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Flugten fra Islamisk Stat  

Tema:  Det arabiske forår  
Fag:  Samfundsfag, historie 
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser (uegnet for børn) 

DR2, 17.09.2015, 49 min. 

Skjulte optagelser fra en aktivistgruppe i den såkaldte Islamiske Stat dokumenterer, hvordan børn og 
kvinder lider under det brutale regime, hvis middelalderlige barbari inkluderer piskning, voldtægt, salg til 
seksuelt slaveri og - som det vises i udsendelsen med sløret kamera - stening. Det kvindelige moralpoliti 
hører ikke blandt de blideste lovhåndhævere, men en lille gruppe modige frivillige har skabt en flugtrute for 
at hjælpe især de særligt udsatte og undertrykte kvinder og børn fra yazidi-samfundet ud af den 
selvbestaltede stat. Og andre frivillige sætter livet på spil ved at gå undercover i Islamisk Stats territorium 
og med skjult kamera dokumentere hverdagslivet under Islamisk Stats terrorregime.  

 

 

Billedet er fra tv-udsendelsen. 

 
Fælles Mål/Kernestof 
 
Samfundsfag A, stx: 
International politik 

– aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt 
– globalisering og samfundsudvikling 

Politik 
– magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af 

retssystemet 
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Sociologi  
– massemedier og politisk meningsdannelse 

– social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. 
 
Historie, stx: 
1989-i dag: Det globale samfund 

– Danmarks internationale placering 
– europæisk integration 
– nye grænser og konflikter. 

 
Religion, stx 

– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse 
som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler 

– formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne 
samfund i en global kontekst 

 
 
 

Ideer til undervisningen 
Denne Tv-udsendelses styrke og svaghed i en undervisningssituation er, at den rent faktuelt ikke føjer så 
meget til belysning af emnet, men i stedet giver et barskt og følelsesmæssigt stærkt billede af Islamisk Stats 
måde at behandle kvinder og piger på. Samtidig fortæller udsendelsen også om de kræfter, der inden- og 
udenfor Islamisk Stat gør et stort arbejde for at redde bortførte kvinder og piger. Med skjult kamera bliver 
vi også vidne til udsagn fra Islamisk stat-krigere, der underbygger, de reddede kvinders beretninger om 
slavelignende forhold. 
I samfundsfag vil udsendelsen være en mulig indgang til arbejdet med International politik, globalisering og 
specifikt den konflikt, der er skabt med Islamisk Stats erobring af store landområder og 
bortførelse/tilfangetagelse af tusindvis af kvinder og børn. 
Udsendelsen vil dog have større anvendelighed i arbejdet med områderne Politik og Sociologi. Spørgsmål 
om menneskets integritet ligger som det overordnede tema i udsendelsens interviews og speak samt 
billedside. I dokumentaren anskueliggøres, hvordan det i høj grad er en religiøs tolkning, der definerer, 
hvad der er rigtigt eller forkert. Og videre ad dette spor lægger udsendelsen også op til, at vi som seere skal 
forholde os til, om vi vil lade stå til eller gribe aktivt ind – som advokaten og flugtkoordinatoren gør i 
dokumentaren. 
I historie vil udsendelsen kunne indgå i arbejdet med perioden 1989-i dag: Det globale samfund af grunde, 
der ligger i forlængelse af ovenstående. 
I dokumentaren møder vi en opfattelse af religionens betydning som ligger meget fjernt fra en vestlig 
demokratisk funderet kristen tankegang. Er religionen hævet over det enkelte menneskes rettigheder eller 
omvendt? Hvor er grænsen for, hvad man må gøre i religionens navn? Er der i det hele taget en grænse? 
Udsendelsen vil derfor være oplagt at bruge i religion, f.eks. i arbejdet med problemstillinger vedrørende 
forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst, eller i arbejdet med religiøs 
selvforståelse. 
 

Supplerende materialer 

Tv-udsendelser der berører emnet Det arabiske forår og afledte emner: 
- Islamisk stats fremmarch 
- Den islamiske stat indefra 
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- ISIS – terror i Irak 
- Gaddafi – det ondes fyrste 
- Hævnens pris (om Afghanistan) 
- Det nye magtspil 
- I hænderne på al-Qaeda 
- 30 års krig i guds navn (1+2) 
- Dræberdroner 
- Islamisk stat kvinder i kamp 
- Det forbandede moske 
- Islamisk Stat – verdens rigeste terrorgruppe 

 
Bøger om samme: 

- Jens Nauntofte: Verden og den arabiske udfordring - følgerne af det arabiske forår 
 

 
 


