
D e m o k r a t i  f o r  f r e d s b y g g i n g

En form for demokratisk motstand er demonstrasjoner. 
Dette rollespillet tar utgangspunkt i en gruppe demon-
stranter hvor deres vilkår forandrer seg fra et demokrati 
til et diktatur. Hensikten er å engasjere en større 
gruppe i en demonstrasjon, og refl ektere over hvilke 
konsekvenser det har å bli fratatt sine rettigheter. 

Grupper i spillet:
Demonstranter 10-15 personer (gjerne noen med erfar-
ing)
Politi: 10-15 stykker
Publikum/vanlige borgere 10-15 stykker (de som ikke 
har så lyst til å spille?)
Journalister/media: 5 stykker 

Scenarie 1: I Norge
En gruppe demonstranter har satt seg ned i protest 
foran inngangen til utenriksdepartementet og sperrer 
alle innganger. De krever at Norge trekker seg ut av 
Afghanistan og nekter å fl ytte seg før statsministeren 
lover at soldatene kommer hjem. Demonstrantene har 
formet en menneskelig kjede, synger sanger og roper 
slagord for å holde kampgløden oppe.

Politiet er tilkalt og pressen har samlet seg rundt åst-
edet. Nysgjerrige tilskuere strømmer til for å se hva alt 
oppstyret dreier seg om.

Gruppevise instruksjoner:
Demonstrantene setter seg i en klynge foran en dør, og 
bli bedt om å fi nne på et godt slagord for demonstras-
jonen og tenke igjennom hvordan de vil samarbeide for 
å unngå bli fjernet av politiet. De er brennende opptatt 
av å få gjennomslag for sin sak.

En person bli utvalgt som politisjef og alle politibetjen-
ter får utlevert “våpen” (f.eks kleshengere): Politiet får 
streng beskjed om at de kun skal følge ordre fra politis-
jefen, og at han skal få sine ordre fra spilleder. Videre 
nnstrukser til politiet gis i følgende rekkefølge. 1 Rykk 
ut for å overvåke en lovlig demonstrasjon, 2) Rykk ut 
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for å spre demonstrantene uten å vekke oppmerksom-
het fra pressen. 3) Fjern demonstrantene med minimalt 
av maktbruk.

Publikum får beskjed om å holde seg litt i bakgrunnen 
til å begynne med, men etterhvert som politiet kommer 
til og begynner å fjerne demonstrantene blir de mer 
synelige og aktive. Noen star stille og ser på, andre 
snakker til politiet og ber dem om å holde opp, noen 
knytter seg til demonstrantene, mens andre snakker 
til demonstrantene og ber dem fjerne seg. Publikum 
reagerer spontant på det som oppstår.

Pressen får beskjed om å ta frem sine kameramobiler 
og notatbøker og forsøke å dekket historien. Intervjuer 
med demonstrantene og politiet, bilder og videorepor-
tasjer mm. Dette er en viktig sak å få dekket!

Secenario 2: I et diktatur (Serbia – Bringing down a
dictator)
Dere lever i et udemokratisk samfunn der regimet har 
blitt anklaget for en rekke menneskerettighetsbrudd og 
systematisk korrupsjon. Regimet har gjentatte ganger 
slått ned ethvert forsøk på opposisjon, og pressens 
arbeids rom er begrenset. En gruppe demonstranter 
har satt seg ned i protest foran inngangen til utenriks-
departementet og sperrer alle innganger. De krever 
at regimet skal trekke seg og demokratiske valg skal 
innføres. Demonstrantene har formet en menneskelig 
kjede, synger sanger og roper slagord for å holde 
kampgløden oppe. Politiet er tilkalt og pressen har 
samlet seg rundt åstedet. Nysgjerrige tilskuere strøm-
mer til for å se hva alt oppstyret dreier seg om.

Gruppevise instruksjoner:
Demonstrantene setter seg i en klynge foran en dør, og 
blir bedt om å fi nne på et godt slagord for demonstras-
jonen og tenke igjennom hvordan de vil samarbeide 
for å unngå bli fjernet av politiet. De er engstelige for 
politiets maktbruk, men føler ikke lenger at de har noe 
å tape.



D e m o k r a t i  f o r  f r e d s b y g g i n g

En person blir utvalgt som politisjef og alle politibet-
jenter får utlevert “våpen” (f.eks kleshengere): Politiet 
får streng beskjed om at de kun skal følge ordre fra 
politisjefen, og at han skal få sine ordre fra spilleder. 
Videre instrukser til politiet gis i følgende rekkefølge. 
1) Rykk ut for å overvåke situasjonen 2) Rykk ut for å 
fjerne pressen. 3) Fjern demonstrantene.

Publikum får beskjed om å holde seg litt i bakgrunnen 
til å begynne med, men etterhvert som politiet kommer 
til og begynner å fjerne demonstrantene blir de mer 
synelige og aktive. Noen star stille og ser på, andre 
snakker til politiet og ber dem om å holde opp, noen 
knytter seg til demonstrantene, mens andre snakker 
til demonstrantene og ber dem fjerne seg. Publikum 
reagerer spontant på det som oppstår. 

Pressen får beskjed om å ta frem sine kameramobiler 
og notatbøker og forsøke å dekket historien. Intervjuer 
med demonstrantene og politiet, bilder og videorepor-
tasjer mm. Dette er en viktig sak å få dekket! 

Debrief:
Gå igjennom spillet med utgangspunkt i følgende:
• Hvordan opplevde gruppene de to scenariene?
• Hva var forskjellen mellom første og andre gjennom-
føring?


