Ressurs for lærer og skole

NØKLER
Hvilke assossiasjoner har du til ordet «nøkkel»?
Lag tankekart (Bruk ark, tavle, lapper – eller det du har tilgjengelig)
Sorter punktene fra tankekartet i tre grupper: positive assossiasjoner, negative og det som er
midt imellom. Plasser ordene i venn-diagram:

Nøkkelen til livet
Så hadde jeg nøkkelen i hånden
Og visste hva det var.
Med den kunne jeg åpne alt
med den hadde jeg tilgang til alt
Det fantes ikke den dør i verden
eller fantasien
som nå ikke kunne bli åpnet av meg.
Nøkkelen hadde jeg.
(UKJENT FORFATTER)

Hva er en nøkkelperson?

Oppgave:
- Skriv et dikt eller en historie om nøkler
- Tegn en nøkkel
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BLI KJENT MED NAW PAW WAH

Hva ser du?
Hva ser du på bildet over?
Hva forteller bildet?
Hva legger du spesielt merke til?
Hvordan opplever du bildet?
Fortell om bildet til en annen.

Let etter kilder og lag
et faktaark om landet Myanmar
Tips: Du finner gode kilder om landet her:
https://www.fn.no/Land/Myanmar-Burma
Su og Naw Paw Wah
bor i Myanmar.

Filmen om Naw Paw Wah, Nøkkel til egen fremtid, finner du her:
https://www.youtube.com/ADRANorway
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BILDER og BILDETOLKNING
Bruk Bilderessursen og last opp de bildene du vil bruke til arbeid med bilder HER
Det er viktig at eleven finner ut hva han ser og opplever i bildet og ikke hva en lærer ser og opplever.
Gi alle god tid til å se på bildet. Snakk sammen ut fra spørsmålene på forrige side.
Du kan gi skriftlig oppgave til bildet: Skriv hva de tror personen på bildet tenker, eller formuler et dikt eller
bønn til bildet.
Andre ideer til arbeid med bilder:
Skriv ut et bilde og lim det på et stort papir.
Gi en gruppe (4 elever) et bilde.
Elevene skal snakke sammen om hva de ser.
Hva vil de gjerne vite ut fra det de ser?
Skriv spørsmål på arket rundt bildet.
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HVA ER FATTIGDOM
I Myanmar lever 33 % av landets innbyggere under fattigdomsgrensen.
Men hva er egentlig fattigdom? Hvordan kjennes det?
Tenk. Snakk sammen eller skriv.
Her er noen tanker som andre har tenkt:
- Fattigdom kan være å våkne opp om morgenen etter å ha tilbragt natten med alle søsknene dine på en
matte, ikke en madrass.
-Fattigdom kan være å våkne opp i en hytte der taket er lekk.
-Fattigdom kan være å alltid kjennes sliten av krevende fysisk arbeid.
- Fattigdom kan være å måtte reise fra morgen til kveld for å komme til sykehus og få beskjed om at du må
ta noen tabletter som du ikke har råd til å kjøpe.
- Fattigdom kan være å ikke våge å ta barna med til legen fordi det koster for mye.
- Fattigdom kan være å ha mistet alle drømmene dine mens du må sitte stille og høre på drømmene til
barna dine og vite at de aldri kan bli til virkelighet.
-Fattigdom kan være å måtte velge hvem av barna dine som skal få gå på skolen mens de andre må være
hjemme.
- Fattigdom kan være å måtte overlate barnet ditt til fremmede eller fjerne slektninger fordi de lover at
barna skal få lønn for arbeidet sitt.
- Fattigdom kan være å måtte gå langt for å hente vann og drikke det selv om det er skittent og forurenset.
Fordi du er så tørst.
- Fattigdom kan være å måtte be andre om penger for å få betalt det du skylder.
- Fattigdom kan være å vite at barna dine heller ikke i dag har fått nok å spise, at du må sende dem til sengs
med tomme mager, tomme øyne.
- Fattigdom kan være å måtte bli gammel før tiden.
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Nøkkel til egen fremtid!
Dette er historien til ei ung jente i Myanmar. Takket være din støtte til ADRA har hun fått hjelp til å
starte en egen butikk og skredderverksted. Ungdom som Naw Pah Wah er i en særlig risiko for utnytting
og misbruk. HJELPEAKSJON 2018 vil gjøre det mulig å hjelpe mange flere ungdommer i lignende
situasjoner som Naw Paw Wah fremover:
Naw Pah Wah bor i en liten landsby sammen med mor og lillesøster. Så lenge hun kan huske har hun hatt
en drøm om å designe og lage klær; særlig fine kjoler. Men Naw Pah fryktet at drømmen ville forbli «bare
en drøm».
Da Naw Paw var to år, ble hun brått veldig syk. Hun hadde fryktelig høy feber i mange dager, og mamma
ante ikke hva hun skulle gjøre. Men etter noen dager ga feberen seg, og hun ble friskere. Men det var noe
som ikke stemte. Den lille jenta hadde sluttet å snakke og forsvant inn i sine egne tanker. Etter en tid fikk
mamma bekreftet at Naw Pah hadde mistet hørselen på grunn av den veldig høye feberen og den spesielle
sykdommen som hun hadde hatt.
Da Naw Paw ble seks år gammel, tenkte både mamma og Naw Paw at hun skulle begynne på skolen. Ja,
selvfølgelig? Dit gikk jo alle de andre barna. Men på skolen skjedde det noe trist. Lærerne fant fort ut at
Naw Paw ikke kunne høre. Så da sendte de henne hjem. De sa: «Når hun ikke kan høre, kan hun vel heller
ikke lære?»
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Lærerne hadde aldri lært å undervise barn med spesielle behov, og de forstod ikke hvor viktig det var. I
stedet for å gå på skolen i de viktige barneårene, passet Naw Paw på lillesøsteren og hjalp til hjemme.
Men Naw Paw glemte ikke drømmen om at hun en dag skulle få lære å sy. Men det så ikke lovende ut.
En dag ble alt forandret. Moren til Naw Pah Wah fikk høre om yrkesopplæringen som ADRA hadde startet i
byen Hpa-An. Hun fikk høre at skolen spesielt ønsket velkommen elever som ikke hadde skolegang, som
kom fra minoriteter og som slet med funksjonsnedsettelser. Moren kunne nesten ikke tro det hun hørte.
Ville noen ta imot jenta hennes og la henne få gå på skolen?
Naw Pah kom inn på skolen. Hun som ikke kunne høre, viste seg å
være en ekspert i å observere og lære av det læreren viste. Da hun
hadde lært å sy etter de mønstrene som alle de andre elevene
fulgte, satte hun i gang med å designe på egen hånd!
Naw Paw har fått oppfylt drømmen sin. Hun fikk en symaskin som
starthjelp for sin egen forretning, og nå syr hun hver dag for alle
som bestiller i og rundt landsbyen. Når noen kommer og viser fram
klær som de har sett i et blad eller på internett – spør de om hun kan lage akkurat den. Selvfølgelig, ikke
noe problem! Hun tar mål og markerer i boken sin akkurat slik som hun har lært på skolen. Kundene er
kjempefornøyde. Klærne på markedene passer ikke alltid så godt. Men kjolene og klærne som Naw Paw
Wah lager – de passer alltid perfekt!
Naw Paw elsker sitt nye liv hvor hun syr for venner og naboer og skaper og designer sine egne ting. Når
Naw Paw skal snakke med andre mennesker, gjør hun det gjennom bevegelser og dans.
Naw Paw vil gjerne takke oss i Norge for at ADRA har hjulpet henne sånn at drømmen ble virkelig. Hun
sender sin takk og fortsetter å sy og danse for deg ved banyantreet ved siden av huset der hun bor.

Naw Paw Wah og familien er fattige. Men de jobber
hver dag for at livet skal bli bedre.
Familien har mange utfordringer.
Familien er veldig fattige og
Naw Paw Wah er døv.
Hun mistet hørselen da hun var liten.
Familien tilhører er minoritetsbefolkning.
Vi håper at de vil få leve i fred i framtiden.
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9 spørsmål til filmen:
1. Hvordan tenkte lærerne på skolen da de fant ut at Naw Paw ikke kunne høre?
2. Hvordan vil du beskrive den drømmen som Naw Paw hadde?
3. Hva var tilbudet som moren fikk høre om en dag?
4. Hva tror du mamma tenkte da hun tok datteren sin med seg til yrkesskolen?
5. Hvordan kom Naw Paw Wah seg til skolen?
6. Naw Paw fikk venner på skolen. Hvordan tror du hun opplevde det?
7. Etter at Naw Paw var ferdig på skolen har de fått til noe hjemme hos henne. Beskriv!
8. Hvordan har moren hatt mulighet til å betale familiens gjeld?
9. Hvordan har ADRA hjulpet?
Oppgave: Tegn Naw Paw Wah når hun jobber i sy-butikken sin.

ADRA gir yrkesopplæring i Myanmar. Vi håper å kunne hjelpe mange flere som strever sånn
som Naw Paw Wah gjorde. Det er viktig at barn og ungdom som har en
funksjonsnedsettelse også skal inkluderes og ha en naturlig plass i skolene!
Å ha et yrke betyr økte inntekter til hele familien. ADRA hjelper noen til å få praksisplass
(lærlingplass) og andre til å starte en egen liten bedrift, sånn som Naw Paw Wah. Det er
stort behov for kvalifisert arbeidskraft.
Noen ungdommer reiser til andre land for å få
jobb. Det kan være svært risikabelt. Hvorfor det,
tror du?

I ÅR 2014 HANDLET OGSÅ HJELPEAKSJONEN OM MYANMAR.
MED PENGENE FRA HJELPEAKSJON 2014 HAR VI GJORT DETTE:
- 4500 lærere har fått videreutdannelse.
- 14 skoler har blitt rehabilitert for 3365 elever.
- 4 nye skoler er nybygd for 1551 elever.
- 32 skoler er reparert
- 8000 elever har fått bøker og læremateriell
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FARGELEGG FLAGGET!
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Sammenlign kartene og forsøk å finne ut hva delstatene i landet heter. Marker de inn på
det venstre kartet. Kayin og Karen er det samme.

Hvordan ville du hatt det hvis du ikke gikk på skolen?
Beskriv hverdagen her og nå.
Hvordan ville dette vært på lang sikt?

11

TYPISK MYANMAR
THANAKA
Noe av det aller første man ser når man ankommer Myanmar, er kvinner og barn som har dekket deler av
ansiktet med thanaka! Thanaka er laget av en barken på thanaka-treet og smøres på kroppen, særlig I
ansiktet. Thanaka er en krem som oppstår når man gnir barken fra treet sammen med vann på en slags
slipestein. Thanaka er helt spesielt for Myanmar og sies å beskytte for solen og være bra for huden. I
Myanmar er dette veldig populært blant både gutter og jenter.

LONGYI
Et annet førsteinntrykk i Myanmar er longyi. Landet består av mange folkegrupper, og folkegruppene har
alle sine unike klestradisjoner og bestemte festdrakter. Men visste du at overalt i Myanmar er det helt
vanlig at menn bruker skjørt? Vel, kanskje ikke helt skjørt, sånn som vi tenker på ordet skjørt. Longyi er et
sylindeformet stoffstykke som brukes av menn og kvinner, men mønsteret og måten å knyte på er
forskjellig for kvinner og menn.

Menn med bukser og menn med longyi.
(Ved Schwedagon-pagoden, Yangon)

RIS OG RIS OG RIS
I Norge har vi dyrket poteter i 250 år. Poteten kommer opprinnelig fra Peru og Andesfjellene, men trives
godt med det klimaet vi har i Norge. Vi har derimot ikke et klima som gjør det mulig å dyrke ris her til lands,
så derfor kom ikke ris hit før Norge begynte å drive handel med land i øst. Den gangen var det bare de rike
som hadde råd til å spise ris og risgrøt til jul. I dag er ris det mest utbredte kornslaget i hele verden, ved
siden av mais.
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Takabaw
er en typisk matrett med ris som de fleste fra karenstaten liker godt.
En kopp ris ristes i en stekepanne til den blir lysebrun.
Knuses lett i en morter eller lignende.
Benytt en kjele og kok opp ca. 4 kopper vann med litt salt.
Tilsett ris, og la risen koke til den har blitt grøtaktig, evt. tilsett mer vann ved behov.
Karenfolk pleier deretter å tilsette tørket fisk eller kjøtt og de grønnsakene de har tilgjengelig: Cha plu leaf,
fersk bambus og radish leaf. Dette er grønnsaker som du kanskje kan være heldig å få tak i dersom det
finnes en dagligvarebutikk med matvarer fra Asia i nærheten av der du bor!
Smak til med krydder: salt, gurkemeie, ajinomoto (veldig sterkt!), pepper og chili – men vær forsiktig så det
ikke blir for sterkt for deg.

MYANMAR
Myanmar het tidligere BURMA. Landet var lenge isolert av mange andre land på grunn av et brutalt
militært juntastyre. Siden 2011 har landet beveget seg i en mer demokratisk retning. Det er store
spenninger mellom ulike etniske grupper i landet.
Hovedstad
Nay Pyi Taw
Språk
Burmesisk (offisielt). De etniske
gruppene har egne språk.
Innbyggertall
53 371 000 (2017)
Styreform
Parlamentarisme
Areal
676 590 km²
Myntenhet
Kyat
Nasjonaldag
4. Januar
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Myanmar er et land med 53 millioner innbyggere
fordelt på 7 etniske grupper i 7 regioner - som igjen
kan deles inn i 135 mindre etniske grupperinger.
Etniske burmanere utgjør størstedelen av
befolkningen, deretter følger shan-, karen-, rakhin,
chin og kachin-folket som de mest tallrike:
Burmesere: 65%
Shan: 9%
Karen: 8%
Rakhine: 3.5%
Chin: 2%
Kachin: 2%
Mon: 2%
Kinesere: 2%
Karenni: 1%
Indere: 1%
Andre (Rohingya, Wa, Lahu, Lisu, Akha, Palaung,
Naga etc.): 4.5%

Myanmars flerkulturelle samfunn har over 100 språk og dialekter. Også de mange ulike trosretningene
gjenspeiler historisk og kulturelt mangfold. Myanmar er et overveiende buddhistisk land, der buddhistene
utgjør godt over 80 prosent av befolkningen, men også kristendommen, islam og forskjellige former for
gammel tro er representert.
Myanmar er rikt på naturressurser. Den tidligere militærjuntaen har brukt store deler av inntektene til å
bygge opp og opprettholde en av Sørøst-Asias største militære styrker for å kontrollere og kjempe mot
egen sivilbefolkning. Etter valget i 2010 har mye av militærets rikdom havnet i hendene til private.
Nyttige nettsider om Myanmar (tidligere Burma):

BBC landsider
FN-sambandets Landprofil Myanmar
Myanmar kan deles inn i tre geografiske regioner:
fjellkjedene i vest, det sentrale sletteområdet midt i
landet og det høytliggende Shanplatået mot øst. De
mange fjellkjedene er fortsettelser av Himalaya, og
skjærer gjennom landet i hele dets lengde. Mellom
fjellene ligger en mengde dype, langstrakte daler. Mer enn halvparten av landet er dekket av tett skog, og
kystområdene domineres av rikt, fruktbart jordsmonn. Klimaet er tropisk, med store variasjoner mellom
årstidene og mye nedbør i regntiden.
14

Avskoging og utslipp fra oljeutvinning er en økende utfordring. Utbygging av kraftverker har ødelagt store
områder, og er en trussel mot både mennesker og dyr. Oppdemning av vann for å lage elektrisitet har
tvunget flere tusen mennesker til å flytte. I 2008 ble landet rammet av syklonen Nargis, som drepte 138
000 mennesker og gjorde titusener husløse.toren for økologisk fotavtrykk.
Historie
Området har lenge vært bebodd av ulike folkegrupper. Burmanerne har vært den dominerende
folkegruppen siden 900-tallet. De har tre ganger klart å forene Myanmar til ett rike, for første gang på
1000-tallet. Det britiske imperiet utvidet seg i Sørøst-Asia tidlig på 1800-tallet, og Myanmar ble en del av
britisk India i 1886. Myanmar ble selvstendig i 1948, men kommunistiske, kinesiske og etniske
geriljagrupper jobbet mot den ferske regjeringen, som ble avsatt i et militærkupp i 1962.
Militærjuntaen tok over eierskapet i alle landets selskaper. Økonomien krasjet og det utviklet seg en stor
svart økonomi. For å dempe misnøyen i befolkningen innførte militæret en ny grunnlov, og erklærte at
landet skulle gå over til sivilt styre. Myanmar fikk en sivil regjering i 1974, men bare på papiret.
Økonomisk vanstyre førte til de første store protestene i 1988. Dette var starten på landets
demokratibevegelse, der Aung San Suu Kyi sto frem som en lederskikkelse. Samme år tok militæret igjen
over makten og døpte landet om til Myanmar. Militærregimet gikk med på å holde valg i 1990, men da
partiet til Aung San Suu Kyi vant valget nektet det å gi fra seg makten. Aung San Suu Kyi fikk Nobels
Fredspris i 1991 for sitt ikkevoldelige demokratiarbeid.
Samfunn og politikk
Myanmar er en forbundsstat. I 2008 fikk landet en ny grunnlov, som banet vei for overgangen til sivilt
styre. Det ble innført et system hvor presidenten er statsoverhode, og velges av parlamentet. Grunnloven
inneholder noen spesielle bestemmelser: Militæret får mye makt og har reservert 25 prosent av plassene i
parlamentet. Dette gir dem i praksis veto mot grunnlovsendringer. Personer med utenlandske ektefeller
kan ikke bli presidenter, en bestemmelse som utelukker Aung San Suu Kyi.
Etter 2011 har det skjedd store politiske omveltninger i Myanmar. Militærjuntaen ble oppløst, og det ble
innført en rekke demokratiske reformer, som blant annet innebar at Aung San Suu Kyi kunne delta i
politikken, etter flere tiår i husarrest. Landet gjennomgår en gradvis forandring mot økt demokrati. I 2015
vant opposisjonen en stor sier i parlamentsvalget, og selv om Aung San Suu Kyi ikke kan bli president, er
hun regjeringens egentlige leder.
Burmanerne har dominert myanmarsk politikk siden uavhengigheten. Dette har skapt flere langvarige
væpnede konflikter med de andre etniske gruppene i landet, men de fleste har inngått fredsavtaler etter
2011.
I tillegg blir den muslimske delen av befolkningen undertrykt av den buddhistiske majoriteten. Den
muslimske folkegruppen, Rohingyaene, får ikke statsborgerskap, og FN beskriver dem som en av verdens
mest forfulgte grupper. Høsten 2017 eskalerte volden. Militæret brant ned flere landsbyer og den
muslimske Rohingya-minoriteten ble drevet på flukt. Militærets aksjoner ble fordømt av det internasjonale
samfunnet, og kalt for etnisk rensning. Kritikk ble også rettet mot Aung San Suu Kyi, fordi hun ikke tok
avstand fra overgrepene. 600 000 flyktninger er utenfor landet og venter på å kunne vende hjem.
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ADRA er dypt berørt av Rohingya-situasjonen og den menneskelige lidelsen vi har erfart fra flyktningleirene
de siste årene. Se Hjelpeaksjonsbrosjyren (2018) side 4.
Karenfolket er eksempel på en annen minoritetsgruppe som fremdeles har et konfliktfylt forhold til
makthaverne. Minoriteten har ligget i konflikt og borgerkrig i 60 år.
Økonomi og handel
Myanmar er rikt på ressurser, og har svært godt jordsmonn, forekomster av olje og store områder egnet
for skogdrift. Disse ressursene er imidlertid dårlig utnyttet. Flere tiår med økonomisk vanstyre, sanksjoner
og turistboikott har ført til at landet er blant verdens fattigste. Veinettet og infrastrukturen er nesten ikke
utbygd, og gjør det vanskelig å drive industri. Jord- og skogbruk, fiske, gruvedrift og energiutvinning er
viktige inntektskilder i Myanmars offisielle økonomi. I tillegg har landet en stor svart økonomi – omtrent
like stor som den offisielle delen. Her er smugling av edelstener, tropisk tømmer og opium viktige
inntektskilder.
Regjeringen har gjennomført en rekke økonomiske reformer som en del av demokratiseringsprosessen.
Staten skal blande seg mindre i økonomien, statlige selskaper skal privatiseres og utenlandske
investeringer blir tillatt. Verdensbanken og andre internasjonale donorer har åpnet opp for å gi bistand og
lån til Myanmar. I tillegg har landet fått slettet deler av utenlandsgjelden sin. Kilde: FN-sambandet

Pengene
I Myanmar heter pengeenheten kyat (uttales djå). 1000 kyat = NOK 5,5

Språk og ord
Når man kommer til andre land blir det oftest satt pris på at man prøver å si
noe på det lokale språket!
Her er noen ord på karen-språket:
Volegi – God morgen
Lelegi – Farvel
Olegi – Ha en fin tid her
Dablu Doma – Tusen takk (eller bokstavelig: en stor takk)
Saw – Herr (Mr)
Na – Fru (Ms)
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BUDDHISME
Buddhismen er en av de fire store
verdensreligionene. Theravada-buddhisme er den
retningen av buddhisme som er mest vanlig i
Myanmar. Therevada, eller hinayana (den lille
vognen) betyr den eldre lære, og er den mest
konservative buddhistretningen. De holder seg
strengt til Buddhas lære, som ble nedskrevet rundt
200 år f.Kr. og ser først og fremst på Buddha som en
opplyst lærer som kan vise vei til Nirvana – det store
intet. Denne retningen dominerer også på Sri Lanka,
i Thailand og i Kambodsja.
Astrologi er ofte så innvevd i menneskenes tro, at det kan være vanskelig når en ikke kjenner buddhismen
eller kulturen spesielt godt å vite hva som er hva. Animisme er også svært utbredt i Myanmar.
Opprinnelig stammer buddhismen fra India, og i utgangspunktet ble trosretningen stiftet av Siddharta
Gautama, etter en oppvåkning fra en dyp meditasjon for om lag 2500 år siden. Etter oppvåkningen tok han
navnet Buddha. Buddha reiste så rundt i verden, forkynte og spredte sin lære og filosofi, noe som førte til
at han fikk svært mange tilhengere. Det var hans etterfølgere som senere grunnla Buddhisme som en egen
religion som bygger på Buddhas lære. Dette har ført til at det i dag er om lag 380 millioner buddhister i
verden. Alle har et mål: å følge Buddhas vei for å våkne opp.

Læren
Gudsbilde: Ingen gud eller skaper.
De tre juveler/De tre tilflukter: Budhistenes
”Trosbekjennelse”
- Jeg tar tilflukt i Buddha, Buddhas eksempel
- Jeg tar tilflukt i Dharma, læren
- Jeg tar tilflukt i Sangha, fellesskapet i klosteret eller blant
alle troende buddhister
De fire edle sannheter er Sidhartas lære. Han lærte at menneskets utilfredshet i livet bygger på begjær,
bindinger og aversjoner, og for å endre dette må man følge hans åtte punkter om hvordan å leve.
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Den åttedelte veien: Buddha hadde opplevd stor rikdom og utrolig fattigdom. Hans konklusjon og
livserfaring ledet han til hans viktigste læresetning; den gylne middelvei. Denne blir illustrert med et hjul,
med de åtte sentrale punkter:
Visdom
1. Rett forståelse – av Buddhas lære.
2. Rett holdning – tenke gode tanker.
Moral
3. Rett tale – Ikke fortelle løgner eller bruke sinte ord.
4. Rett handling – ikke skade mennesker eller dyr.
5. Rett arbeid – som ikke får andre til å lide.
Meditasjon

6. Rett anstrengelse – tenke før du handler.
7. Rett oppmerksomhet – være våken og oppmerksom.
8. Rett konsentrasjon – for en rolig og konsentrert ånd.
Menneskets verdi: Buddhister tror at mennesket består av kroppsfunksjonene, sansene,
oppfattelsesevnen, tankeevnen og bevisstheten. Disse fenomenene er i forandring hele livet. Mennesket er
ikke mer verdt enn andre skapninger, og alle er avhengig av hverandre. Oppsummert: Alle mennesker (og
andre skapninger) er likeverdige uavhengig av rase, kjønn og sosial status og har ingen evig «sjel».
Ritualer er viktig i buddhismen, og det er ikke uvanlig at ritualene foregår i hjemmet foran et alter med en
statue av Buddha eller i lokale templer. Familien legger hver dag frem blomster, frukt og andre gaver, og
brenner lys og røkelse. Noen mediterer, men mange siterer også bønner og hellige ord foran alteret (de tre
juvelene og de fem levereglene). Det er vanlig med hengivelsesriter i buddhismen, disse foregår som regel
foran en Buddha. I tillegg til den historiske Buddhaen, viser hengivelsen også respekt for egenskapene og
læren hans og for idealene i religionen.

Schwedagon-pagoden i Yangon om kvelden.

ORD:
TEMPELET : ofte knyttet til klostrene. Hoveddelen av tempelet er buddhahallen der alteret med
buddhastatuene dominerer.
BUDDHA-STATUEN: finnes i templene og på altrene i hjemmet. Den som tilber statuen ser den oppvåknede
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Buddha og blir selv sett av ham. Statuens halvåpnede øynene illustrerer at han ser innover, men samtidig
er til stede. Hårtoppen symboliserer opplysning og kongeverdighet. De lange øreflippene viser til at han har
visdom og lytter til alle.
PAGODE: er et frittstående tempel. Da Buddha døde ble han kremert. Asken og beinrestene ble fraktet til
flere steder. Over hvert av disse stedene ble det reist et byggverk som kalles stupa eller pagode. Pagodene
er et kraftsenter for mennesker og har en verdifull virkning på dem.
STUPAEN : Det samme som pagode. Opprinnelig en gravhaug der Buddhas aske er strødd. Etter hvert er det

blitt bygd flere slike, men ikke alle har relikvier av Buddha.
MANDALAEN : er et symbolsk uttrykk på kosmos. Den består av firkanter, sirkler og geometriske former og

har alltid et midtpunkt. Inni mønsteret kan ofte buddhaer være plassert. Dette er en viktig kunstnerisk
uttrykksmåte i religionen, og er et symbolsk diagram som kan tegnes, males og markers med fargepulver.
LOTUSBLOMSTEN : er ett av de mest brukte symbolene. Den står for renhet, skjønnhet, men først og fremst

Buddhas oppvåkning. Derfor sitter Buddha ofte i en lotus-stilling på en trone av lotusblomster.
HJULET : er det mest brukte symbolet i buddhismen. Det sies at da Buddha holdt sin første tale etter
oppvåkningen satte han i gang den første dreiningen på lærens hjul.

Morgen i Bagan

Sosial organisering
Buddhismen mener at mennesker trenger fellesskap med andre som søker Buddhas vei, da ingenting
eksisterer uavhengig av hverandre. Sangha er først og fremst fellesskapet av munker og nonner, men kan
også være av alle buddhister. Klosterlivet er et strengt liv der man står tidlig opp, studerer tekster,
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mediterer, hjelper til med den daglige driften av klosteret, lever ved de fem
levereglene og tar avstand fra verdens luksus, spiser en gang om dagen, nyter ingen
underholdning, sover på hardt underlag, og verken får eie eller ta på edelt metall. I
mange av de buddhistiske landene bor barna i lengre perioder i klostre for å få opplæring i religionen. For
mennesker som ikke er medlemmer av klosterlivet, regnes det som å få god karma om en gir gaver og mat
til nonnene og munkene.

Kristendommen i Myanmar
Kristendommen kom til Myanmar med misjonærer tidlig på 1800-tallet. I dag tilhører om lag 25-35% av
karenfolket ulike kristne trosretninger (mange er adventister og baptister), 45% buddhister og 20%
animister.
Da kristne misjonærer begynte å undervise karenfolket fra Bibelen, gjenkjente de sine egne legender i
bibelhistoriene, for eksempel:
- Mennesket ble til ved at Gud skapte en mann og en kvinne (Adam og Eva)
- En verdensomspennende vannflom (Noah og vannflommen)

Læreplan, mål og bakgrunn
Dette idéheftet til læreren bygger på kompetansemål for samfunnsfag og KRLE. Tematikk og emner kan knyttes til
flere andre fag og valgfag, for eksempel valgfaget innsats for andre, språkfag, norsk og musikk.

Ønsker et land bærekraftig fremgang, må det investeres i utdanning. Det gjelder også i Norge:
«Utdanning for bærekraftig utvikling innebærer å gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for
at vi skal kunne ta vare på vår felles jord, til å ta reflekterte valg og til å delta i den demokratiske debatten
om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling for alle.» (Kunnskapsdepartementet
2012).
Norsk skole ønsker at skillet mellom skolen og verden utenfor skal brytes ned: «Ta elevene ut og verden
inn i klasserommet.» I følge OECD, vil global kompetanse bli en del av Pisa-undersøkelsen fra 2018. Global
kompetanse blir dermed noe skolen måles på, slik man gjør med andre relevante tema og fag i skolen.

«Fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de lever i.»
I Norge er opplæringens mål å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen
med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å

stå andre bi.
Om det integrerte menneske: De unge må integreres både personlig og i samfunnslivet på en moralsk helhetlig
måte. Opplæringen skal fremme moralsk og kritisk ansvar for det samfunn og den verden de lever i. Sluttmålet for
opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til
menneskelighet for et samfunn i utvikling.
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Eksempel målsetting fra samfunnsfag:
Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar,
demokratiske verdiar og likestilling og til aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking. Faget skal stimulere til
utvikling av kunnskap om det kulturelle mangfaldet i verda i fortida og samtida, og til forståing av forholdet mellom
naturen og dei menneskeskapte omgjevnadene. Faget skal òg medverke til at elevane utviklar medvit om at
menneska inngår i ein historisk samanheng, og at ei lang rekkje historiske hendingar gjer at dei er der dei er i dag.
Det skal gjere individet medvite om korleis det sosiale fellesskapet påverkar haldningar, kunnskapar og handlingar,
og korleis den einskilde kan påverke fellesskapet og sin eigen livssituasjon. (utdrag frå overordna mål for faget)
-

Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land
Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd
Registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan
vere å kome til eit framandt land som flyktning
Diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid
Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og
drøfte tiltak for jamnare fordeling
Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar
Internasjonale forhold: gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere
tiltak for å redusere fattigdommen i verda.

Bærekraftsmålene
I 2015 vedtok FN de nye Bærekraftsmålene som er en videreføring fra tusenårsmålene. FNs 17 mål skal
styre utviklingsarbeidet fram til 2030, og er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene.
De tidligere tusenårsmålene ble kritisert for bare å behandle symptomene på fattigdom uten å ta tak i
årsakene. Derfor er relevante mål om mindre utslipp, større økonomisk ulikhet, kampen mot korrupsjon og
for bedre styresett lagt til.
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HVA BETYR BÆREKRAFTIG UTVIKLING?
Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe
mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. (Brundtlandkommisjonen)
I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike landene,
inkludert Norge.

Undervisningsopplegg fra FN-sambandet om bærekraft finner du her:
https://www.fn.no/Undervisning/Baerekraft
FNs 17 Bærekraftsmål



















Mål 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Mål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
Mål 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Mål 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Mål 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for
alle
Mål 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til
innovasjon
Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land
Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av
artsmangfold
Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling
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Kan jeg gjøre noe med det? Ja visst!
Selvfølgelig er det mye vi kan gjøre for å forandre verden til å bli stadig
mer bærekraftig. Vi begynner her vi er! Lag et tankekart sammen.
Her følger noen ekstra tips, særlig for ungdom og voksne (de kan trenge hjelp!):
- Bruk minst mulig papir. Ikke print unødig.
- Oppmuntre andre til å velge miljøvennlige løsninger.
- Gjør undersøkelser på nettet for å handle mest mulig rettferdig og fra firma som ikke
misbruker mennesker eller natur.
- Rapporter om mobbing på nett eller på skolen. Si fra når noe ikke er greit!
- Del, ikke bare lik. Når du ser noe interessant i sosiale medier om barns rettigheter,
utdanning eller miljø; del så vennene dine oppdager det du deler.
- Skjær ned på forbruk: Fyll vaskemaskin og oppvaskmaskin godt.
- Spis vegetarisk eller spis mindre kjøtt i det minste. Det skal mye mer ressurser til å lage
kjøtt enn planter.
- Ikke kast så mye mat. Bruk fryseren!
- Sjekk ut nye komposttrender!
- Resirkuler så godt du kan. Kast aldri brukte batterier i vanlig søppel.
- Unngå å fyre for kråka.
- Kjøp kortreist.
- Kjøp smart. Planlegg måltider, bruk handlelister og unngå impulskjøp. Ikke la noen lure
deg til å kjøpe mer mat enn du trenger.
- Unngå å kjøpe vann. I Norge er som regel vannet i springen helt OK.
- Tenk over plastikkposeforbruket. Plastikk forurenser, og vi kan bidra til at det ikke skjer
når vi tar med oss en flerbrukspose hjemmefra.
- Sjekk hva bruktbutikkene selger før du går og kjøper nytt.
- Gi bort det du ikke trenger, eller selg det på loppemarked eller baklukeloppis.
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Bærekraftsmål 4: God utdanning
God utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Mål 4 slår fast at alle jenter og
gutter skal ha lik tilgang til utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for
livslang læring for alle. Utdanning er en menneskerett og døråpner til et bedre liv. Utdanning legger også grunnlaget
for oppfyllelsen av mange av de andre Bærekraftsmålene.
Den viktigste faktoren som avgjør om et barn får gå på skole, er om han/hun vokser opp i en fattig eller rik familie. I
tillegg har det noe å si om familien bor i by, eller på landsbygda. Barn som bor i byer og tettsteder går oftere på skole
enn barn som bor på landsbygda. Barn fra fattige familier slutter ofte tidligere, eller får aldri mulighet til å begynne
på skolen.

Om Bærekraftsmålene i Norge: NORAD - BÆREKRAFTSMÅLENE
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Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole.
Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en
forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det fortsatt altfor
mange som ikke kan lese og skrive.
Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskole, men mange
slutter før de skal begynne på ungdomsskolen. Jenter er spesielt sårbare i denne
sammenhengen. Det hjelper ikke alltid å få begynne på skole, hvis man ikke får
mulighet til å fullføre utdannelsen. Hele 130 millioner barn i verden har gått på
skole i fire år uten å tilegne seg grunnleggende lese- og matte-ferdigheter. 59
millioner barn står utenfor skolen.
Bærekraftsmålene fokuserer på kvalitet i utdanningen. Nesten alle barn begynner
på skolen, men ikke alle får en utdanning av god kvalitet. Dette fører til at barn
fullfører skolegang uten å ha tilegnet seg den kunnskapen og ferdigheten de
trenger for å leve gode liv.

ADRA Norge og arbeidet for å gi utdanning
ADRA Norge har et sterkt fokus på barn og utdanning. Utdanning er en viktig hjørnestein for all langsiktig
samfunnsutvikling som gir mennesker mulighet til å arbeide og klare seg selv. Barn som går på skolen gis
muligheter til å kunne arbeide seg ut av fattigdom. Utdanning har mange effekter: Det reduserer
barnedødelighet og mødredødelighet, bidrar til likestilling, stabilitet, bedre ledelse og demokrati i et
samfunn.
En viktig årsak til at mange barn ikke går på skole i verden i dag, er at foreldrene deres ikke har gått på
skole selv, og at der dermed ikke forstår hensikten. Barnas arbeidskraft trenges hjemme. Jentene giftes
bort i ung alder, noen ganger fordi foreldrene trenger pengene. En annen viktig årsak kan være krig og
konflikt eller at mennesker må flykte. Andre foreldre er smertelig klar over at barna deres burde ha gått på
skolen – eller kanskje at barna skulle lært mer på skolen. Det er viktig at barn får mulighet til å gå på skole
selv om situasjonen rundt - er krevende.

De fleste er enige om at utdanning er viktig for å bryte fattigdomsspiralen. Når barn, ungdom og voksne
har en utdannelse, er det lettere å forstå verden rundt, de kan lettere få en jobb og tjene penger, og de kan
ta vare på barna sine i større grad og til og med beskytte dem fra sykdom. De vil lettere forstå viktigheten
av rent vann og hygiene. Å lese og skrive åpner dører til kunnskap og bedre jobber. Utdanning er kunnskap
- og kunnskap er makt.
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Se filmen fra ADRA International om UTDANNING
Inkluderende og likeverdig utdanning
Barn med funksjonsnedsettelser og lærevansker er ofte de
mest sårbare i et samfunn. Likevel har disse barna de samme
rettighetene til utdanning som andre barn. For mange familier
og lærere i de landene der ADRA arbeider, er dette helt nye
tanker.
ADRAs utdanningsprogram er helhetlig og sammensatt av deler
som utfyller og styrker hverandre. Fokus på likeverd,
inkludering og jenters utdannelse er en rød tråd gjennom
programmet. Da handler det veldig mye om bevisstgjøring og
holdningsarbeid i lokalsamfunn og overfor myndigheter, og det
kan handle om fysisk tilrettelegging som bygging av klasserom,
latriner og vannsystemer.

FATTIGDOM – FN - RETTIGHETER
Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv. Fattigdom innebærer mer enn å ha lite
penger til å kjøpe mat, klær og andre materielle goder, det begrenser også menneskers mulighet til å ha
innflytelse over eget liv og til å ha en anstendig levestandard. Andelen fattige i verden synker i dag raskere
enn noen gang.
Absolutt fattigdom
Absolutt - eller ekstrem - fattigdom innebærer at en ikke får dekket grunnleggende behov som vann, mat,
klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Grensen for absolutt fattigdom går ved
Verdensbankens fattigdomsgrense på ca. 15 norske kroner dagen.
1,3 milliarder mennesker i verden er regnet som ekstremt fattige.
Relativ fattigdom
Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. Grensen for relativ
fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal fattigdomsgrense.
Grensen for relativ fattigdom i et rikt land som Norge ligger statistisk på 50 – 60 prosent av
medianinntekten
Det er stor forskjell på absolutt og relativ fattigdom, men det er vanskelig og kanskje ikke riktig å sette
det opp mot hverandre.
(FN-sambandet/globalis.no)
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FN i verden
FN er verdens første globale organisasjon, og ble
dannet som en erstatning for det gamle
Folkeforbundet etter 2. verdenskrig. Målet med FN
ville være å arbeide for fred og hindre krig. De
forente nasjoners pakt ble undertegnet 26. juni 1945,
og Norge underskrev og ratifiserte avtalen det
samme året. Hvert år feires FN-dagen 24. oktober.
I dag består FN av mange organisasjoner og forgreininger som har sine ulike oppgaver og
ansvarsområder.
Noen av de mest kjente og aktuelle organisasjonene innen FN er:
Unesco
WHO
WFP
Unicef
UNHCR
I nødsituasjoner som krig, flyktning- og naturkatastrofer, koordineres ofte nødhjelp som
ADRA og andre organisasjoner gir, gjennom FN.

Menneskerettigheter
Hvordan vil du beskrive begrepet menneskerettigheter?
Begrepet «menneskerettigheter» dekker mange tema, men for mange av oss handler det
om grunnleggende rettigheter som vi tar for gitt; retten til lik behandling for kvinner og
menn, rettigheter for minoriteter, eller trygghet.
Se filmen fra ADRA International om menneskerettigheter:
https://www.youtube.com/watch?v=BkDX8D2YUeE
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Barnas rettigheter
I 1948 vedtok FN en verdenserklæring om
menneskerettigheter. 11 år senere, i 1959,
vedtok FNs generalforsamling ”Erklæringen om
Barnets Rettigheter”. Erklæringen inneholder 10
artikler som handler om barns rettigheter.
En konvensjon er en beskrivelse av hva man har
blitt enige om, en slags pakt. FN har laget mange konvensjoner om forhold og rettigheter i
samfunnet. 1966 vedtok FNs generalforsamling to konvensjoner om menneskerettigheter:
”Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter” og ”Konvensjonen om
borgelige og politiske rettigheter”. Begge disse konvensjonene understreker at barn har en
rekke grunnleggende rettigheter.

Undervisningsopplegg om barns rettigheter fra UNICEF
Undervisningsopplegg om barns rettigheter fra REDD BARNA
I november 1989 ble FNs konvensjon om Barnets Rettigheter”, som også kalles
Barnekonvensjonen, vedtatt.
Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet i Norge har laget en «kortversjon» av FNs
barnekonvensjon. Kortversjon av barnekonvensjonen finner du på regjeringen.no:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjonnorsk/id87582/
I Norge har vi et barneombud. Ombudets oppgave er å passe på at de som bestemmer i
Norge følger FNs barnekonvensjon.
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Musikk
Lenke til Dropbox med 3 sanger; tekster, musikk,
noter og singback fra Løver / Oldebråten:
https://www.dropbox.com/sh/47h2mrpt9vthnxk/AADIxYjk0nVXd6SEwsI7XmCa?dl=0
Hjerte som banker (Fra Ikke like, men likevel), note:
https://www.dropbox.com/s/s0vwry2bx7o5aqp/Finale%202005%20%20%5B006%20Hjerte%20som%20banker.pdf?dl=0
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HJERTE SOM BANKER
Tekst: Britt-Venke Oldebråten 2006
Melodi: Sylke Feldhusen 2006

Jeg går på skolen hver eneste dag
og kan lære mange fag.
Du må streve for å komme frem.
Har ikke slekt. Har ikke et hjem.
Ref:
Men du har et hjerte som banker,
og du har drømmer og tanker.
Alt du gjerne vil,
er det vanskelig å få til.
Vi er ikke like,
men likevel har vi like stor verdi.

Jeg kjenner mange, familien er stor.
Du har ingen der du bor.
Du må sove der du finner plass.
Har ingen seng. Har ingen madrass.
Jeg spiser frokost og er alltid mett,
men du har det ikke lett.
Du må lete for å finne mat.
Har ingen ting. Har ikke et fat.

Tanker til morgensamling
-

Mahatma Gandhi: The world has enough for everyone´s need, but not for everyone´s
greed.

-

Matteus 6, 24: Ingen kan tjene to herrer.

-

Brundtlandkommisjonen: Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller
dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille
sine behov.

-

Takknemlighet. Lag et takknemlighetsbilde, et takknemlighetskart, en
takknemlighetsboks eller en takknemlighetsliste.

-

Grønn hverdag: Tanke: Norske barn har i gjennomsnitt 500 leker hver.

-

Bibelen: 1 Tim. 6, 6 – 19

-

Tanke: Don´t fail to do something because you can´t do everything. (ukjent)
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Hva betyr ordene?
Lag en boks med ord og begreper – og trekk et par ord hver dag til morgensamlingen. Bruk
tid til å forklare og snakke sammen om ordene. Dette er i tillegg utviklende for
språkutviklingen, ordforrådet og ikke minst begrepsforståelse.
Eksempel på ord som kan puttes i boksen: ansvar, akseptere, baktalelse, demokrati,
fellesskap, fordommer, fred, idealer, innvandrere, likestilling, lojal, media, problemløsning,
midlertidig, FN, EU, pubertet, respektere, flyktning, rykter, samvittighet, solidaritet,
tilgivelse, toleranse, tradisjon, ytringsfrihet. Osv!

Refleksjon og Bibel
Forsøk denne metoden i arbeidet med bibeltekster: Vindu, speil og lys.
VINDU:
Tenk bibelteksten som et vindu: Hva ser du når du ser på den virkeligheten som du kjenner,
lokalsamfunnet og verden for øvrig? Er det mennesker, holdninger eller handlinger du
gjenkjenner? Ser du noe ubehagelig, noe du vil lukke øynene for? Ser du noe som inspirerer
og gir tro og håp?
SPEIL:
Tenk bibelteksten som et speil: Tenk gjennom de samme spørsmålene som over. Ser du deg
selv i teksten? Er det noe du ikke identifiserer deg med? Ser du fellesskapet i menigheten
eller samfunnet generelt i teksten? Hvordan ser du deg selv i teksten lest i dette speilet?
LYS:
Tenk bibelteksten som et lys. Lyset avslører og viser vei. Guds ord er et sånt lys.
Hva sier teksten om Gud? Hva sier teksten om Guds vilje med vårt liv? Hva formidler det lys
dere ser i teksten av håp for framtiden? Hva slags endringer må til dersom teksten skal være
lys iht Salme 119,105?
(Fra Sindre Eide: Solidariske skritt, IKO, 2006)
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Bibeltekster
5. Mos 15, 1-11
I gammel tid ga Gud lover som handlet om forholdet til de fattige. Hvordan tror du disse
lovene påvirket fattigdomsgapet i landet?
Ord. 19,17
Mister vi noe når vi gir til de fattige? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Jakob 2, 14-16
Hva sies her om kristnes ansvar for mennesker i nød?
Hvordan kan tro føre til gjerninger?
Hva sier versene om kristent sosialt ansvar?
Tror du dette ansvaret handler om her du bor – eller langt unna…?
Hvilke muligheter har vi til å hjelpe mennesker som lever langt unna; i andre land?
Hvordan ville du oppsummere versene?

I verden er det flere kriger, naturkatastrofer, fattigdom og sult. Som kristne kan vi ikke være
fornøyd med å riste på skuldrene, si stakkars dem. Jesus kommer snart, men det finnes ikke
ett vers eller tanke i bibelen som sier: Jesus kommer snart, så glem de fattige. Troen
inspirerer oss derimot til å vise Jesu kjærlighet til verden rundt oss, selv utenfor grensene til
vårt vakre land eller by. Dette engasjementet kan ende med at vi ofrer noe, men det er bare
med å uselvisk tjene andre at vi kan reflektere Jesus. (Yancey)

2. kor 8, 8-15, 8, 1-7, 9, 6-15
Hva inspirerte kirken i Makedonia til generøsitet?
Hva sier Paulus at de som eier mye skal gjøre?
Hva vil det si at «en gave er fra hjertet»?
Gud gjør det klart at vi skal bry oss om våre medmennesker. Vi blir bedt om å gjøre en
forskjell i verden. Det er ikke nok at vi har kunnskap om f.eks. fattigdom, vi må leve et liv der
den nåden vi er blitt gitt deles i kjærlighet, omsorg og generøsitet.
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Matt 25, 31-45
Jesus (Menneskesønnen, Kongen) snakker med disiplene om endetiden. Han maler et flott
bilde av menneskesønnen som kommer i herlighet.
Hva sier Kongen om de rettferdige?
Han roser dem ikke for å sitte pent i kirken eller for at de tror og vet hva som er rett i alle
ting, men han roser dem for at de uselvisk har tjent de fattige og hjelpeløse.
Når vi hjelper andre mennesker, hvem er det vi egentlig hjelper?
Hvordan fungerer kaniner? De gjemmer seg inni hullene sine. Vi skal ikke være kaninhullkristne. Som bare prater – og så går hen og gjemmer seg i hullene sine. (Og misforstå ikke. Vi
kan ha flere tanker i hodet på en gang). Lys, salt – For at salt skal smakes, må det være
kontakt. For at lyset skal sees, må øyner åpnes.
Jesus ber de kristne om å leve et liv i tjeneste. Når vi tjener andre på en uselvisk måte er vi
med og demonstrerer Jesu karakter i verden.
Bønn:
Hva trenger du mest i ditt liv, hva er det viktigste for deg?
Be en bønn om at andre også må få oppleve nettopp dette.
Be Gud om å vise deg hvordan du kan tjene andre.

-

Hvordan er Gud til stede på jorden? Jesus er Guds bilde på jorden (Joh. 1, 18)
Hvordan brukte Jesus tida si?

-

Hva betyr det ifølge Jesaja 58, 1-12 å sette andres behov foran egne? Hvordan liker
du at andre møter deg?

-

Fader vår: La din vilje skje på jorden som i himmelen. Hva betyr det?

-

En av de mest berømte lignelsene som Jesus fortalte, handler om den barmhjertige
samaritan. Alle mener at de kjenner den historien veldig godt. Men som med så
mange andre av Jesu lignelser, er det ofte mer visdom å hente når vi begynner å
snakke sammen (Lukas 10, 25 – 37). Spørsmål til lignelsen: a.) Hvordan vil du definere
omsorg? b.) Hvorfor var det vanskelig for presten og levitten å vise omsorg for en
som var fremmed? c.) Hvordan kan medfølelse se ut? d.) Hva ville du ha gjort i
samme situasjon? Hvorfor? e.) Hvordan kan vi anvende lærdommen fra lignelsen i
livet?
Lignelsen viser oss at Gud forventer at vi viser omsorg for mennesker som vi ikke
kjenner, mennesker som vi til og med vil kunne finne på å kalle fiender. Gud ber oss
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om å legge til side fordommer knyttet til rase og klasse. Å vise medfølelse er ikke
alltid lett, men det er rett.
-

Les Johannes 13, 34 – 35.
Lord, open our eyes
that we may see You in our brothers and sisters.
Lord, open our ears
that we may hear the cries of the hungry,
the cold, the frightened, the oppressed.
Lord, open our hearts
that we may love each other as you love us.
Renew in us your spirit.
Lord, free us and make us one.
Amen
(Mor Theresa)

Bibeltekster kan fremføres som dramatisering, pantomime, dikt, sang, skyggeteater, dokketeater,
intervju etc

Forslag til innhold i en ressurskasse:
Ulike typer papir (papp, farger, tykkelser,
glans, silke, gull osv.)
Flip-over-papir, gråpapir
Ukeblader, aviser
Tusjer, maling, fargeblyanter, blyanter
Limstifter, tape, saks, plastilin, leire,
hyssing
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I Norge finnes det mange bistandsorganisasjoner, eller hjelpeorganisasjoner. Du har kanskje hørt om Redd Barna,
Care, Plan eller Flyktninghjelpen? De fleste organisasjonene jobber etter mange av de samme prinsippene, men alle
har sine prioriteringer og hovedmålgrupper.
ADRA er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som eies av Adventistkirken og er organisert i et internasjonalt
nettverk av selvstendige ADRA`er. ADRA er til stede i 141 land i verden. Noen av disse landene, som Norge, er
giverland eller støtteland. ADRA Norge ble etablert i 1993, og hadde 25 års jubileum i 2018! ADRA Norge er med og
bygger kvalitet og kapasitet i samarbeid med ADRA i fattige land og land med store gap mellom fattig
og rik. Landene samarbeider gjennom ADRA-nettverket for å gjennomføre prosjektene (implementing
countries).

ADRA:
Adventist – betyr at ADRA eies av Adventistkirken og at vi er en trosbasert, verdibasert
organisasjon
Development – betyr utvikling. Det betyr at ADRA jobber med å gi utviklingshjelp som er
hjelp til selvhjelp. Da er hjelpen langsiktig og handler om å gi utdanning, skolebygg og
jobbe for økonomisk vekst.
Relief – betyr å gi nødhjelp og hjelp når katastrofer rammer, for eksempel
naturkatastrofer, sult, krig. Da gis gjerne mat, medisin, vann eller annen praktisk
nødhjelp. Hvis katastrofene pågår over noe tid, er det viktig at barna likevel får gå på
skolen selv om de kanskje bor i en flyktningleir.
Agency betyr at ADRA er en organisasjon.
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Mangel på kunnskap og utdanning er en viktig årsak til fattigdom og undertrykkelse. ADRA Norge fokuserer på
tilgang og kvalitet i utdanning for barn, unge og kvinner i noen av verdens fattigste og konfliktrammede land. ADRAs
utdanningsprogram omfatter styrking av formelle skolesystemer, lese- og skriveundervisning for voksne, og
yrkesopplæring og praksisplasser for utsatt ungdom.
ADRA Norge arbeider for barn, kvinner og ungdom, minoriteter og andre marginaliserte grupper i land som er eller
har vært rammet av krig og katastrofer og fattigdom. Målet er å bekjempe ulikheter og gi mennesker mulighet til
medbestemmelse, tilgang til ressurser og muligheter til læring og utvikling slik at de kan delta og bidra aktivt til det
samfunnet de er en del av. www.adranorge.no
Du fyller havet med dråper.
La det bli mange av dem.
For når alle gjør bittelitt
kan hjelpen komme frem.

Vær en nøkkelperson – og la DE få bli nøkkelpersoner i sine egne liv!

www.adranorge.no

ADRA Norges program i Myanmar (Burma) er støttet av NORAD i samarbeid med ADRAs givere; fastgivere og givere
til Hjelpeaksjonen. Filmen om Naw Paw Wah er produsert med støtte fra Norad.
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