Vandreutstillingen «Den nye planeten» er produsert av den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet i
samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord.
Sparebankstiftelsen har støttet utvikling av undervisningsmateriell og visninger.

Den nye planeten
Hva skaper gode samfunn?
Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt
mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den Nye Planeten»
synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge
asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige
samfunnsverdier.
Gruppearbeidet «Den nye planeten» er den første aktiviteten ungdommene gjør på to-dagers kursene
som Menneskerettighetsakademiet har på̊ asylmottak. Her lager de en slags grunnlov med ti regler for
en forestilt ny planet. Målet er at alle menneskene på̊ planeten skal leve gode liv. Etterpå, for å koble
ungdommenes refleksjoner til virkeligheten, lærer de om andre verdenskrig og FNs arbeid med å
utarbeide Verdenserklæringen om menneskerettighetene: det nærmeste vi kommer universelle regler
for å skape gode samfunn på̊ vår egen planet.
Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria,
Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. Erfaringene de har fra
krig, konflikt, nød og flukt, danner et viktig bakteppe for valg av regler.
Formålet med utstillingen:
•
•
•

inspirere til aktiv samfunnsdeltakelse
bevisstgjøre om menneskerettigheter
motvirke stereotypier og fordommer om asylsøkere og innvandrere.

Utstillingen er trykket i finér og plexi, og består av seks elementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvilke regler/verdier skaper gode samfunn? Sitater av filosofer, aktivister og politikere.
Introduksjon av prosjektet, og tre utvalgte planet-plakater med oversettelser
"Planetbok" med 50 planet-plakater og tekst av filosof Lars Fredrik Svendsen
Filmer med korte intervjuer med 13 enslige mindreårige asylsøkere 15-18 år
Globe/planet-installasjon som viser sitater og bilder av ungdommene , samt prosessen med å
utvikle regler.
6. Tidslinje som viser utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet. Her kan
besøkende delta gjennom å dele sine refleksjoner rundt hva som utgjør gode samfunn.

Utstillingen er på vandring!
Ta kontakt dersom dere ønsker å vise «Den nye planeten»! Utstillingen kan tilpasses flere ulike
visningsrom og tematikk. Det er også utviklet undervisningsopplegg som kan benyttes før, under og
etter besøk. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med: post@mr- akademiet, eller Lillian Hjorth
(lillian@mr-akademiet.no, 970 65 530)

