Övning: Krig och konflikt
Värderingsövning:

Sant eller falskt om krig
Det här är en övning där deltagarna får samtala kring
olika påståenden om rättigheter med fokus på konflikter.
Tanken är att deltagarna ska få upp ögonen för folkrätten och de rättigheter som vi människor har med fokus
på väpnade konflikter.

Utskrift av de sanna och
falska påståendena.

10 – 20 min
Gör så här:
Dela in deltagarna i grupper om ca 4-6 personer – i så små grupper får alla
chans att komma till tals. Varje grupp får ett papper med sanna och falska
påståenden. Varje grupp ska diskutera sig fram till vad de tror är sant och
vad som är falskt. När alla grupper har svarat på frågorna samlas alla att gå
igenom svaren. Gå igenom påstående för påstående och se vad grupperna
har svarat. Stanna till vid varje svar och fråga hur de olika grupperna tänkte
och pratade för att komma fram till sina svar.
1. Det finns speciella lagar i krig som begränsar vad man får göra. De 		
finns för att minska lidandet för människor som inte deltar i den väp		
nade konflikten.
2. Mänskliga rättigheter gäller inte barn, det är därför det finns en speciell
Barnkonvention.
3. Det har blivit allt lättare att rapportera om vad som händer i andra länder
och därför får vi reda på alla konflikter i världen.

4. Det finns olagliga och lagliga krig.
5. Enligt folkrätten får man inte skjuta mot vanliga människor som inte är sol
dater i en väpnad konflikt.
6. Mänskliga rättigheter är till för människor i fattiga länder eftersom det är
där man bryter mot dem.
7. Det är det egna landets ansvar att se till att befolkningens rättigheter
uppfylls.
8. Ett land får inte skicka tillbaka en person till det land den flytt ifrån om den
flytt för att komma undan krig, tortyr eller förföljelse.

Facit nivå 1
1. Sant. Det kallas Humanitära rätten.
2. Falskt. Barnkonventionen finns för att understryka att mänskliga rättigheter
även gäller barn.
3. Falskt. Det är för många konflikter i världen så det som är på nyheterna är
ett urval.
4. Sant. Enligt FN-stadgan är krig som förs i självförsvar lagligt, annars olagligt.
5. Sant. Ändå är det den vanliga befolkningen som lider mest i väpnade
konflikter och många dödas och skadas.
6. Falskt. Det är lika viktigt överallt. I Sverige har man fått många klagomål för
att man inte följer det som är överenskommet i de olika konventionerna.
7. Sant. Det är staten som har skyldigheter och människorna har rättigheter.
8. Sant.
Övningen är framtagen av Stina Karbing för Diakonia i samarbete med studieförbundet Bilda. Övningen är
sedan förkortad och lätt modifierad av Reform Act på uppdrag av Diakonia.

Diskussionsövning:

Om barn hade varit presidenter
Förklaring:
Krig är bråk, på stor skala. Vilka förslag har barnen i dina
grupper på hur man kan lösa bråk utan att ta till våld?
Dela in i diskussionsgrupper om 4-5 barn och låt dem
fundera i 10 minuter.
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