendskab til det vigtige og stadigt mere udbredte
psykologiske begreb resiliens og reflektere kritisk over brugen af begrebet og
forstå dets relaterede nøglebegreber.

•

Gennem de medvirkendes personlige historier at skabe viden om de vilkår, der
tegner dagens Uganda på en måde, der viger uden om de stereotypiseringer og de
gængse diskurser, der ofte præsenteres i medierne.

•

At udvikle eller styrke en mediekritisk optik gennem et materiale, som nuancerer
og problematiserer både det der bliver fortalt og det, der ofte ikke når med i
nyheder og rapporter om Uganda og andre krigs- og postkonfliktkontekster – med
særligt fokus på temaet ”børnesoldater ” som i dette materiale betegnes
”voldeligt mobiliserede børn og unge”.

•

At eleverne i Danmark får mulighed for at sætte eget liv i perspektiv ved at få
indblik i andre unges hverdag – og identitetsdannelse også når hverdagen har
indebåret at vokse op i krig. Således er materialet et godt oplæg til fokus på
identitet, socialisering og etik, som går igen i flere fagbeskrivelser i folkeskolen og
gymnasiet, og som er en insisterende del af det at være ung.

•

I disse år kommer mange børn og unge til Danmark, som er flygtet fra krig. Dette
materiale kan være en mulighed for at skabe dialog om og forståelse af, hvad det
vil sige at vokse op i krig, om end enhver oplevelse er unik. Det kan være svært at
lægge krigsoplevelser bag sig. Men materialet viser, at det – krige til trods – er
muligt at kæmpe sig tættere på det liv, man drømmer om.
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Kort beskrivelse af hver
enkelt video og de relevante
faglige begreber
”Introduktionsvideoen”
Den indledende video formidler den kontekst, som materialet beskriver: Vi er i Uganda,
nærmere betegnet Acholiland – og vi har med mennesker, som har oplevet krig, at gøre.
De faglige begreber, der knytter sig til denne video er: Demokrati, social
differentiering, politik, traumer, børnesoldater, resiliens, coping, krig.
”Kidnapningen”
I Acholiland i Norduganda er gennemsnitsalderen for at blive kidnappet til “The Lord’s
Resistance Army” 13.2 år, og børn og unge bliver i gennemsnit hos rebelhæren i halvandet
år. Gennemsnitsalderen for hvornår de medvirkende i ”Fra kriger til kæmper” blev
kidnappet til ”The Lord’s Resistance Army” er 9.8 år.
Selve kidnapningen indebærer altid voldelige initieringsritualer; ritualer man skal igennem
for at markere, at man nu er et nyt medlem af The Lord´s Resistance Army. De nye
medlemmer får at vide, at de ikke længere må tænke på deres hjem og deres familie. De
må heller ikke vise sårbare følelser såsom sorg over at have mistet, træthed, frustration
eller reaktioner på sult og traumer i det hele taget.
De faglige begreber, der knytter sig til denne video er: Traumer, adaptation,
coping, krig.
”Livet som børnesoldat”
At leve som voldeligt mobiliseret barn og ung (mange steder betegnet som børnesoldat)
kan indebære mange forskellige oplevelser og opgaver og behøver ikke nødvendigvis at
indebære, at man kæmper ved frontlinjen i krigen. Nogle laver mad, passer børn, og
bærer tunge ting. Men mange bliver af højere rangerende soldater tvunget til at slå et
andet menneske ihjel. I situationen får man ofte at vide, at slår man ikke ihjel, vil straffen
blive endnu mere omfattende og enten gå ud over én selv, eller dem man har kær. Alle
medvirkende i dette projekt har været vidne til tortur og drab og er selv blevet truet på
livet.
De faglige begreber, der knytter sig til denne video, er: In-og eksklusionsprocesser,
ondskab, traumer, resiliens, adaptation, tab af og brud på menneskerettigheder, vold,
aggression, identitet og overlevelse, krig, børnesoldater, etik.
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”Tilbage til samfundet”
Når man i en periode har oplevet krig, kan det være svært at vende tilbage til et civilt liv.
Dette kan også opleves af soldater i vesten, i USA og Europa, som har været udsendt.
Krigen i Norduganda skabte splid i lokalbefolkningen, fordi medlemmer fra The
Lord´s Resistance Army ofte blev beordret tilbage til de landsbyer, de er født og opvokset
i. Her skulle de skaffe nye medlemmer og sørge for at forbedre The Lord´s Resistance
Army’s chancer for at overleve og vinde krigen mod regeringshæren.
Mange udtrykker, at det at flygte fra krigen og vende hjem på mange måder er
sværere, end at stå midt i krigen. Mange tidligere børnesoldater bliver stigmatiserede,
mobbet og holdt udenfor i sociale sammenhænge og det er en sårbar position at vende
hjem til.
De faglige begreber, der knytter sig til denne video, er: Demokrati, reintegration,
stigmatisering, social differentiering, politik, traumer, børnesoldater, resiliens, coping, krig.

”Drømme om fremtiden”
Fattigdommen i området komplicerer dagligdagen i Acholiland, og krigens konsekvenser
vil kunne mærkes mange år frem i Norduganda, da krig trækker dybe spor.
Mange unge i Acholiland oplever immobilitet: De har ikke mulighed for at betale de
penge, det koster at få en uddannelse. Alt imens kæmper David, Bosco, Richard og
Robert for at skabe det liv, de drømmer om at leve. Måske er drømmene anderledes end
hvad du drømmer om? Måske er der alligevel nogle fælles temaer?
De faglige begreber, der knytter sig til denne video, er: Håb, optimisme, identitet,
familie, venskab, fred, stuckedness, fattigdom, resiliens, kærlighed, lykke.

14 // 54

