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UNGDOMSMATERIAL FÖR FASTEKAMPANJEN 2019
Inledning
Alla delar vi samma himmel, men våra verkligheter ser olika ut. En naturkatastrof eller ett krig kan
plötsligt vända upp och ner på allt och slå livet i spillror. När samhällen förstörs tvingas människor att
leva under fruktansvärda förhållanden och miljontals lämnar sina hem och flyr för att försöka bygga ett
bättre liv på en annan plats. När en humanitär katastrof inträffar är det många mänskliga rättigheter
som inte längre garanteras så som rätten till hälsa, trygghet och utbildning. De människor som
drabbas allra hårdast, är de som redan lever i utsatthet och saknar sociala skyddsnät. Svenska kyrkans
internationella arbete ger stöd när en humanitär katastrof inträffar och står upp för att alla ska känna
trygghet, få möjlighet att utvecklas, hitta ett sammanhang och kunna resa sig starkare.
Svenska Kyrkans Ungas ungdomsmaterial består av diskussionsfrågor och en historia som handlar
om mänskliga rättigheter, livet på flykt och väcker frågor om vad som är viktigt för att kunna leva ett
värdigt liv. Att leva ett värdigt liv är en mänsklig rättighet och handlar om varje människa ska kunna
känna mening, ha makt att påverka och utforma sitt eget liv och bli respekterad. Ungdomsmaterialet
kan användas både med konfirmand- och ungdomsgrupper.
Om ni vill kan ni skriva ut frågorna och klippa isär dem för att sedan kunna dra slumpmässiga frågor.
Frågorna är ofta öppna och utan ett direkt svar. Däremot finns nyckelord och nyckelfrågor i parenteser
till en del av frågorna där samtalet kan behöva ledas i rätt riktning. Använd dessa ord och frågor om
ni känner att det behövs, men forcera heller inte fram svaren. Det viktiga med frågorna är att starta
diskussioner.
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MER ENGAGEMANG
Vill ni engagera er mer för globala rättvisefrågor? Svenska Kyrkans Unga har en arbetsgrupp för globala
rättvisefrågor som en kan ansöka om att bli en del av. De som är över 18 år kan bli Ageravolontärer!
Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkans internationella
arbete. Där får unga vuxna möjlighet att lära sig mer om internationella frågor, delta på fortbildningar,
vara en del av påverkansarbete och göra skillnad i globala rättvisefrågor.
Läs mer om Ageravolontärerna här.
Ett annat bra sätt att engagera sig är att ta kontakt med det internationella rådet i er församling
eller på stiftet. Vill ni i er grupp bidra till Svenska kyrkans internationella arbete? Att samla in pengar
behöver inte vara samma sak som att skramla bössa på stan, även om det är ett väldigt bra sätt att
göra det på. En annan idé är att starta en insamling på Facebook. Eller varför inte anordna en loppis
eller sälja fika till förmån för fastekampanjen? Att berätta mer om vad pengarna går till i kollektvädjan
är också ett sätt att sprida information och samla in pengar.
Här kan ni läsa mer om de olika projekt som Svenska kyrkans internationella arbete stöttat.
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STARTAKTIVITET
Alla behöver papper och penna. Be ungdomarna att sätta sig bekvämt, blunda och tänka sig in i
scenariot nedan. Ge dem gott om tid att under historien tänka över vilka saker de tar med sig och vilka
de får offra längs med vägen. Läs upp berättelsen.
Berättelsen
”Du ligger hemma i din säng och ska precis sova. Alla lampor är släckta och mörkläggningsgardinerna
neddragna. Du är noga med att inte låta mer än du verkligen måste. På kvällen måste det vara helt mörkt
och tyst, annars finns risken att någon ser er. Det är oroligt i staden du bor i och grannar har börjat flytta
därifrån. Sedan statskuppen för ett halvår sen har olika grupper börjat strida och ingen går riktigt säker
längre. Det är svårt att veta på viken sida dina släktingar, grannar och klasskompisar står.
Du ska precis sluta ögonen och somna när dina föräldrar stormar in på ditt rum. Ni måste åka nu! En vän
som bor i en annan stadsdel har sett att staden håller på att bombas sönder helt. Du hör dem, smällarna.
Ni måste sticka nu, annars är det för sent. Skräckslaget sätter du dig upp ur sängen, även om du har vetat
att det här var något som skulle kunna hända hade du aldrig tänkt att ni verkligen skulle behöva fly från
ert hem. Din mamma ropar på dig, ni måste sticka nu. I ren panik börjar du titta runt i ditt rum, vad ska du
ta med dig? Du har bara tid och plats att ta med fem saker. Vilka saker tar du med? Skriv ner dem på
pappret framför dig.
Ni springer ifrån ert hus, nästan alla grannar är också på väg bortåt nu. Ni springer mot en skåpbil, det
är mörkt och nattens tystnad sänker sig över er språngmarsch. När ni kommer fram till bilen trycks ni in
tillsammans med en massa andra människor, många fler än vad som egentligen borde rymmas i skåpbilen.
Till slut måste ni göra er av med delar av er packning för att få plats. Du måste slänga en av dina fem
saker, vad väljer du? Stryk det från din lista.
Turen med skåpbilen är skumpig och snabb. I början försöker du lokalisera var ni är någonstans, men du
tappar snabbt bort dig. Du lutar dig mot väggen i lastutrymmet och tänker samtidigt som du är rädd att
hela familjen i alla fall kom med. Efter vad som kan vara trettio minuter eller fem timmar stannar plötsligt
bilen. En man öppnar dörren och börjar kasta ut alla människor därinne. Ni måste ut fort, ni har nått
landets gräns. Det enda sättet att ta sig förbi är till fots. I tystnad börjar ni gå, ingen får upptäcka att ni är
där nu, då är det helt kört. Efter ett tag kommer ni fram till en flod. Ingen bro finns så långt ni kan se, och ni
måste ta er över gränsen så snabbt som möjligt. Människorna framför er börjar vada över floder, som blir
djupare och djupare. Till slut tar de sig över, men vattnet har nått upp till deras bröstkorgar. Nu måste du
och din familj gå över. Du försöker få med dig alla dina saker, men inser snabbt att du inte kommer kunna
ta allt över floden, det blir för tungt för att lyfta över armarna. Vad offrar du och slänger i floden? Stryk
ytterligare en sak på din lista.
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Efter floden fortsätter vandringen i ett par timmar till. Du känner inte igen dig alls i den nya miljön.
Plötsligt hör ni något som rör sig i buskarna framför er. Du stelnar till. Är det militären som har hittat er?
En man stiger fram och börjar fösa dig och din familj mot en lastbil. Han ska ta er vidare till ett säkert land
säger han. Men han vill ha betalt. Dina föräldrar ger honom alla pengar de har med sig, men han vill ha
mer. Du får ge honom en av sakerna du tog med dig hemifrån. Vilken? Stryk ytterligare en sak på
din lista.
Nu sitter du på ännu ett fordon mot en okänd plats utan möjlighet att veta vart du är på väg. Det går flera
dagar. Eller veckor. Du vet inte riktigt eftersom lastbilens lastutrymme är i totalt mörker. Ett tag tror du att
ni åker båt eftersom det gungar mer än vanligt. Men så slutar det. Vart är ni nu? Hur långt hemifrån är ni?
Och vad har hänt hemma? Hur ser ert hus ut nu? Står det kvar?
Till slut stannar bilen in och ni får kliva ut. Vad ljust det är! Personerna runt dig pratar ett helt annat språk
och du förstår ingenting. De pekar på din ryggsäck och dina fickor. Efter ett tags hetsigt gestikulerande
förstår du, de vill ha något av dig. Nu har du bara två saker kvar av det du tog med hemifrån. Vad ger du
nu? Stryk det från din lista.
Till slut får ni möta en tolk som kan förklara var ni är. Att ni kommer få träffa polisen i det här nya landet,
men att det inte är säkert att ni får stanna. Ni måste göra en ansökan, men alla som gör det får inte stanna
kvar i det här nya landet. Du tänker ändå att ni har haft tur. Ni är tillsammans hela familjen och säkra nu.
Du har med dig en sak hemifrån. Vad är det? Varför just den saken?”

Gå en runda i gruppen och låt de som vill berätta vad de har med sig nu, när de bara har en sak kvar.
Hur tänkte de kring vad de tog med sig från början och hur valde de vilka saker de var tvungna att offra
längs med vägen?
Prata lite om vad vi behöver för att överleva. Var sakerna de tog med sig praktiska rent
överlevnadsmässigt eller hade de ett känslomässigt värde?
Led sedan in diskussionen på vad vi människor behöver för att kunna leva ett värdigt liv och inte bara
överleva.
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DISKUSSIONSFRÅGOR
1. TRYGG OCH SÄKER
Vad får dig att känna dig trygg? Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet. Att vara på
flykt innebär att leva i ovisshet inför framtiden och att konstant utsättas för risker, påfrestningar och
farliga situationer. Hur tror ni att det påverkar människors liv? Finns det någon plats där du känner dig
trygg? Vad kan få dig att känna dig otrygg?
(Nyckelord: Kyrkan, skolan, hemma, skogen, idrottsklubben)
Hur är det att komma som ny till ett annat land?
(Nyckelfrågor: Vem har valt att resa? Vem tvingas att fly? Vem kan stanna? Varför reser människor?)
Säkerhet kan innebära att ha kontroll över sitt eget liv. Varför tror ni att det är viktigt?
(Nyckelord: Inge hopp)

2. TAK ÖVER HUVUDET
Jorden är vårt hem, men ser vi verkligen på jorden som vårt hem eller ett hotell? Vad är skillnaden?
Motivera.
(Nyckelord: Vem har ansvar?)
Ett tak över huvudet innebär inte en självklar trygghet. I flyktingläger känner sig många osäkra även om
de har någonstans att bo. Vad krävs för att känna sig trygg i sitt hem?
Ett tak över huvudet, eller ett hem. Hur blir platsen du bor på ett hem? Vad beror det på?
De flesta som kommer till flyktingläger får ett tält vilket blir skillnaden mellan liv och död under kalla
nätter och stekande heta dagar. Många bygger sedan egna hus av lera eller plåt och andra material
som finns att tillgå. Hur tror ni att det känns att få bygga sitt eget hus?
(Nyckelord: Ansvar, få bestämma själv, mycket arbete)
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3. VATTEN OCH TOALETT
I Sverige använder vi cirka 140 liter vatten per person och dag, bara till hygien, dryck, tvätt, matlagning
med mera. Allt vi köper och äter behöver också en massa vatten för att produceras.
Lista följande varor efter vad ni tror kräver minst vatten för att produceras till mest:
• 1 kg mandlar
• Ett par jeans
• 1 kg potatis
• 100 g choklad
• 1 kg nötkött
• 1 kg kaffe.
SVAR:
• 1 kg potatis: 287 liter
• 100 g choklad: 1 700 liter
• Ett par jeans: 8 000 liter
• 1 kg nötkött: 15 415 liter
• 1 kg mandlar: 16 095 liter
• 1 kg kaffe: 18 900 liter.
Det ska dock tilläggas att kaffe nästan bara använder regnvatten medan mandlarna till exempel måste
bevattnas mycket.
Vad föredrar du för duschar? Långa, korta, varma eller kalla? Hur många liter vatten kräver en dusch i
minuten?
SVAR: 12 liter per minut, det vill säga 60 liter för fem minuter och 180 liter för en kvarts dusch.
En del av det psykosociala arbetet på flyktinglägren handlar om att människor ska kunna tvätta
sig i avskildhet och kunna gå på toaletten i säkerhet även på nätterna. Hur tror ni att det påverkar
människor att inte få tvätta sig i fred?Att ha en gemensam plats för att tvätta kläder är också en del av
det psykosociala arbetet. Varför tror ni att det är viktigt?
(Nyckelord: Gemensam samlingsplats, möjlighet att prata om och lösa problem, sanitet)
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3. VATTEN OCH TOALETT, fortsättning
I flyktinglägren saknas ofta tillgång till vatten som behövs för att kunna tvätta sig och laga mat vilket
gör att många får gå långt för att hämta vatten. En del barn kan inte ens gå i skolan för att de måste
hjälpa till med bära vatten. Skulle ni tänka annorlunda kring hur ni använder vatten om ni visste att ni
behövde bära hem allt i dunkar från en källa flera kilometer bort?
I Sverige händer det att bakterier hamnar i dricksvattnet så att det måste kokas innan det kan
användas. Har det hänt dig? Hur tyckte du att det var? Hur tror du det känns att behöva dricka sådant
vatten ändå?
Vad händer med ett samhälle om det inte finns fungerande avlopp?
Idag använder många både företag och privatpersoner haven som en form av soptipp. Finns det andra
sätt att hantera sopor utan att slänga dem i haven?

4. TILLRÄCKLIGT MED MAT
De som bor i ett flyktingläger får ett matpaket med exempelvis majs, durra som är ett risliknande korn,
olja och salt. Vad tror ni går att laga av det? Hur tror ni att det är att äta samma sak varje dag?
I flyktingläger får en inte alltid laga sin mat själv. Hur tror ni att det påverkar människor? Hur skulle det
kännas att inte själv få bestämma vad en ska äta?
(Nyckelord: Psykosocialt arbete innebär också att stärka människor genom att de själva får laga mat
och ge sina barn)
Producerar vi tillräckligt med mat så de räcker till alla? Hur kommer det sig att inte alla har tillräckligt
med mat på bordet?
(Nyckelord: Vi producerar tillräckligt för att alla ska få 3000 kcal var per dag så problemet är snarare
fördelningen och matsvinnet)
Vad brukar du eller din familj tänka på när ni handlar?
(Nyckelord: Ekologiskt, närproducerat, Fairtrade, billigt, vart det kommer ifrån, plast)
Skulle du kunna tänka dig att äta vegetariskt eller veganskt en dag i veckan? Varför eller varför inte?
Vad finns för positiva och negativa aspekter?
(Nyckelord: Klimatpåverkan, öppna landskap, djurhållning, ekologiskt, markanvändning)
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5. FRISK OCH KRY
Vad behöver du för att må bra?
Sanitet och hälsa hänger ihop. Orent vatten är en smittohärd och gör att många blir sjuka i exempelvis
kolera och diarréer, därför delar Svenska kyrkans internationella arbete ut hygienkit och sprider
information om detta i flyktinglägren. I Sverige har vi väldigt rent vatten, men ibland inträffar olyckor
som gör att vi inte kan dricka vattnet ur kranen.
Hur skulle era liv påverkas om ni inte hade rent vatten i kranen?
Att må bra handlar inte bara om ett fysiskt välmående. En del av Svenska kyrkans psykosociala arbete
är att se till att det finns fritidsaktiviteter och sport för ungdomar.
Håller ni på med några fritidsaktiviteter? Varför? Vad betyder det för er att kunna göra det? När en blir
riktigt sjuk i Sverige blir en omhändertagen på sjukhus. Skulle ni känna er trygga med att få den hjälpen
ni behöver om ni hamnar på sjukhus? Vet du vem du ska prata med om du mår dåligt? Har du någon
som ser till att du mår bra?

6. ENERGIKÄLLOR
I många länder används fortfarande ved som energikälla, men att elda med ved för uppvärmning och
matlagning inomhus kan leda till problem med luftföroreningar och på sikt sjukdomar. I Sverige är det
inte så många som använder ved som sin främsta energikälla.
Varifrån kommer Sveriges energi?
SVAR: 2016 var det 40 % vattenkraft, nästan 40 % kärnkraft, 10 % vindkraft och 10 % övrigt, varav
solceller stod för 0,09 %.
Vilka energikällor behöver din kropp för att fungera och må bra?
Många barn/ungdomar går flera kilometer enkel väg till skolan varje dag.
Hur kommer du till skolan? Skulle du orka gå dit? I flyktinglägren är det många som inte har någon
elektricitet. Hur tror ni att det påverkar livet? Möjlighet att plugga med mera. Skulle ni klara er om
det blev strömavbrott under ett dygn där ni bor? Om ni fick uppfinna en egen energikälla, vad skulle ni
hitta på då?
Många människor i globala syd tvingas leva ett liv utan elektricitet men i Sverige är det snarare så att
människor som lever ett liv utan mycket elektricitet har valt det aktivt. Kan du tänka dig en vardag
utan elektricitet?
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7. UTBILDNING
Utbildning är för människorna i ett flyktingläger ofta ett stort hopp om en bättre framtid. Hur ser
ni på utbildning? Att kunna gå i skolan är ingen självklarhet i världens alla länder. Hur tror ni att det
är i Sverige, ser vi utbildning som en självklarhet? Studier visar att läskunnighet hänger ihop med
välmående. Kan skolan vara viktig för annat än just kunskapen?
(Nyckelord: Socialt sammanhang, tänka på något annat, komma hemifrån)
Kafi som är med i fastekampanjen jobbar på en förskola i ett flyktingläger i Sydsudan. Där får barnen
leka, lära sig saker och bearbeta de upplevelser och trauman som de har varit med om. Under de tre
timmar som barnen är på förskolan får de inget mellanmål. I Sverige får alla barn lunch i skolan. Är det
viktigt? Varför?
(Nyckelord: Energi, alla får inte maten de behöver hemma, rättvist, alla får samma, ork att koncentrera
sig, paus från plugget)
Tycker ni att det pratas tillräckligt mycket om världsläget i skolan? Om ja, vad pratar ni om? Om nej,
vad borde det pratas mer om? Barnadödlighet är ett exempel på något som har minskat dramatiskt
i många delar av värden, liksom andelen extremt fattiga och människor som inte har tillgång till rent
vatten. Visste ni om det? Pratar vi för lite om det positiva som händer i världen?

8. FÖRSÖRJNING
Psykosocialt arbete kan förklaras som det människor behöver för att leva och inte bara överleva.
Varför är försörjning och jobb viktigt i det arbetet?
(Nyckelord: Självförtroende, inkomst, tänka på något annat)
Ibland betonas att människor inte är fattiga utan fattiggjorda. Blir det någon skillnad i hur vi ser
människor beroende på vilket ord som används? Vems är ansvaret för fattigdomen beroende på vilket
ord som används? Hur ofta brukar ni köpa kläder? Vart kommer era kläder ifrån och vem har sytt dem?
Brukar ni kolla på det?
I ett flyktingläger är det många som jobbar för att dryga ut matransonerna. Vad tror ni att en kan jobba
med i ett flyktingläger?
(Nyckelord: Frisör, matlagning, skräddare, leverans av mat med mera)
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9. SAMARBETE OCH ORGANISERING
Att få organisera sig och vara med i en förening, ett politiskt parti eller en trosbaserad organisation och
samlas i grupp på olika sätt är ingen självklarhet runt om i världen. Vad tror ni händer när människor
inte kan organisera sig och har möjlighet att gemensamt påverka sin vardag? Hur skulle samhället se
ut då? Är ni engagerade i någon organisation?
Hur viktig är media för vår syn på värden?
Vad behövs för att kunna påverka sin egen situation?
Vad vet du om Svenska kyrkans internationella arbete?
Vad innebär demokrati i praktiken?
Antal länder som klassas som fria när det gäller politiska rättigheter och medborgerliga friheter
har blivit färre de senaste tio åren. Enligt en undersökning är i år bara 45 % av världens länder
klassade som fria. Nästan lika många människor lever i ofria länder som i fria länder. Varför tror ni att
utvecklingen går åt det här hållet? Hur märks det? Biståndsarbete handlar inte bara om att hjälpa
människor att bygga ett bättre liv, utan är även ett kunskapsutbyte åt båda hållen. Vad tror ni att vi
kan lära oss från människor i andra länder?

10. DU KAN HJÄLPA TILL!
Det här materialet är ett bevis på att unga kan vara med i ett internationellt arbete för människors
rättigheter eftersom att den är gjord av unga för unga.
Vill ni vara med och arbeta för en rättvisare värld? Vilka frågor tycker ni är extra viktiga? Vad kan du
göra för att minska klimatpåverkan? Vad gör du och din familj för att vara miljövänliga?
(Nyckelord: Sopsortering, vegetarisk mat, kollektivtrafik, resor, energi)
Hur kan vi samarbeta för en bättre värld? Svenska kyrkans internationella arbete jobbar med
organisationer på plats och hjälper dem att göra skillnad där de är. Vad är bra och dåligt med det?
(Nyckelord: Inte ett västerländskt perspektiv, stärka människor)
Tycker ni att Svenska kyrkan ska jobba internationellt? Varför eller varför inte?
(Nyckelord: Hjälpa din nästa, lära av varandra, syskon i tron)
Har vi som kristna ett ansvar för världen? Varför eller varför inte?
(Nyckelord: Jesus, gyllene regeln, skapelsen, Guds rike här och nu)
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