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Lokalföreningens ansvar
•
•

Styrelsen för aktuell förening utser en värd som tar på sig ansvaret att vara
huvudmannen för kvällen.
Den som utses till värd börjar med att hälsa alla varmt välkomna och därefter förklarar
syftet med Café Edessa samt vilka spelregler som gäller (se nedan).
Eftersom att de flesta nu på något sätt hört talats om Café Edessa kan huvudmannen
bara lite kort nämna ett par meningar om projektet: Kort sagt kan sägas att Café
Edessa är ett syrianskt (arameiskt) diskussionsforum för syrianska (arameiska)
ungdomar i Sverige. Målet med projektet är att aktivera de syrianska (arameiska)
föreningarna och att stimulera ungdomarna i Sverige samt engagera dem mer i
organisationsarbete och i samhället i stort. SAUF vill också skapa en medvetenhet om
våra lokala föreningar i Sverige och locka ungdomarna till oss. SAUF vill dessutom
inleda diskussioner om ämnen som kan bryta mot tabun och sprida kunskap om vitt
skilda ämnen som kan vara intressanta för alla. SAUF vill även uppmuntra
ungdomarna till att lära känna varandra genom interaktion.

Spelregler – omgång 1
•
•
•

•

Börja med att presentera kvällens TEMA.
Dela sedan ut de gula och röda spelkorten.
Påpeka noga att påståendena är utformade för att skapa diskussion och att påståendena
inte är något som SAUF faktiskt tycker. Uppfattas ett påstående som stötande så är det
meningen, just för att höra deltagarnas åsikter.
Gå sedan igenom spelreglerna. Nedanstående är ett exempel på hur ni kan formulera
er:
”Café  Edessa  är  uppdelad  i  tre  olika  omgångar  och  jag  börjar  med  att  förklara  
spelreglerna  för  den  första  omgången.  Ni  kommer  att  få  5  påståenden  som  har  med  
kvällens  tema  att  göra  och  efter  varje  påstående  kommer  ni  att  bli  tillfrågade  om  ni  är  
för  eller  emot  det.  Ni  svarar  genom  att  tydligt  visa  de  färgade  korten  ni  har  framför  er.  
Rött  =  Emot/Nej  och  Gult  =    För/Ja.  När  alla  svarat  genom  att  ta  upp  ett  färgat  kort  
kommer  jag  slumpmässigt  att  tillfråga  några  av  er  om  era  åsikter  och  ni  får  då  förklara  
varför  ni  är  för  eller  emot  påståendet.  Det  är  i  detta  skede  jätte  viktigt  att  alla  lyssnar  
på  den  som  talar  och  visar  respekt  för  varandra.  Tänk  på  att  alla  inte  behöver  tycka  
likadant.  Vi  behöver  absolut  inte  hålla  med  om  varandras  åsikter  men  det  är  av  stor  
vikt  att  respekt  visas.  Dessutom  är  det  oerhört  viktigt  att  ni  inte  talar  i  mun  på  
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varandra.  Har  ni  något  att  säga,  var  då  snälla  att  räcka  upp  handen  så  den  som  talar  får  
tala  till  punkt.  
  
När  alla  5  påståenden  är  färdigdiskuterade  och  alla  fått  säga  vad  de  tycker  och  tänker,  
finns  det  en  möjlighet  för  den  som  vill  tillägga  något  att  göra  det.  Omgång  ett  avslutas  
därmed  med  en  öppen  diskussion  där  spelkorten  inte  används.  Det  är  dock  viktigt  att:  
  
• Prata  högt  och  tydligt  för  att  säkerställa  att  alla  hör  dig.  
• Avbryt  inte  varandra  utan  låt  den  som  talar  tala  till  punkt.  
• Alla  behöver  som  sagt  inte  hålla  med  varandra  utan  alla  har  rätt  till  sin  åsikt.  
• Det  är  jag  som  bestämmer  vem  som  ska  tala  och  hur  länge.  
• Försök  att  vara  realistiska  och  låt  det  finnas  trovärdighet/sanningsenligt  innehåll  
i  argumenten.  
  
När  omgång  ett  avslutats  tar  vi  en  kort  paus/fika  och  därefter  fortsätter  vi  med  
omgång  två.”  
Tänk på att det är huvudmannens/styrelsens uppgift att se till att spelreglerna hålls och
att diskussionerna inte går utanför ämnet. Du som huvudman kan t.ex. ställa
följdfrågor om du märker att diskussionen går åt fel håll eller för att ”liva” upp
diskussionen. I materialet finns stödord som kan vara till hjälp för detta.

Spelregler – omgång 2
•

Gå igenom spelreglerna för omgång 2. Nedanstående är ett exempel på hur ni kan
formulera er:
  
”Nu  är  det  dags  för  omgång  två  som  även  kallas  för  debattstriden.  Vem  har  starkast  
åsikt?  Vem  kan  övertyga  motståndaren  bäst?  Vem  vinner  striden?  
  
Nu  kommer  ni  endast  få  se  ett  påstående,  därefter  bestämmer  ni  er  om  ni  är  för  eller  
emot  det.  Ni  visar  som  tidigare  detta  klart  och  tydligt  genom  att  hålla  upp  de  spelkort  
ni  fått  utan  att  prata.  Jag  kommer  därefter  tillfråga  två  frivilliga  (en  som  röstat  för  och  
en  som  röstat  emot)  att  ställa  sig  emot  varandra.  Beroende  på  hur  det  röstas  kan  det  
hända  att  jag  slumpmässigt  bara  väljer  ut  två  personer  som  får  en  roll  att  vara  för  eller  
emot  påståendet.  Det  viktiga  i  denna  omgång  är  att  försöka  få  så  många  som  möjligt  
att  tycka  som  er.  Använd  sundförnuft  och  er  talarförmåga.  Och  det  viktigaste  av  allt,  
använd  er  övertalningsförmåga.”  
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De  två  personer  som  valts  ska  sätta  sig  mitt  emot  varandra  mellan  mig.  Sedan  börjar  
de  två  att  debattera  varför  de  är  för  respektive  emot  påståendet.  I  detta  skede  får  de  
två  som  ska  debattera  inte  prata  i  mun  på  varandra  utan  ordet  ges  till  någon  av  dessa  
och  den  personen  ska  tala  och  övertyga  de  andra  tills  jag  säger  stop.  Sedan  ska  
motparten  få  göra  samma  sak.  
  
När  de  båda  parterna  fått  tala  får  de  ytterligare  tid  på  sig  att  debattera  men  nu  är  det  
tillåtet  att  tala  i  mun  på  varandra.  Var  dock  noga  med  att  inte  höja  rösten  och  visa  hela  
tiden  respekt  för  varandra.  Därefter  får  varsin  part  egen  tid  igen  och  då  är  det  viktigt  
att  personen  i  fråga  sammanfattar  sig  bra  och  försöker  övertyga  de  personer  man  
ännu  inte  lyckats  övertyga.  
  
När  de  två  frivilliga  är  klara  med  sina  sista  ord,  väljer  juryn,  som  består  av  gruppen,  ut  
vinnaren  via  de  färgade  spelkorten  som  tilldelats  i  början  av  kvällen.  Rött  =  röst  till  den  
som  debatterat  för  emot/nej  och  Gult  =  röst  till  den  som  debatterat  för  för/ja.  
  
Oftast  är  vinnaren  den  som  är  övertygande  i  sina  argument.  Men  det  är  väldigt  viktigt  
att  innehållet  är  realistisk  och  sant.  Lycka  till!”  
Händer det att du som värd slumpmässigt väljer ut två personer som får en roll att vara
för eller emot påståendet trots att de inte röstat för det, är det jätte viktigt att du klart
och tydligt säger det så att alla som deltar är medvetna om det.
Kvällens värd/styrelsen bestämmer när kvällen ska avslutas.
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