
The Voice of the People
- Undervisningsmateriale

Kære lærer
Velkommen på CPH:DOX! CPH:DOX er en

international dokumentarfilmfestival, der

hvert år afholdes i København i marts

måned. CPH:DOX viser hvert år et stort

udvalg af internationale dokumentarfilm,

som er højaktuelle og dagsordensættende

rundt omkring i verden. UNG:DOX er en

underafdeling af festivalen, der laver

filmvisninger for elever på

ungdomsuddannelser - også resten af året.

Ved at vise disse film håber vi på at kunne

bidrage til en spændende og alsidig

undervisning, der bringer dokumentarens

kunst i højsædet.

Om filmen
The Voice of the People tager afsæt i det

tyske forbundsdagsvalg i 2017, hvor det

højrenationale populist party Alternative für

Deutschland (AfD) for første gang blev valgt

ind. Partiet der blev stiftet i 2013 som

protest mod den tyske Europa politik, vandt

for alvor frem i kølvandet på flygtningekrisen

i 2015 i kraft af deres højreradikale og

indvandrerkritiske politik. Filmens “fluen på

væggen” perspektiv giver et råt og ufiltreret

kig ind i maskinrummet på AfD, når vi følger

fire mandlige frontfigurers første periode i

Rigsdagen. Vi kommer blandt andet med til

vælgermøder i diverse tyske delstater,

planlægningen af kommunikationsstrategier

og politiske linje, på rejse til en flygtningelejr



i Grækenland, og til politiske diskussioner

med befolkningen i Berlin. Alt dette er med

til at tegne et detaljeret billed af AfD og

nogle af partiets prominente figurer, men

filmen er samtidig også et vidnesbyrd om,

hvordan partiet opfatter sig selv i forhold til

omverdenen.

I et land som Tyskland, hvis mørke fortid

stadig trækker lange spor til nutiden, er

AfD’s politik og retorik særligt spektakulær

og kontroversiel. Tyskland og den tyske

befolkning har længe været præget af en

national skam over fortiden, hvilket AfD’s

nationalistiske profil er et meget stort brud

på. Filmen er et fremragende bevis på

dette, da vi ser hvordan partiet kæmper for

at adskille sig fra den nazistiske ideologi,

når sammenligningerne kommer både fra

modstandere og tilhængere.

Om undervisningsmaterialet
Filmen viser hvordan Alternative für

Deutschland opfatter sig selv, og hvordan

deres politik og retorik bliver opfattet i

Tysklands historiske og kulturelle kontekst.

Derfor er det oplagt at arbejde med AfD’s

politiske linje, omverdenen og deres egne

vælgeres syn på den, samt den politiske

situation og historie de agere i. Vi har

udvalgt et multimodalt materiale der åbner

op for en bedre forståelse af partiet, og

hvordan de skriver sig ind i tysk politisk og

social historie. Vi har derudover udviklet

øvelser og arbejdsspørgsmål, som enten

kan diskuteres i grupper, i plenum eller

bruges som problemstillinger i små skriftlige

opgaver.

Før filmen
Før I skal se filmen har vi udvalgt en

podcast og en artikel, der kan give et indtryk

og en introduktion, til det politiske klima, og

kamp om historien Alternative für

Deutschland skriver sig ind i:

x Her kan du læse en analyse af debatten i

Tyskland omkring bogen “Finis Germania”

af Rolf Peter Sierlert, en højreradikal bog,

der argumenterer for et opgør med den

tyske arvesynd, der er skabt på baggrund af

Holocaust.

“Adam, Jesus og Hitler: Folkets afslutning
udløser tysk litteraturskandale”

https://www.information.dk/kultur/2017/06/a

dam-jesus-hitler-folkets-afslutning-udloeser-

tysk-litteraturskandale

x Her kan du høre en podcast om tyskernes

fortolkning af fortiden. Podcasten er særligt

relevant fra minut 09:00-11:00, hvor Lykke

Friis fortæller om den forskel der var i

forståelse af nationalflaget i hendes tyske

familie i forhold til hendes danske familie, og

om det nybrud VM i fodbold i 2006

markerede for den nationale stolthed i

Tyskland.
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´Kampen om historien: Tyskland går til valg

- men hvem bestemmer fortiden?´

https://www.dr.dk/lyd/p1/kampen-om-historie

n-3/kampen-om-historien-6

Hold øje under filmen
Under filmen vil vi gerne opfordre eleverne

til at lægge særligt mærke til følgende:

x Hvordan beskriver AfD sig selv?

x Hvordan kommunikerer AfD med

omverdenen?

x På hvilke måder håndterer partiet

beskyldningerne om nazisme?

Baggrundsartikler
Om Alternative für Deutschland:
x Her kan du læse om AfD’s historie og

politik:

https://www.afd.de/ (AfD’s egen

hjemmeside)

https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parte

ien-in-deutschland/afd/ (Via Bundeszentrale

für politische Bildung)

Om AfD og omverdenen:
x Her kan du læse om et AfD vælgermøde i

delstaten Sachsen, hvor partiets radikale

retorik kom til udtryk, og hvor nogle af

partiets tilhængere har sunget nazistiske

slagsange:

´„Sieg Heil“-Rufe nach Auftritt von Björn

Höcke: „In AfD-Kreisen ist das normal“´:

https://www.fr.de/politik/afd-bjoern-hoecke-si
eg-heil-grimma-saschen-leipzig-nazi-neona
zi-rechtsradikale-video-twitter-zr-90976211.
html

x Her kan du læse om AfD’s kamp for at

adskille sig fra nazismen, på trods af at

deres retorik og kommunikation låner udtryk

og vendinger fra ideologien:

´AfD politician threathens journalist after
Hitler comparisons´:
https://www.theguardian.com/world/2019/se
p/16/afd-politician-threatens-journalist-hitler-
comparison-bjorn-hocke

Om det politiske klima AfD vandt frem i:
x Her kan du se et uddrag af Angela

Merkels ikoniske tale om Tysklands

flygtningepolitik i kølvandet på

flygtningekrisen i 2015 - en kurs AfD var

ekstremt kritiske overfor:

´Flüchtlingspolitik: "Wir schaffen

das"-Statement von Angela Merkel am

31.08.2015´

https://www.youtube.com/watch?v=kDQki0

MMFh4
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x Her kan du læse en artikel hvor DR’s

Tysklands korrespondent Michael Reiter

kommenterer på Merkels tale, og det

politiske klima den skabte:

x ‘Wir schaffen das´: Ordene Angela Merkel

ville ønske, hun aldrig havde sagt’

https://www.dr.dk/nyheder/udland/wir-schaff

en-das-ordene-angela-merkel-ville-oenske-

hun-aldrig-havde-sagt

Arbejdsspørgsmål
x Hvad er nationalisme?

x På hvilken måde er AfD’s retorik

nationalistisk og højreradikal?

x Hvad fortæller AfD’s tilhængere om den

retorik og politik partiet fører?

x Hvordan kommer partiets opfattelse af

“det rigtige Tyskland”, tysk nationalfølelse

og Tysklands fortid til udtryk?

x Angela Merkel fik stor omtale på baggrund

af citatet: “Wir schaffen das”, mens AfD i

2021 gik til valg med sloganet:

“Deutschland. Aber normal.” Hvilke forskelle

er der i disse to slogans?

x Hvad er den tyske arvesynd?

x Hvordan har den tyske nationalfølelse og

stolthed ændret sig over de sidste 50 år?
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