Bliv vært ved

URETFÆRDIG
MIDDAG
Bliv vært ved Uretfærdig Middag og vær med til gøre danske skolebørn bevidste
om globale udfordringer som fattigdom, resursefordeling, overbefolkning og meget
andet. Oveni får du erfaring med dramapædagogisk formidling og sjove oplevelser
med andre engagerede værter, der sammen tager ud og afholder Uretfærdig
Middage på skoler i hele Danmark.
HVAD ER EN URETFÆRDIG MIDDAG?

Uretfærdig Middag er et rollespilskoncept, der giver skoleelever en kropslig oplevelse af den ulige fordeling af verdens resurser. En gruppe trænede middagsværter faciliterer Uretfærdig Middag og guider deltagerne igennem spillet, hvor et måltid
mad bliver sat på højkant og fordelt mellem deltagerne svarende til den faktiske resursefordeling i verden. Spillet går så ud
på at handle, forhandle, tuske, fuske, flygte, sælge/købe arbejdskraft, energi og mad. Middagsværterne spiller med som
spindoktorer, provokatører, grænsevagter, embedsmænd og rådgivere.
Uretfærdig Middag henvender sig til de ældste elever i grundskolen og unge på ungdomsuddannelser.

HVAD INDEBÆRER DET AT BLIVE FIRVILLIG MIDDAGSVÆRT?

Når du melder dig som vært, bliver du sat grundigt ind i konceptet og modtager en drejebog og et minileksikon til forløbet.
Når vi får en bestilling på en Uretfærdig Middag, sender vi en forespørgsel ud til alle værter om, hvem der har tid og lyst til at
tage ud. Man er 4-5 værter afsted sammen. Hvert skolebesøg varer cirka 4 timer, selve middagen omkring 2,5 timer. Derudover skal du afsætte tid til transport og til forberedelse.
VI FORVENTER:
• At du vil bruge tid på at sætte dig ordentligt ind i konceptet og de roller, du får, forud for hvert skolebesøg.
• At du har viden om/interesse for globale temaer.
• At du kan brænde igennem med budskaberne.
Du modtager et honorar på 500 kr. og får dækket udgifter til transport for hver Uretfærdig Middag, du deltager i.

HVEM STÅR BAG?

MUNDU - center for global dannelse står bag konceptet Uretfærdig Middag. Vi er en uafhængig organisation, der arbejder
med at oversætte komplekse globale temaer til pædagogiske undervisningsprojekter og interkulturelle aktiviteter, der nedbryder fordomme, nuancerer stereotyper og motiverer til stillingtagen og engagement i forhold til globale udfordringer.
Få mere at vide om os på www.mundu.dk.

SPØRGSMÅL? LYST TIL AT VÆRE MED?

Så skynd dig at sende en e-mail til mundu@mundu.dk eller ring på 8612 2078.

