AKTIVITETSARK
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UTDANNING ER KRAFT. DET ER SOM LYS I TOTALT MØRKE.
Ziauddin Yousafzai, Malalas far

Kart: Creative commons

Afrika er en stor verdensdel med 1, 3 milliarder innbyggere i 54 land. Afrikas største land er
Algerie og Gambia er det minste landet på fastlandet. Sør-Sudan er Afrikas yngste land.
Oppgave: Finn navnene til alle landene i Afrika og plasser de på kartet.
2

Oppgave: Fargelegg flagget til Sør-Sudan.
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KRYSSORD

Oppgave:
Lag din egen ADRA-plakat. Få tak i en stor plakat og tegn i vei med farger og tusj.
Du kan bruke dette bildet som modell hvis du vil.
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QUIZ
a, b eller c?
A Pæretre
B Epletre
C Mangotre
A Musikk-klubben
B Sportsklubben
C Skoleklubben
A Juba
B Maiwut
C Nasir
A Bygger skoler
B Deler ut godteri og brus
C Gir skolene tavler
A 2011
B 2005
C 2018
A Kairo
B Juba
C Nairobi
A Det er altfor varmt der
B Løvene skremmer folk
C Mange barn og voksne har ikke gått på skolen
og kan ikke lese og skrive
A kr. 500 000
B kr. 3 500 000
C kr. 35 000 000
A bare lar det dra
B bor i Afrika
C ikke har det bra

1. Familien til Nyaluak plantet et tre.
Hva slags?
2. På skolen til Nyaluak finnes en klubb.
Det er:
3. Landsbyen til Nyaluak heter

4. Hva er det ADRA ikke gjør i SørSudan?
5. Hvilket år ble Sør-Sudan et eget
selvstendig land?
6. Hovedstaden i Sør-Sudan heter?

7. Et stort problem for folk i Sør-Sudan
er at
8. I 2019 samlet barn og voksne inn i
Hjelpeaksjonen:
9. Hvordan går denne ADRA-sangen:
Tusen millioner skulle jeg ha, for å
hjelpe dem som
10. Hva er en håndvaskstasjon?

A Nesten som en slags vask til å vaske hendene i
B Et sted der folk vasker bilen din med
håndkraft
C Bare et annet ord for togstasjon
A Botswana
B Etiopia
C Sudan
A At alle barn i alle land har rett til å gå gå på
skolen.
B At alle barn i verden skal ha det godt.
C At Alle barn trenger å gå på skolen for å lære

11. Hvilket av disse landene grenser ikke
til Sør-Sudan
12. Alle barn. I alle land. På skolen.
Dette betyr:

Noen av svarene på spørsmålene finnes i ADRAs brosjyre: Hjelpeaksjon 2020
12.Alle svarene er egentlig riktige. 11. Botswana 10. A. 9. ikke har det bra. 8. B. 7. C. (Jo, det kan være veldig varmt der, og det er også et problem,
men langt fra det største.) 6. B. 5. A. 4. B. Noen ganger deler ADRA ut litt ekstra godt å spise til barna og foreldrene som kommer til
foreldregruppene. Da blir de veldig glade. 3. B. 2. C. 1. C
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Fakta

m Sør-Sudan

Dyr i Sør-Sudan: løve, leopard, gepard, elefant, sjiraff, sebra, neshorn, bøffel, flodhest og krokodille.
Sør-Sudan har ingen kystlinje og er dermed en innlandsstat. Sør-Sudan et mellomstort land i Afrika.
Landskapet består av tropiske skoger, sumper og gressland.
Elven Den hvite Nilen renner gjennom landet fra sør til nord. De første 160 kilometerne fra Nimule på
grensen til Uganda til hovedstaden Juba fosser elven ned fra fjellene, og heter her Bahr el-Jebel (Fjellelven på
arabisk). Fra Juba er elven navigerbar nordover til Sudan. Omlag 150 kilometer lenger nord renner elven ut i
Sudd – verdens største sump som har en gjennomsnittlig overflate i løpet av året på 30 000 kvadratkilometer.
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FAKTA OM SØR-SUDAN forts…
-

Sudan ble selvstendig republikk etter
Britisk kolonistyre fra 1. januar 1956, og
Sør-Sudan ble en integrert landsdel. I SørSudan ble dette starten på en politisk
kamp for selvstyre som først ble avsluttet
med oppnåelsen av selvstendighet i 2011.

-

Sør-Sudan er en republikk i Øst-Afrika.

-

Sør-Sudan ble erklært som selvstendig stat 9. juli 2011 etter en folkeavstemning der flertallet
stemte for en løsrivelse fra Sudan.

-

Siden desember 2013 har landet vært rammet av en borgerkrig utløst av konflikten mellom
president Salva Kiir Mayardit og visepresident Riek Machar.

-

I august 2018 signerte presidenten og rivalen en avtale om maktdeling med mål om å få slutt
på den brutale borgerkrigen som resulterte i den største flyktningkrisen i Afrika siden
folkemordet i Rwanda i 1994. I delstaten Upper Nile brøt det ut en ny konflikt i juli 2019.

Kilde Snl.no/Sør-Sudan, juni 2020. Foto: Gry Haugen, ADRA
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Fakta om ADRA i Sør-Sudan: Utdanning i kriseområder
ADRA Norge jobber tre steder i Sør-Sudan:
o
o

o

Utdanning i krise- og konfliktområder, i delstaten Upper Nile.
Utdanningsprogrammet (langsiktig utviklingshjelp) SEAQE (Strengthening Equity, Access and
Quality in Education) i to kommuner i delstaten Eastern Equtoria. Arbeidet er støttet av Norad
og norske givere gjennom fastgiverordningen og Hjelpeaksjonen.
Nytt nødhjelpsprosjekt i Juba som er en direkte respons til koronakrisen, finansiert fra
katastrofeofferet i Adventistkirken i Norge og implementert av ADRA i samarbeid med
Adventistkirken i Sør-Sudan.
Upper Nile
Eastern Equatoria: Budi og Kapoeta
Juba

Dette er noe av det ADRA gjør:
-

-

Reparerer eldre klasserom og bygger nye.
Rent vann, brønner og doer på skolene.
Bøker, tavler, penner, pulter, stoler osv.
Lærer opp barna til å vaske hender og holde
Informasjon om
det rent rundt seg.
korona i
Beskytter barn og hjelper barn som har det
hovedstaden
vanskelig etter krigen.
Juba.
Sørger for at voksne lærer om barnas
rettigheter og at ALLE barn uansett har rett til å gå på skolen. Det gjelder også barn som
kanskje er blinde, døve eller har andre funksjonshemminger.
Har kurs for foreldre, skolekomiteer og lokale ledere.
Gir utdanning til rektorer og lærere.
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ALLE BARN. I ALLE LAND. PÅ SKOLEN!
Det er vårt ønske og mål at alle barn i hele verden skal få gå på
skolen!
Barnekonvensjonen artikkel 29:
«Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvendig
kunnskap og utvikling.»

FINN LAND OG MAT:
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Nyaluak og drømmen
Her er Nyaluak. Hun holder på å hente vann i vannhullet. Det er én av
alle de oppgavene hun må gjøre hver dag. Familien til Nyaluak har
vært flyktninger i nabolandet Etiopia lenge. Nå er de på en måte
hjemme, men det er ikke et lett liv. Det har vært mange vanskelige år,
og det har vært mye utrygghet.
Nyaluak drømmer om å få gå på skolen. Hun går på skolen i
landsbyen nå, men hun ville helst ha gått der hele tiden! Men det
vanlige for barn i Sør-Sudan er at de går bare 4 år på skolen. Helst
ville hun ha blitt lege for å kunne hjelpe folk. Hvis ikke det går, kunne
hun veldig gjerne likt å bli sykepleier!
Nyaluak er glad for å være med i skoleklubben. Her møter hun
voksne fra ADRA. Hun lærer at barn har rettigheter, at voksne ikke
skal slå eller gjøre barn redde. Hun lærer om hvordan vi snakker
sammen når vi ikke er enige. Skoleklubben er veldig interessant. En
dag om ikke lenge skal Nyaluak lære andre barn alt hun vet som hun
har lært i skoleklubben.
Det kan være morsomt å hente vann når hun kan gjøre det sammen
med venner. Nå må hun skynde seg hjem!
Oppgave:
- Les historien om Nyaluak i brosjyren Hjelpeaksjon 2020.
- Hvilke ord kan du plukke ut av historien som er nøkkelord – og som vil hjelpe deg til å huske det
viktigste?
- Lag spørsmål fra teksten.

Nyaluak og venner henter brensel før matlaging
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MAT

POSHO OG BØNNER
Posho har mange navn: ugali og mange andre navn. Det er vanlig mat i Sør-Sudan og nabolandene.
Ofte serveres det med bønner eller grønnsaker.
Posho:
500 gram maismel
1 liter vann
Kok opp vannet. Mens du rører hele tiden, pisker du melet inn i
vannet. Rør i 5-7 minutter.
Bønner:
Tørre bønner må ligge over natten i vann. Kok opp bønner (pinto eller kidneybønner, brune bønner
el. lign.) La det koke lenge til bønnene blir veldig myke. Tilsett salt og urter. Stek tomater, løk og
gulrot i små biter og bland med bønnene.
Chapati er en slags fet lompe som er vanlig å lage i Øst-Afrika. Søk på South Sudan chapati, så finner
du sikkert en bra oppskrift på nettet.

I Maiwut der Nyaluak bor, finnes det ikke butikker og knapt noe marked. Man kan kjøpe korn, og så må det
kvernes før det kan males. Alt skjer for hånd. Etter den lange prosessen kan man gå i gang med å lage
posho eller noe annet. Foto: Gry, ADRA
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UTE
1. Lage en landsby fra Sør-Sudan slik du ser den fra lufta på dette bildet:
Du kan bruke kvister, bark, mose, steiner kongler. Du kan male og du kan bruke kritt. Kanskje du får
plass til en skole der også? Til slutt må du huske å ta bilde. Det kan bli til en fin fotoutstilling, og
ADRA er nysgjerrig på hva du kan få til .

2. Spille kanonball med en ball dere lager selv, sånn som mange barn i verden må gjøre.
3. Bærekraftsløypa (Læreren har oppskriften, eller du finner den på internett, på ADRAs
side.)
4. Lag ditt eget mølle-spill med kvister og steiner. Her er spillet:
https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8lle_(brettspill)

SKRIVE.
Skriv en historie fra virkeligheten eller en du finner på – som heter enten:
-

MITT BESTE HJELPEAKSJONSMINNE
MITT BESTE ADRA-MINNE
HVORFOR HJELPEAKSJONEN ER VIKTIG
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HJELP NYALUAK
Å FINNE VEIEN
TIL SKOLEN!
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