
AKTION 3: Tro, udebane, kort tid

Tro på hovedet! 
Tag en anderledes hovedbeklædning på og 
gør opmærksom på, at det ikke er, hvad der er 
ovenpå hovedet, men indeni hovedet, der er 
vigtigt. Udfordr eventuelt dine venner til at gøre 
det samme.

Derfor er det vigtigt!
Mange viser deres tro igennem tøj eller accessories 
– som fx en halskæde med et kors og en burka –
og flere trosretninger har hovedbeklædninger som
turban, kalot, tørklæde eller de hinduistiske munke,
der er kronragede.
På Zanzibar går de fleste kvinder med tørklæde.
Størstedelen gør det, fordi de er muslimer – det er
98 % af indbyggerne på Zanzibar nemlig. Men her
går en del kristne kvinder også med tørklæde. Nog-
le gør det for at passe ind, andre fordi de synes, det
ser godt ud eller er praktisk i varmen.

Hvad kommer der ud af det? 
Du vil selv opleve, hvordan det er at have en an-
derledes hovedbeklædning. Du vil samtidig give 
mindst 10 mennesker, du møder, noget at tænke 
over. Måske de tænker sig om, inden de dømmer 
nogen på, hvad der er ovenpå hovedet i stedet for 
indeni hovedet. 

Sådan gør du trin for trin: 

Det skal du bruge
En hat (gerne én, der er lidt anderledes) 
10 stykker papir 
1 time af dit liv (som i øvrigt gennemsnitligt vil 
være omkring 52,5 millioner timer langt)

Tag de 10 stykker 
papir og skriv på 
hver af dem med 
store bogstaver 
(du kan også skri-
ve det på com-
puter og printe 
dem ud): 
TÆNK IKKE PÅ, 
HVAD DER ER 
OVENPÅ MIT 
HOVED – TÆNK 
PÅ, HVAD DER 
ER INDENI 

Tag hatten på. 

Uddel de 10 sed-
ler til de 10 første 

mennesker, der 
kigger på dig.  

Tag hen et sted, 
hvor der er an-
dre mennesker 
(togstationen, 
en butik eller din 
skole).

Tag et billede, når 
du udfører din 
aktion og del det 
med 
#aktionzanzibar
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