Urettferdighetskveld

Lære Barna om urettferdighet
Det er viktig at ingen av deltakerne på forhånd
vet hva denne samlingen handler om. Derfor
har vi kalt den for Surprice Party.

tar utgangspunkt i deltakernes opplevelse av å
bli urettferdig behandlet, både nå på samlingen
og i hverdagslivet generelt. Start gjerne med å
fortelle om en eller flere ganger du selv
opplevde å bli urettferdig behandlet. Barna vil

Derimot er det svært viktig at ALLE ledere er
godt forbredt. Derfor anbefaler jeg
en ledersamling før denne kvelden
slik at alle har oversikt over
Vi vil gjerne at barna skal få kjenne på
programmet, ansvarsområder og at
de forbereder seg på samtalen med
urettferdighet, samtidig ønsker vi ikke å gå så langt
barna.
Vi hadde to fotografer som tok bilder
under hele urettferdighets kvelden.
Bildene ble senere vist på en
foreldresamling.

at de får skyldfølelse for at de er så heldige å vokse

opp i rike Norge. Målet for samlingen er å øke empati
for de fattige og inspirere til å gjøre noe med det.

Det kan være lurt å forfatte et brev
som regel svært gjerne dele egne erfaringer
som sendes med barna hjem etter samlingen
også.
slik at foreldrene er klar over hva barna har vært
med på og kan samtale om det de opplevde.
Man kan snakke om:
Vi vil gjerne at barna skal få kjenne på
urettferdighet, samtidig ønsker vi ikke å gå så
langt at de får skyldfølelse for at de er så
heldige å vokse opp i rike Norge. Målet for
samlingen er å øke empati for de fattige og
inspirere til å gjøre noe med det.

Urettferdighets samling i korte trekk:
Deltakerne blir delt inn i 3 ulike grupper
1.
2.
3.

verdens fattigste 50%
mellom klassen 30 %
verdens rikeste oss 20%

De fattigste bli plassert på gulvet foran scenen

•
leggetider
•
juksing når man spiller spill
•
småsøsken/ storesøsken
•
arbeidsoppgaver
•
fotballdommer
•
strenge foreldre/snille foreldre
Før vi går videre i samlingen skal vi spise i
sammen. Etter at barna har spist (de rike kan
fortsette å spise mens du snakker, det skal jo
være urettferdig, ikke sant)fortsetter samtalen
om verdens fattige og prosjektet dere skal
støtte.
Matservering:
•

Mellomklassen får sitte på stoler
Verden rikeste får sitte på scenen rundt et bord
dekket med lys og duk
Samtale om Urettferdighet

•
•

verdens fattigste får et halvt brød og litt
vann i en pøs som de må dele
mellom klassen får et glass saft og en
bolle
verdens rikeste får servert brus, snop
kake og alt mulig godt som de har lyst
på. Alt de vil og så mye de vil – godt
synlig for de andre som må nøye seg
med mindre.

Det kan være fristende for barna å dele mat
med de andre gruppene. Selv om vi ønsker at
barna skal lære seg å dele har de ikke mulighet
for dette i kveld. Hvert barn må holde seg i den
gruppen de har blitt plassert i og får kun det å
spise som gruppen får servert.
Samtale om verdens fattigdom og hva vi kan
gjøre for å hjelpe i vårt prosjekt:
Fint om man har en power-point presentasjon
med bilder(se nettsiden vår), hvor man forteller
om landet og menneskene man skal hjelpe. Vårt
misjonsprosjekt var i Romania. Det var viktig for
oss å vise at Romania ikke bare er fattigdom og
elendighet men at det også er et sammensatt
land med store rikdommer flott natur og
moderne storbyer.

Etter gruppesamtalen hadde vi ulike aktiviteter
som barna kunne prøve seg på:
Gruppeaktiviteter
Her kan smågruppene velge selv hvilke poster
de vil innom(postene bør være bemannet):
1.
2.

3.

Deltakerene går i smågrupper
Samtaler sammen og med en leder om
kveldens opplegg så langt og hvordan de har
opplevd dette. Ha klart hvor de forskjellige
gruppene skal samles. Hver gruppe bør ha
representanter fra verdens fattigste, mellom
klassen og verdens rikeste. La barna fortelle
hvordan det føltes for eksempel å sitte ved de
rikes bord.
Snakk sammen om det er noe dere kan gjøre
for å samle inn penger til prosjektet.
Gi forslag på konkrete utfordringer, men barna
kan gjerne komme på noe selv også.
Urettferdighetskvelden var oppstart på
loddsalget vårt. Så vi brukte også
gruppesamlingen til å snakke om og organisere
denne.

4.
5.
6.
7.

Mange barn må tigge eller ta små jobber
for å tjene nok til mat. Her kan dere
pusse sko
Mange mennesker spiser det andre
kaster. I disse søppeldunkene kan dere
leite etter noe dere vil spise – det ligger
kjeks innpakket i plast mellom alt
søppelet
Mange fattige fryser og har ikke sko selv
på vinteren, her kan du forsøke å gå
barbeint i is Vi hentet is i en isopor-kasse
hos en lokal fiskebutikk. Denne
aktiviteten ble svært populær og man kan
med fordel ha flere kasser.
Fattigdomsquiz – med bilder
Tenn lys og be for de fattige. Ha dette i et
gruppe-rom for seg selv med mulighet for
ro og samtale.
Tegn eller mal noe du er takknemlig for.
Lag utstilling av bildene i etterkant.
Kle dere ut som fattige barn og ta
gruppebilde (Ha godt med utkledningstøy
i forskjellige størrelser tilgjengelig)

Vi avslutter kvelden gruppevis
Gjerne med en bønn. Pass på at alle får med
seg informasjon, utfordringer og ev loddbøker
hjem.

