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SOLENS PORT

Tid: 30 min.
Antall: 10-30
Mål: Spore til kreativitet i å finne alternativer til vold
Forberedelse: Kopier et eksempler av scenarioet (nedenfor) til hver gruppe

Beskrivelse:
Les beskrivelsen av scenarioet. Deltakerne går sammen i grupper på 4-6 i hver gruppe. Gi hvert gruppe et ark 
med beskrivelse av scenarioet. Si at hver gruppe skal finne den beste løsningen på problemet, så gruppen må 
diskutere seg frem til én løsning. Gi dem 15 min til å diskutere. Etterpå rapporterer gruppene tilbake til plenum 
hvilken løsning de vil velge. 

Til slutt leser kurslederen utdrag fra boken ”Solens port” av Elias Khoury (neste side) som et eksempel på en 
ikkevoldelig løsning som virket. 

Tips: 
Scenarioet er historisk korrekt, men selve historien fra boka har vi ikke klart å verifisere om er sannhet eller • 
fiksjon. 
Historien viser også hvordan ekstrem svakhet kan snus til en styrke ved bruk av ikkevold• 
Del gjerne inn gruppene i gutte- og jentegrupper (eller etter andre kategorier, som f.eks. alder) for å se om • 
det er systematiske forskjeller i løsningene de foreslår.
Det er viktig å ikke demotivere deltakerne ved å si at deres løsninger er feil og den i boka er riktig. Anerkjenn • 
gruppenes løsninger hvis de er gode, og presenter bokas løsning bare som én av mange mulige.

Dere er i flyktningeleiren Shatila i Beirut, Libanon, i 
1987. Leiren er beleiret av Amal-militsen (som er støttet 
av den syriske hæren), som kontrollerer alle veier og 
innganger til leiren. Den beleirende befolkningen sulter, 
folk er i en forferdelig psykisk tilstand og kampmoralen 
blant de militære er dårlig.
Dere tilhører det politiske og militære lederskapet i 
flyktningeleiren og du har et møte for å diskutere den 
desperate situasjonen. Folket trenger mat og medisiner, og 
de trenger det NÅ.

Hva gjør dere?

        

Scenario:
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Utdrag fra ”Solens Port” a
v Elias Khoury

”Dere var beleiret og v
irket utsultet, og den 

psykiske 

til-standen deres var 
i en sørgelig forfatni

ng. Abdul Muti 

bestemte seg for å spre
nge den hemmelige grana

ten sin. Han tok 

en telefon til det fran
ske nyhetsbyrået AFPs B

eirut-kontor og 

snakket med en kvinne. 
Han spurte om navnet he

nnes flere ganger 

før han ga henne nyhete
n. Han sa at han ville 

være sikker på 

identiteten hennes, og 
hun svarte at hun het J

amila Ibrahim og 

var libaneser fra Zahle
h. 

Dere lyttet forbløffet 
til ham mens han spant e

n historie om et 

møte flykningleirenes or
ganer hadde holdt, for 

å diskutere den 

farlige situasjonen som
 hadde oppstått. Der ha

dde de besluttet 

å be en av de skriftlær
de om en fatwa vedrøren

de det å spise 

menneskekjøtt. ”Vi dør 
av sult, og kattene og 

hundene har vi 

spist, så nå finnes det i
kke lenger noe å spise, 

og militsen som 

omringer oss, viser ing
en nåde, så hva skal v

i gjøre? Vi har 

bestemt oss for å spise
 kjøttet til de av våre

 som har falt, 

og vi ber om en fatwa o
m dette.”

Han fortalte henne at d
e ikke kunne ringe fra 

flyktningeleiren 

og ba journalisten ring
e en av de skriftlærde,

 så skulle han 

ringe henne opp igjen o
m en time.

Nyheten som rystet ver
den, spredte seg en ti

me seinere. Han 

ringte Jamila, og hun 
ga ham den gode nyhete

n. Shaykh Kamel 

al-Sammour hadde avsagt
 en fatwa om at det va

r mulig å spise 

menneskekjøtt dersom de
t var helt nødvendig. 

AFP kringkastet 

nyheten gjennom sitt in
ternasjonale nettverk, 

og tv- og 

radiostasjoner og avise
r over hele verden skre

k opp.

Shatilas innbyggere spi
ste ikke menneskekjøtt,

 men den syriske 

hæren som hadde omringe
t området, ga 

Amalmilitsen ordre om å
 lette blokaden.”

        


