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Foredragets didaktiske sigte:
1) At bibringe forståelse for ”fremmedes” 1) At bibringe forståelse for ”fremmedes” kulturelle baggrund og forståelse af autoriteter
2) At anvende denne viden i praksis i mødet med ”fremmede” her i landet



Indhold:
1) Oversigt over lande, sprog og nationale 1) Oversigt over lande, sprog og nationale karakteristika.
2) Kulturelle forskelle og hensigtsmæssig adfærd





- Primært muslimer
- Officielt sprog i 20 lande
- Patriarkalsk samfundPatriarkalsk samfund
- Sproget lyder hårdt
- Har ikke forståelse for ateisme
- Opstil aldrig en lov uden at håndhæve den – konsekvent!
- In sha allah (om Gud vil)
- Alhamdulillah (takket være Gud)





Fem søjler:
- Trosbekendelsen
- Bøn

Faste (Ramadan) afsluttes med Eid- Faste (Ramadan) afsluttes med Eid
- Pilgrimsfærd
- Almisse
- Koranen som hellig bog der kan give svar på alt. Undgå at berøre den uden et klæde omkring



Sunni og shia:





- Iran betyder arisk
- Indoeuropæisk sprog og genetisk beslægtede med europæerebeslægtede med europæere
- Iranske asylansøgere er ofte sekulariserede og har let ved at assimilere sig europæisk udseende og væremåde
- Også hovedsageligt muslimer – shia
- Præstestyre siden 1979
- Skak







- Sammensat befolkning
- Etnicitet spiller en stor rolle
- To sprog: Dari og pashtu- To sprog: Dari og pashtu
- Krigsvant befolkning
- Blev først fundamentalistisk islamisk med Taliban i 90’erne







- Kurmanji og sorani
- Indoeuropæere- Indoeuropæere
- Muslimer, men ikke særligt troende
- Ofte flersprogede
- Dygtige til at assimilere sig
- Største befolkning i verden uden sit eget land







- Klanstyret samfund
- Dårligst integrerede gruppe i DK
- Du eksisterer ikke som individ men som - Du eksisterer ikke som individ men som medlem af din subklan
- Den mest fejlslagne stat i Verden
- Ramt af tørke, hungersnød





- En frivillig fra publikum!



- Fodsåler
- Dykkertegnet for ok
- Venstre hånd- Venstre hånd
- Hunde
- At takke ja til noget, første gang man spørges
- At spise helt op



- Osamas hånd
- ”Tsk” som ”nej”
- At vinke folk til sig med hånden nedad.- At vinke folk til sig med hånden nedad.
- At være bestemt i sin fremtoning 


