
Fattigdommen har i mange år været faldende, men alligevel stiger uligheden i hele verden. Det

gælder især i de rige lande, at kløften mellem rige og fattige vokser, og Danmark er ingen

undtagelse. Men hvordan kan vi forstå denne udvikling, når vores velfærdssamfund formelt set sikrer

lige adgang til uddannelse, sundhed og universelle ydelser? Et perspektiv på problemstillingen er

fordelingen af privilegier i samfundet.

Privilegier handler om at have adgang til magt, ressourcer og repræsentation i samfundet. Det kan fx

være lettere adgang til jobs, natklubber, boligmarkedet, tryghed på gaden eller taletid i medierne.

Det betyder omvendt også, at personer med færre privilegier oplever en begrænsning i samme

adgang til kulturel, social, politisk og økonomisk magt. Man taler ofte om, at privilegier kan være

usynlige, og derfor svære at få øje på, hvis man selv har dem. F.eks. kan det være en selvfølge for

nogen at holde deres partner i hånden i det offentlige rum, mens det for queer-personer kan skabe

bekymringer om uønsket opmærksomhed, tilråb og krænkelser, og derfor kan være en handling, der

begrænses eller helt undgås.

I denne undersøgelse skal I blive klogere på, hvad uligheden betyder for samfundets

sammenhængskraft, og hvordan fordelingen af ressourcer, magt og privilegier påvirker samfundet

og jer selv. Diskuter i grupper:

Hvad tænker I selv?

o Man kan sagtens være privilegeret på et område i livet og mangle privilegier i andre aspekter.
Hvordan kan det vise sig? Giver nogle typer af privilegier nemmere adgang til magt end andre
typer?

o Hvilke privilegier og ansvar har vi i Vesten ift. at forårsage klimabelastning, som særligt medfører
negative konsekvenser for mennesker bosat i det Globale Syd?

o Hvornår oplevede I sidst at blive bevidst om fx jeres etnicitet, race, kønsidentitet, seksuelle
orientering og/eller kropskapabilitet? Hvad gav anledning til at tænke på det?

På telt-safari

• Besøg DFUNK i Medborgerskab-teltet og vær med til ”Privilegieløbet”. Her kan du på en aktiv

og lærerig måde få en forståelse for, hvordan nogen hurtigere kan bevæge sig frem i livet, mens

andre støder på flere barrierer på deres vej for at nå fremad.

• Gå til Sundhed og Trivsel-teltet og deltag i Social Sundheds aktiviteter. Her kan du blive

klogere på, hvordan nogle mennesker er ringere stillet end andre i kampen om at nå til

gennemsnitslevealderen for den danske befolkning.

• Hos Oxfam Ibis kan du tale om de menneskelige konsekvenser af ulighed, både i forhold til

økonomi, køn, uddannelse og klima. Gennem forskellige aktiviteter kan I få en større forståelse

for ulighed og bruge denne oplevelse til at udfordre de strukturer, som skaber ulighed i vores

samfund på lokalt, nationalt og globalt plan. Besøg dem i Globalitet-teltet.

ULIGHED, MAGT OG PRIVILEGIER


