
Ved du og dine elever nok om Mellemøsten uden for 
krigszonerne? 

- DAPPs skoletjeneste for unge mellem 15 og 25 om Mellemøsten og Nordafrika. 

Mellemøsten får masser af plads i medierne, men det er først og fremmest krig og 
terror, der er i fokus. Regionen har meget mere at byde på, og det vil DAPP gerne vise 
danske unge. De organisationer, der arbejder under DAPP i MENA-regionen, har 
vigtige historier og stor indsigt i deres felt fx kvinderettigheder, pressefrihed eller 
kampen imod tortur. Og de vil gerne fortælle om det. Derfor har du mulighed for at få 
partnere og eksperter ud på din skole og holde et oplæg om det, i synes er mest 
relevant. Se figuren for at blive inspireret til et emne. 

 

Nogle af de emner, oplægget kan handle om: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har mulighed for at vælge et eller flere emner afhængigt af, hvor langt et oplæg/arrangement, der er 
tale om. Gå evt. ind under ”partnere” her på hjemmesiden og læs om de projekter, der hører under DAPP, 
og som oplæggene kan tage afsæt i.  Eller ring eller skriv til os, så lægger vi sammen en plan. 
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Målgruppe 

Oplæggene er primært rettet imod elever og studerende i aldersgruppen 15-25, men der kan sagtens være 
undtagelser. Du kan bestille et oplæg, hvis du er underviser på en 

• Gymnasial uddannelse 
• Højskole 
• Evt. en efterskole 
• Læreruddannelsen eller en anden professionsbachelor 
• Etc. 

Eller medlem af en 

• Ungdomsforening  
• Studenterforening 
• Etc. 

Kontakt os, hvis du er nysgerrig eller har spørgsmål. 

 

Oplægget 

DAPPs skoletjeneste er ikke et fastlåst, færdigt program. Tværtimod tilpasser vi oplæggenes form og 
længde, så de både passer oplægsholderne og de uddannelser og skoler, vi tager ud til. Nedenstående 
muligheder er derfor bare forslag til forskellige typer oplæg. Kontakt os, så taler vi om, hvad der kan lade 
sig gøre, og hvad der passer jer. 

1. Store heldagsarrangementer. Hele skolen/årgangen samles til en række oplæg fra 
udenrigsministeriets DAPP-team (evt. udenrigsministeren) og en af de organisationer, der arbejder 
under DAPP. Formatet brydes typisk med film mv.  
Sted: I udgangspunktet på skolerne (evt. på DIIS) 
Varighed: 3-4 timer. 

2. Mindre arrangementer med organisationerne, rådgiverne eller DAPP-teamet. Kortere oplæg for 
enkelte eller et par klasser.  
Sted: På skolerne 
Varighed: En blok (ca. 1,5 time) 

3. Besøgsarrangementet, hvor elever besøger DIIS, DAPP-teamet eller organisationerne og taler med 
dem – det vil typisk være i forbindelse med studietur osv. 
Sted: DIIS, organisationerne eller udenrigsministeriet. 
Varighed: 45 min. – 1 time. 
 

Sådan bestiller man 

Hvis du ønsker et oplæg eller bare er interesseret i at høre mere, så kontakt DAPPKOM på info@dapp.dk. 
Det er en fordel, hvis du på forhånd har tænkt over emne, format og datoer. Sørg for at være i god tid, da 
der er mange aktører, der skal finde plads i deres kalender. Vi kan ikke garantere dig et oplæg på den dag, 
du ønsker. Men vi kan garantere, at vi gør vores bedste. 

 


