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Velkommen til Salaam Film & Dialog  

Salaam Filmfestival i Cinemateket i København, Foto Nicolai Perjesi 

 

Med film fra alverdens lande og levende, personlige oplæg tilbyder Salaam et globalt udsyn og 

øget indsigt i verdens kulturer. 

Film er en magisk nøgle til kulturel bevidsthed og forståelse, især på grund af filmens evne til at 

skabe identifikation hos den enkelte. På baggrund af filmoplevelserne skaber vi personlige møder 

mellem eleverne og vores oplægsholdere, som udfordrer stereotyper og nuancerer holdninger til 

fællesmenneskelige og eksistentielle temaer. 

 

Vores aktiviteter med film og dialog kan bruges i alle fag og bidrager til arbejdet med den internati-

onale dimension i skolen. 

Den behandling af filmenes temaer, vi lægger op til, udspringer af en forståelse af, at alle kulturer 

er flerstemmige og nuancerede. Vi ser og oplever alle verden gennem kulturelle briller, som formes 

af vores omgivelser, opvækst, køn, seksualitet og etnicitet. Alt for ofte ser vi kun en anden kultur 

gennem vores egne kulturelle briller. I Salaam ønsker vi at støtte en proces, hvor vi sammen lærer 

at se ud over vores kulturelle brillers logik.  
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Om Salaams oplægsholdere 
 

 

I Salaam ser vi grundlæggende mangfoldighed som en mulighed, der kan styrke vores samfund. 

Ofte er det først, når nogen udefra stiller spørgsmål, at vi bliver klar over, hvordan og ikke mindst 

hvorfor vi gør, som vi gør. At stille gode spørgsmål kræver dog at vi ved, hvordan vi skal interagere 

med hinanden i et mangfoldigt samfund på en konstruktiv måde. Den udfordring tager vi op.  

Derfor taler vi på Salaam om ’et kulturelt dobbeltblik’. Vi har valgt at prioritere oplægsholdere, der 

har flere kulturer og sprog tæt inde på livet, da vi mener, at deres særlige blik på kulturelle fæno-

mener er berigende og lærerigt. 
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Brug undervisningsmaterialet før og efter filmoplevelsen 

 

Vores undervisningsmaterialer er tilrettelagt, så de kan bruges både før og efter film og dialogar-

rangementerne. Der er opgaver til begge dele, men det betyder ikke, at de opgaver, vi har valgt at 

lægge før filmen, kun kan bruges der. Det afgør læreren selv. 

Hvor der er behov for det, er der et afsnit om baggrunden for den handling der udspiller sig i filmen. 

Det er der ofte, når filmen tager udgangspunkt i virkelige begivenheder eller udspiller sig på bag-

grund af historiske begivenheder.  

Der er et handlingsreferat, som kan støtte elevernes hukommelse, når de skal arbejde med opga-

verne. Det kan være en god idé først at give eleverne referatet efter de har set filmen, så det ikke 

ødelægger oplevelsen i biografen. 

 

Salaam og Verdensmålene 

Salaam samarbejder med NGO’er, foreninger og organisationer der tilbyder undervis-

ningsmaterialer til skolernes arbejde med FN’s Verdensmål.  

 

 

 

Filmen ’Præsidenten’ kan sammen med undervisningsmaterialet starte en samtale om demokrati 

og menneskerettigheder. MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER. 
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Fagrelevans  
 

Historie, efter 9. klasse, historiebrug 
 

Eleven kan for-
klare samspil 
mellem fortid, 

nutid og fremtid. 

Historiske scenarier 
Konstruktion og historiske  

fortællinger 
Historisk bevidsthed 

 
Eleven kan ud-
lede forklarin-
ger på histori-
ske forhold og 
forløb ud fra hi-
storiske scena-

rier. 

 
Eleven har 

viden om hi-
storiske 

scenariers 
funktion. 

 
Eleven kan re-

degøre for sam-
menhænge mel-

lem fortidsfor-
tolkninger, nu-
tidsforståelser 
og fremtidsfor-

ventninger. 

 
Eleven har vi-
den om sam-
menhænge 
mellem for-
tidsfortolk- 
ninger, nu-

tidsforståelser 
og fremtids-

forventninger. 

 
Eleven kan re-
degøre for brug 
af fortiden i ar-
gumentation og 

handling. 

 
Eleven har vi-
den om funk-

tion af historie i 
fortid og nutid. 

 

   
Eleven kan 
analysere  

konstruktion og 
brug af histori-
ske fortællinger 
med samtids- 
og fremtidsret-

tet sigte. 

 
Eleven har vi-
den om histo-
riske fortællin-
gers brug i et 
samtids- og 

fremtidsrettet 
perspektiv. 

 
Eleven kan dis-
kutere egen og 
andres histori-

ske bevidsthed. 

 
Eleven har vi-
den om fakto-

rer, der kan på-
virke historisk 
bevidsthed. 

 

Samfundsfag, 9. -10. klasse, Politik 
 

 
 
 
 
 

Eleven kan tage stilling 
til politiske problemstil-
linger lokalt og globalt 
og komme med forslag 

til handlinger. 

Demokrati 

 
Eleven kan  
identificere  

demokratiformer og 
andre styreformer. 

 
Eleven har viden om 
demokrati og andre 

styreformer. 

 

 
Eleven kan diskutere 
demokratiopfattelser 
og egne muligheder 

for deltagelse i  
demokratiet. 

 
Eleven har viden om 
demokratiopfattelser. 
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Baggrund 
 

Filmen ’Præsidenten’ fortæller om præsidentvalget i 2018 og den historiske udvikling i det sydafri-

kanske land Zimbabwe, det tidligere Rhodesia. Siden Zimbabwes internationale anerkendelse i 

1980 og frem til 2017 var Robert Mugabe præsident. Lange perioder af Mugabes regeringstid har 

været præget af konflikter og modsætninger blandt forskellige stammegrupperinger og hvide jord-

ejere, ligesom anklager om korruption, vold og valgsvindel har været vedholdende. 

 
Zimbabwes berømte Victoria Falls. Foto: Vberger, Wikipedia 

 

Rhodesia – Zimbabwe i kolonitiden 

Allerede før briternes intervention i Zimbabwe i 1888 var der spændinger mellem befolkningsgrup-

per fra de nordlige og de sydlige dele af landet. Britiske forretningsfolk okkuperede Zimbabwe – 

det daværende Matabeleland i 1889 med våbenmagt for at skaffe adgang til guld, diamanter og 

andre værdifulde mineraler. Landets oprindelige befolkningsgrupper mislykkedes med oprør mod 

de hvide kolonisters rovdrift på landet i 1896-97. Landet fik navn efter den britiske forretningsmand 

Cecil Rhodes – Rhodesia. 

Herefter blev landet i en årrække styret af britisk-sydafrikansk politi, indtil det fik status som britisk 

selvstyret koloni. I 1963 krævede Rhodesia selvstændighed fra Storbritannien, der betegnede kra-

vet som et oprør. Landet blev herefter ledet af et hvidt mindretalsstyre under Ian Smith som et ra-

ceopdelt apartheidstyre, og fra 1968 stemte FN for at gøre de hidtil indførte sanktioner obligatori-

ske. Modstanden imod styret i Rhodesia voksede, og i årene frem til 1978-79 var udviklingen i 

Rhodesia stærkt præget af guerillakrig og endelig en fredsaftale. Landet skiftede navn til Zim-

babwe-Rhodesia.  

Selvstændigt Zimbabwe 

Ved de frie valg i 1980 vandt Robert Mugabe og hans ZANU-parti - Zimbabwe African National 

Union. Robert Mugabe havde frem til 1917 og sin afsættelse som præsident vundet alle valg i Zim-

babwe. De fleste af disse valg bliver karakteriseret ved, at vælgerne og oppositionen er blevet truet 

og chikaneret. Op gennem 1980’erne udviklede Mugabes styre velfungerende skole- og sundheds-

systemer med stabil samfundsøkonomi og vækst. Zimbabwe blev opfattet som et afrikansk 
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mønsterland. Imidlertid domineredes 70 % af den produktive landbrugsjord fortsat af den mindre 

end 1 % hvide befolkningsgruppe. 

 
Robert Mugabe. Foto: Wikipedia 

I samme periode gennemførte Mugabe en hemmelig udryddelseskrig mod sine tidligere allierede, 

ZAPU - Zimbabwe African People's Union, med mere end 10.000 dræbte, indtil de stridende parter 

indgik i en fælles organisation. De manglende jordreformer førte blandt andet også til omfattende 

angreb på hvide jordejere under konflikten. 

Landboreformer 

I 1999 gennemførte Robert Mugabe store landboreformer med tvungen fjernelse af hvide jordejere. 

Resultatet blev store prisstigninger på landbrugsvarer og efterfølgende hungersnød i hele regio-

nen. Zimbabwes økonomi kollapsede og landets store majoritet af sorte jordløse stod nu i en værre 

situation end før jordreformerne. I 2003 forlod Zimbabwe Commonwealth som følge af kritik af brud 

på menneskerettighederne og valgfusk. Flere politiske indgreb i årene 2000-2008 fra Mugabe-re-

geringen har medført katastrofale tilstande for den fattigste del af befolkningen, blandt andet 

tvangsudflytning fra storbyerne, især fra hovedstaden Harare. Efter det store produktivitetsfald i 

landbrugssektoren, står Zimbabwes økonomi meget dårligt og den tidligere regering har videregi-

vet en udstrakt grad af kontrol med økonomien til blandt andet Kina. 

I 2017 blev Robert Mugabe sat i husarrest af Zimbabwes væbnede styrker. Mugabe døde i 2019. 

Efterfølger blev Emmerson Mnangagwa, som siden har været Zimbabwes præsident. Filmen foku-

serer på oppositionens unge kandidat Nelson Chamisa i de sidste fire uger op til præsidentvalget i 

2018. 
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Før filmen  
 

Opgave om Zimbabwes historie 
 

Formået med denne opgave er at I skal arbejde med, hvordan historien kan bruges og misbruges, 

som det desværre ofte er sket i Zimbabwe. I skal også vise, hvordan man kan formidle historien og 

den måde den bruges på. I kan se mere om formålet med historiefaget på side seks i dette materi-

ale. 

Som det fremgår af baggrundsteksten herover, har Zimbabwehaft en blodig historie, som stadig 

har alvorlige konsekvenser for landet i dag, hvor demokratiet har trange kår og fattigdom bliver sta-

dig mere udbredt. 

I skal nu dele jer i grupper. Hver gruppe vælger en af opgaverne herunder: 

➢ Hvordan var kolonitiden i Zimbabwe? 

➢ Hvilken betydning har kolonitiden for Zimbabwe i dag? 

➢ Hvordan er apartheid opstået? 

➢ Hvilken betydning har apartheid for Zimbabwe i dag? 

➢ Beskriv frihedskampen i Zimbabwe. 

➢ Hvilken betydning har frihedskampen i Zimbabwe for samfundet i dag? 

Når grupperne er færdige, skal de fremlægge deres resultater for klassen. Det skal være i form af 

et foredrag, som i har fremstillet en PowerPoint, Presi eller anden form for præsentation til. Jeres 

præsentation skal indeholde tekst i overskriftsform, statistikker og billeder. 

Derefter skal hele klassen arbejde sammen om at formidle Zimbabwes historie. Det kan være i 

form af plancher, I kan hænge op i klassen, eller et netsite eller en anden form i selv vælger. Det 

vigtige er, at I bruger alle de informationer I har indhentet: billeder, tekst statistik osv. 

 

 

 

 

 

Kilder 

Herunder er et par links hvor I kan læse om 

Zimbabwes historie, men de er ikke tilstrække-

lige til at besvare opgaverne, så I må selv re-

searche videre. 

Lex.dk: https://denstoredanske.lex.dk/Zimba-
bwe 
Faktalink: https://faktalink.dk/titelliste/apar 
selvom artiklen er om Sydafrika er der et kort 
afsnit om apartheid i Zimbabwe. 
 

 
Statue af Cecil Rhodes, som stod ved universitet i Cape 

Town, Sydafrika indtil den i 2015 blev fjernet efter studen-

terprotester. Foto: Wikipedia 

https://denstoredanske.lex.dk/Zimbabwe
https://denstoredanske.lex.dk/Zimbabwe
https://faktalink.dk/titelliste/apar
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Handling ’Præsidenten’ 
 

 

Da Robert Mugabe blev fjernet fra magten i Zimbabwe i 2017, lovede landets militære ledere, at de 

ikke ville overtage magten, men sikre landets demokrati ved et nationalt valg. På baggrund af en 

aktuel økonomisk krise, fødevaremangel og politisk vold kunne udfordringerne for en ny præsident 

ikke være meget større. Filmen ’Præsident’ følger den unge karismatiske jurist Nelson Chamisa i 

de afsluttende uger af valgkampen for at besejre det regerende parti, der har kontrolleret 

Zimbabwe siden uafhængigheden. Nelson Chamisa trækker på sammenligninger til en ung Nelson 

Mandela ved at udtrykke landets største ønske om at blive ’ledet’ og ikke ’styret’. 

Filmen indleder med Nelson Chamisas opildnende tale ved et stort vælgermøde. ’Et frit, retfærdigt 

og troværdigt valg’, er Nelsons Chamisas valgløfte til Zimbabwes vælgere både på landet og i 

byerne. Nelson Chamisa stiller op til præsidentvalget mod den siddende Emmerson Mnangagwa, 

Mugabes tidligere assistent med tilnavnet ’krokodillen’. Handlingen er et tæt portræt af Nelson 

Chamisa som karismatisk oppositionsleder. På baggrund af den svigagtige valgpraksis, der har 

eksisteret under Mugabes 30-årige regeringstid, er det kommende valg et kollektivt håb om, at 

demokratiet skal sejre over årtiers korruption og løgne. 

Publikum følger dokumentaren som en politisk thriller, når Chamisa’s medarbejdere febrilsk samler 

resultatet af, hvad der i stigende grad ligner et manipuleret valg til fordel for Mnangagwa. Den 

anspændte atmosfære i partikontoret krydsklippes med protesterne i gaderne, hvor presset koger 

over i fysiske sammenstød mellem Chamisa-vælgere og politiet, der affyrer skarpe skud mod den 

flygtende menneskemængde og dræber seks. 

Da Mnangagwa bliver taget i ed, viser både Chamisas bestræbelser på at udfordre resultatet i 

retten såvel som hans tilhængeres demonstrationer sig forgæves. Alligevel er filmen langt fra en 

opgivende film. ’Præsident’ viser, at sejren måske ikke er indenfor rækkevidde, men folkets håb 

om forandring lever fortsat. 

Camilla Nielssons film bringer publikum overraskende tæt og modigt på centrum i magtkampen i et 

land, der nøje overvåges af hele verden. ’Præsident’ er en medrivende og vigtig påmindelse om, at 

kampen for demokrati er vedvarende af grundlæggende betydning overalt. 
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Personer 
 

 
Nelson Chamisa  

 

 
Emmerson Mnangagwa 
 

 
Priscilla Makanyara, valg-
kommissionen 

   

Nelson Chamisa og medarbejdere 
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Efter filmen 
 

Opgave i samfundsfag om demokrati  
 
Formålet med denne opgave er at I skal kende til og genkende demokrati og andre styreformer. I 

kan se mere om fagets fællesmål på side seks. 

 

 

I skal dele jer i grupper og dele de følgende opgaver mellem grupperne: 

➢ Hvordan opstod tankerne om demokrati, og hvordan fungerede de antikke demokratier? 

➢ Hvordan opfatter man demokrati i dag? Hvad skal der til for at et land opfattes som demo-

kratisk? 

➢ Hvordan udfolder demokratiet sig i Danmark, og hvordan kan man selv deltage? 

➢ Hvorfor er Zimbabwe ikke demokratisk? 

Når grupperne hver for sig har løst opgaverne, skal I fremlægge for klassen, så I kan have en fæl-

les samtale om hvad demokrati er, hvordan tanken om demokratiet er opstået og hvordan det ud-

folder sig i nogle lande og ikke gør det i andre. 

 

Kilder: 

Disse kilder er langt fra udtømmende, men kan bruges til inspiration. 

Lex.dk om Zimbabwe: https://denstoredanske.lex.dk/Zimbabwe 

Folketinget om det danske folkestyre: https://www.ft.dk/da/folkestyret 

Lex.dk om demokrati https://denstoredanske.lex.dk/demokrati 

Faktalink om demokratiets historie: https://faktalink.dk/titelliste/demokratiets-historie 

Faktalink om demokratikanon: https://faktalink.dk/titelliste/demo 

https://denstoredanske.lex.dk/Zimbabwe
https://www.ft.dk/da/folkestyret
https://denstoredanske.lex.dk/demokrati
https://faktalink.dk/titelliste/demokratiets-historie
https://faktalink.dk/titelliste/demo

