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Sudan

I ved helt sikkert godt, at sport er en god og sjov måde at få motion på, men
I tænker måske ikke over, at sport også er meget andet end det. Sport lærer
jer blandt andet at samarbejde og tænke logisk, og gennem holdsport oplever
I, at I og jeres kammerater skiftes til at være i fokus, og at alle i gruppen er
vigtige for et godt resultat.
I Karamoja i det nordøstlige Uganda spiller drengene typisk fodbold og
pigerne kurvebold, som er en slags basketball. Det gør de ikke kun for at lege
og have det sjovt. De gør det også, fordi de tilhører forskellige stammer, som
er dødelig uvenner.
Når børnene dyrker sport sammen, lærer de at løse konflikter og at forstå
hinanden bedre. De oplever det helt fantastiske - at de godt kan samarbejde.
I dette hæfte kan I læse om UNICEFs arbejde med at løse konflikter blandt
børn i Karamoja. I hæftet kan I også læse, hvordan sport, bevægelse og
berøring bruges her i Danmark. Basketball og hiphop bygger bro mellem
børn, og skoleelever masserer hinanden i kampen mod mobning.
Som I måske allerede fornemmer, er der masser af sport og leg i hverdagen,
som kan meget andet end bare give motion. Det handler om at skabe samhørighed og fred.

»Sport har magt til at ændre verden og magt til at
forene mennesker på en måde, som intet andet kan.
Sport taler til mennesker med et sprog, som alle forstår.
Sport kan skabe fred og håb for de fortvivlede.
Sport blæser på raceforskelle og gør nar af dem, der
diskriminerer. Sport skaber idoler, der kan give os alle
sammen håb om en bedre fremtid.«
Nelson Mandela, Sydafrikas første sorte præsident 1994-99.
Nelson Mandela sad i fængsel fra 1962-90, fordi han gjorde
modstand mod diskrimination af sorte afrikanere.
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Sport
Den nordøstlige del af Uganda hedder Karamoja, og det område er det fattigste i hele landet. Her lever ni forskellige nomadestammer, der bor og vandrer
i det tørre landskab. Stammerne er helt afhængige af de køer, geder og
kameler, som de ejer. Traditionen siger, at jo mere kvæg man har, jo mere
magtfuld er man. Vand er en mangelvare, ligesom lægehjælp, skolegang og
varig fred.
Blandt krigerne i Karamoja er der mange konflikter mellem stammerne. De
stjæler kvæg fra hinanden, og de kæmper om græsningsarealer og vand til
dyr og mennesker. Det går hårdt for sig, og ind i mellem bliver nogen slået
ihjel. Det er ofte børnene, som er i farezonen, fordi de passer dyrene i løbet
af dagen, hvor kvægtyve er på spil.
Men børnene burde slet ikke passe kvæg. De burde sidde i skolen og overlade
ansvaret for dyrene til de voksne. Desværre sker det kun for to børn ud af ti
i Karamoja – de otte andre har rigeligt at gøre med at passe hus, hente vand,
samle brænde, lave mad og i det hele taget sørge for, at livet hænger sammen.
Det er grunden til, at UNICEF i Uganda har startet projektet ”Sports for Life”,
hvor leg og bevægelse skal trække børnene til skolen. Gennem sport lærer de
at samarbejde og løse konflikter på en fredelig måde. De bliver sundere og
stærkere, når de bevæger sig, og de bliver mere tolerante overfor hinanden.
Der er fodboldhold for drengene, kurveboldhold for pigerne og atletik for dem
alle, og gennem sporten får børnene venner på tværs af stammeskel. Men vigtigst er det, at mange børn, som ellers ikke ville gå i skole, gennem ”Sports
for Life” alligevel får muligheden for at komme i gang med en uddannelse.

og børn til
Sport trækker forældre

skolen

UNICEF i Karamoja inviterer forældre og børn til en introduktionsdag på
skolen. Børnene får mulighed for at spille og lege, mens forældre kigger på.
Det er tydeligt, at børnene nyder at være sammen med andre, og
forældrene bliver stolte, når deres børns hold spiller sig til sejr.
På den måde kan UNICEF få forældrene i tale og fortælle, at uddannelse og
sport er godt for deres børn.
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UNICEF får hjælp til ”Sports for Life” projektet af en organisation i Uganda,
der hedder The Kids League. Den er vant til at lave sportsprojekter og har
mange fodboldhold rundt omkring i landet. Bernado Lokong på 12 år spiller
med på et af holdene i Karamoja.
I kan på de følgende sider læse om Bernado, der drømmer om at blive en stor
international fodboldstjerne og spille for sit yndlingshold Arsenal. I kan også
læse mere om The Kids League på www.kidsleaguefoundation.org
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Bernado elsker fodbold
Det er en sen onsdag eftermiddag på byens fodboldbane. Det er ikke en fodboldbane, som du kender den herhjemme – med jævnt underlag og græs.
Banen her har et underlag af knoldet jord, og nogle steder er den meget
ujævn. Bernado har hele dagen glædet sig til, at han skal træne og spille
fodbold. Bernado elsker nemlig fodbold, som han spiller sammen med sine
venner i The Kids League.
Bernado er opvokset i et hyrdesamfund. Her er alle hyrder og jægere, og her
er kvæg langt mere værd end penge, for kvæg giver mælk og status.
Stammen overlever simpelthen kun, hvis der er køer, geder og kameler –
også i fremtiden. Derfor stjæler stammerne kvæg fra hinanden, og det er
med til at skabe vold og konflikter mellem dem.
Men Bernado tænker nu mest på at spille fodbold. Han drømmer om en international fodboldkarriere som forsvarsspiller for sit yndlingshold, Arsenal.
Bernado ved godt, at der kun er en minimal chance for, at hans fodbolddrøm
går i opfyldelse. Hvis ikke det går, som han drømmer om, vil han være læge,
så han kan hjælpe syge og udsatte folk i Karamoja.
Bernado går i sjette klasse. Han er både blandt de yngste og de kvikkeste
elever i klassen. Især i naturfag går det godt. Mandag til fredag bor han på
sin skole, Moroto Army Primary School. Det er en slags kostskole, hvor eleverne sover i sovesale. Han savner sine kammerater fra landsbyen, så i weekenden tager han som regel hjem til bedstemoren, der bor i Rupa. Hans mor
arbejder inde i Moroto, hvor Bernado går i skole. Bernado kender ikke sin far.

En typisk dag i Bernados liv

»Jeg er glad for fodbold, fordi

det er sjovt og det forbedrer min
fysik, så jeg kan blive sund og
stærk. Fodbold giver mig også
en masse nye venner både fra
min egen og fra andre stammer«,
siger Bernado.
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Kl. 03.00: Eleverne på kostskolen bliver vækket, de skal
ud og jogge et par timer.
Kl. 06.00-08.00: Bernado vasker sig og gør klar til skolen.
Kl. 08.30: Undervisningen starter.
Kl. 10.30: Børnene får morgenmad, som er en slags grød.
Kl. 11.00-13.00: Undervisning.
Kl. 13.00-14.00: Frokost som består af majsgrød.
Kl. 14.00-16.30: Skole
Drengene spiller fodbold og dyrker atletik resten af
dagen, til de skal spise aftensmad og lave lektier.
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Hver morgen forlader mange drenge og piger deres landsbyer. Drengene skal tage
dyrene på græs, og pigerne skal ind til hovedbyen Moroto for at sælge brænde.
Drengene er ikke ret gamle, før de lærer at lave deres egne buer og pile.
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Karimojongerne elsker at
pynte sig. Tatoveringerne
i ansigtet, perlekransene,
de smukke stoffer og
sølvsmykkerne betyder
meget for det stolte folk.
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Opgave:
Hvorfor dyrker I sport?
Nævn alle de gode grunde,
I kan komme i tanke om,
og skriv dem op på tavlen.
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Hvis du er held
Når et barn bliver født i Karamoja, er fremtiden allerede bestemt. Hvis du er
en dreng, bliver du hyrde. Er du en pige, skal du passe hus, lave mad, hente
vand og samle brænde. Hverdagen er fyldt med arbejde og pligter. Kun de
heldige kommer i skole – og det sker som sagt kun for to ud af ti børn.
Nickson er skolelærer og i sin fritid er han træner for The Kids Leauge.
Træneren lærer drengene at spille fodbold, pigerne at spille kurvebold og alle
børnene at dyrke atletik. Men han bruger også muligheden for at fortælle
børnene om andre ting. Han samler dem på banen og fortæller dem blandt
andet, hvordan man kan beskytte sig selv og andre mod sygdomme, hvordan
man holder en god hygiejne, og hvor vigtigt det er, at man husker at børste
sine tænder.
Undervejs snakker børnene om deres sportsidoler. Idolet ser godt ud. Han er
sej, populær, ren og velopdragen. Nickson opfordrer så børnene til at opføre
sig som deres forbilleder. De skal være disciplinerede, opføre sig pænt og
hjælpe deres familier. Børnene laver også dramaspil og sange om deres
dagligdag og de problemer, de støder på.
Træneren Nickson fortæller, at det er dumt, at stammerne stjæler kvæg fra
hinanden. Ofte går det hårdt for sig, når stammebander kommer og truer
med maskingeværer for at stjæle kvæg. Det er ikke svært at forestille sig, at
børnene vokser op i frygt og usikkerhed. Træneren siger, at de ikke skal bekrige hinanden, det er bedre at hjælpe hinanden. Ligesom på et fodboldhold.
Det er nemlig vigtigt, at børnene lærer at løse konflikter uden brug af vold.

d sjov.
Sport er meget andet en
det sport til:
UNICEF bruger blandt an

»Børnene har mange fordomme om børn fra andre
stammer. Men når de spiller fodbold, lyser de altid op.
Der er smil og latter, og de har det sjovt sammen«,
fortæller Nickson.
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At behandle børn, der har det dårligt efter en katastrofe
At få børn i skole
At undervise børn om sundhed, hiv/aids, børnerettigheder osv.
At lære børn at leve fredeligt sammen, selvom der er krig
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»Før tog jeg af sted tidligt hver morgen, og jeg sagde til min bedstemor,
at jeg gik i skole. Men det gjorde jeg
ikke. For det meste gemte jeg mig
i nærheden af skolen og kom først
frem, når de andre børn havde fri fra
skole, så vi kunne følges ad hjem.
Jeg hadede skolen, men jeg elsker at
lege. En dag hørte jeg, at The Kids
League skulle komme til skolen. Der
ville de lære eleverne en masse lege
og fortælle dem, at det er vigtigt at
gå i skole og lære at læse og skrive
for at komme videre i livet. Nu er
jeg altid den første om morgenen på
skolen. Jeg elsker at lege med de andre i frikvartererne, men jeg glæder
mig også til undervisningen.«
Morgan Octite, skoleelev i Uganda.

Ærlig snak i radioen
Hver weekend sender radioen i Karamoja et program,
der hedder ”Straight Talk” - eller på dansk Ærlig Snak.
Programmet bliver lavet af børn og unge, der tager
vigtige emner op som f.eks. sundhed, uddannelse,
menneskerettigheder, forebyggelse af vold osv.
På den måde bliver børnenes stemmer hørt, så forældre og andre voksne, der lytter med, kan få et indblik
i, hvordan det er at være barn i Karamoja. Programmet
laves på lokalsproget karimojong, så flest muligt kan
forstå det, men det er kun en ud af fem indbyggere i
området, der har adgang til en radio. UNICEF har derfor
købt flere tusinde solcelleradioer, som The Kids League
kører ud med til fjerntliggende landsbyer, så indbyggerne også der kan modtage de vigtige oplysninger.
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Under 2. Verdenskrig kom de britiske koloniherrer
til Karamoja for at hente nogle af de unge mænd
med tilbage som soldater. Med en pen skrev de
karimojongernes navne i en bog. Men da mange
af mændene aldrig vendte hjem igen efter krigen,
blev pennen forbandet og afbrændt ved en symbolsk handling. Karimojongerne troede, at pennen
var skyld i de mange dødsfald.
Først i 1995 hævede karimojongerne forbandelsen,
og i dag anerkender de, at der er brug for skolegang som en vej ud af deres ekstreme fattigdom.
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Antoinetta vågner tidligt. Solen er dog allerede stået op. Hun drejer hovedet
og kigger på sin sovende bedstemor, som er den eneste voksne, der er tilbage
i Antoinettas familie. Antoinetta er 10 år gammel. For et par år siden døde
hendes mor, men der er ingen, der ved, hvad hun døde af. Hun kom bare
hjem fra byen med hovedpine, og efter nogle dage fandt Antoinetta sin mor
død i sengen.

Er der forskel på, hvilke
sportsgrene drenge og piger
dyrker i Danmark? Er det
rigtigt, at drenge helst vil
spille fodbold, og piger vil
spille håndbold?

Antoinetta går i tredje klasse i sin skole i den lille landsby Rupa. Hun følger
godt med i timerne, for hun vil gerne være lærer, når hun bliver stor. Men
det er ikke altid nemt for Antoinetta at koncentrere sig om undervisningen,
fordi hun har mange andre ting at tænke på. Når hun møder om morgenen,
har hun en stor tom vanddunk med, som hun skal fylde op ved vandposten
på hjemvejen, og mange gange knurrer hendes mave, fordi bedstemoren ikke
har haft held til at skaffe mad. Så er der lang tid til kl. 12, hvor alle børnene
får en skål gratis grød på skolen.
Alle pigerne i Karamoja har pligter, som de skal tage sig af i hjemmet. Derfor
kommer de fleste af dem aldrig i skole. I stedet tager de sig af deres søskende, samler brænde, koger grød, henter vand og meget andet, som de har gjort
det i generationer. Men Antoinetta har hørt, at der inde i Moroto er nogle
piger, der spiller kurvebold, og det drømmer hun om at være med til.
Kurvebold er en populær pigesport i Uganda og i mange andre lande i Afrika.
Når pigerne er samlet til sport, får de en masse vigtige ting at vide af andre
unge, der er uddannet af UNICEF. Pigerne og deres familier skal forstå,
at det er godt for deres fremtid at få en uddannelse. De skal også lære om
hygiejne, sygdomsforebyggelse, prævention og sundhed og om, hvordan man
kan undgå konflikter.

Kurvebold

Men det bedste for pigerne er dog at være sammen. De nyder at få nye
kammerater og at glemme alle deres pligter i et stykke tid. Og det er alt det,
som Antoinetta håber hun en dag kan være med til.

»Men mit største ønske er, at
jeg kan blive ved med at gå i
skole, så jeg kan blive lærer«,
siger Antoinetta.
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minder lidt om basketball – men
der er forskelle. For eksempel må
spillerne ikke drible, og det er
heldigt, fordi spillet her foregår
på jordbaner. Hver spiller har
ansvar for at mandsopdække en
fast modstander fra det andet
hold.
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I tørkesæsonen er
det småt med mad i
Karamoja, og der skal
hentes meget vand
ved vandposten.
Det er Antoinettas
ansvar at sørge for
husholdningen i den
lille familie.

Antoinetta går i skole og
vil selv være lærer engang.
I fritiden drømmer hun om
at spille kurvebold med de
andre piger fra Moroto.
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Alle børn
FN oprettede UNICEF i 1946 for at hjælpe syge og sultende børn efter
2. Verdenskrig. I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn
og arbejder i flere end 150 lande over hele verden. En af UNICEFs vigtigste
opgaver er at holde øje med, at Børnekonventionen overholdes.
Børnekonventionen hedder i virkeligheden FNs Konvention om Barnets
Rettigheder. Man kan sige, at den er en slags grundlov for børn i hele verden.
Børnekonventionen sikrer, at alle verdens børn har samme rettigheder. Hvor
som helst et barn vokser op i verden, har det ret til at overleve, blive beskyttet mod misbrug og diskrimination, til at have indflydelse på sit eget liv og
til at udvikle sig bedst muligt.
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Drenge o
FIFA – Det Internationale Fodboldforbund – samarbejder med UNICEF og har
betalt for flere tusind ”Sports-in-a-box”. Sportskasserne har UNICEF sendt til
forskellige lande, hvor pigerne skal hjælpes i gang med at dyrke sport.
Hver gang FIFA har et arrangement et eller andet sted i verden, fortæller de,
hvor vigtigt det er, at børns rettigheder bliver overholdt. FIFA er fortalere
for, at drenge og piger bliver behandlet lige. Desværre er der mange lande i
verden, hvor pigerne hverken må gå i skole eller dyrke sport. I stedet skal de
blive hjemme og hjælpe deres mødre med at lave mad og passe deres mindre
søskende. FIFA fortæller, at piger har ret til at gå i skole og ret til at dyrke
sport ligesom drengene.

Børnekonventionen er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter.
Den er mere et sæt retningslinjer. Landenes regeringer har ansvaret for, at
retningslinjerne overholdes, og gør landene det ikke, bliver de kritiseret af
FN. Næsten alle lande i verden har skrevet under på Børnekonventionen.
Det er kun Somalia og USA, der endnu ikke har gjort det.
Der står f.eks. i Børnekonventionen, at alle børn har ret til leg og sport.
UNICEF tilbyder børn i fattige lande at dyrke sport i skolen, og i det nordøstlige Uganda er de to børn Bernardo og Antoinetta med i projektet
”Sports for Life”.

Opgave:
Lær mere om UNICEF på www.unicef.dk
Klik ind på Børnekonventionen og læs
den igennem i grupper. Find derefter
i hver gruppe frem til de ti artikler,
som I synes er de vigtigste. Har I alle
sammen valgt de samme? Argumenter
for jeres valg. Skriv derefter en særlig
udgave af Børnekonventionen, som
skal gælde i jeres klasse. Dekorer den
flot og hæng den op i klassen.

le mirakel

UNICEF er en del af FN. Det kan
man se på de første to bogstaver
UN, United Nations, som er den
engelske forkortelse for FN,
Forenede Nationer.
UNICEF står for United Nations
Children’s Fund eller på dansk De
Forenede Nationers Børnefond.

Sports-in-a-box – et lil

Når den er lukket, ligner den bare en almindelig metalkuffert, men når man åbner den, kan man få frit løb
for alle sine sportsdrømme. UNICEFs ”Sports-in-a-box” er
proppet med bolde, pumper, holdtrøjer, kridt, sjippetov,
net, flag, ketsjere og meget mere til 40 børn. Kufferten
indeholder alt det, man skal bruge på en skole, i en flygtningelejr eller i et katastrofeområde for at sætte gang i
sportsaktiviteter med børn.
Mange sportsklubber og idrætsforeninger giver UNICEF
penge til at købe ”Sports-in-a-box”, så der kan blive
oprettet sportsklubber for børn over hele verden.
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Goals for Girls
I Washington i USA findes der en flok piger, som i mange år har spillet sammen på et fodboldhold, der hedder Blast og som er en del af FIFA. Pigerne
har lavet et projekt, som de kalder ”Goals for Girls”. Det går ud på, at de har
knyttet bånd til nogle jævnaldrende kammerater i Sydafrika af en særlig
årsag: Aids. Da pigerne fra Blast hørte om de store problemer, ungdommen i
Afrika har med hiv/aids, besluttede de sig for at skrabe penge sammen, så
de kunne rejse 8.000 km til Port Elizabeth i Sydafrika. Her ville de videregive
deres egen spilleglæde og lære de afrikanske piger en sportsgren, som kan
være med til at holde dem væk fra gaden og give dem en meningsfuld fritid.
Der er flere mål med ”Goals for Girls”:
Det første mål er, at de sydafrikanske piger skal lære at spille fodbold, og
at de skal lave en klub, hvor de kan mødes hver dag og tale sammen.
Det næste mål er at oplyse de sydafrikanske piger om, hvordan de skal
beskytte sig mod farlige sygdomme, f.eks. ved at bruge prævention for at
beskytte sig selv og andre mod hiv-smitte.
Det tredje mål er at få pigerne til at forstå, hvor vigtigt det er, at de går i
skole, så de kan få et godt arbejde og en god fremtid.
Men pigerne fra USA har også stillet sig selv et mål – de skal lære meget
mere om Afrika, og hvordan det er at være pige der.

»Vi er alle sammen teenagepiger.
Selvom vi kommer fra helt forskellige
verdener, er vi alligevel meget ens«,
siger Claire, der er angriber på det
amerikanske fodboldhold Blast.
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UNICEF i Superligaen
Har I lagt mærke til, at UNICEFs logo er på trøjerne, når fodboldspillerne fra
Brøndby IF løber på banen? Det skyldes en sponsoraftale mellem smykkevirksomheden KasiGroup, sportsklubben Brøndby IF og UNICEF Danmark.
KasiGroup har købt reklamepladsen på Brøndbys fodboldtrøjer, men de ønsker
ikke at reklamere med deres eget navn. De har i stedet valgt at give UNICEF
mulighed for at få logo og navn på trøjerne og derved støtte et godt formål.
Aftalen løber over fem år og betyder blandt andet, at UNICEF får et tocifret
millionbeløb. De penge kan UNICEF bruge til at hjælpe børn over hele verden.
Spillerne fra den spanske fodboldklub FC Barcelona løber også rundt med
UNICEF på brystet. Det skyldes også en sponsoraftale, hvor UNICEF ikke betaler en krone, men i stedet modtager mange millioner kroner, som kan hjælpe
en stor del af verdens børn til et bedre liv. Det er dog ikke kun pengene, der
betyder noget. F.C. Barcelona har 60 millioner fans, og når de ser deres idoler
spille fodbold, bliver de mindet om, at der er børn i hele verden, der har brug
for hjælp.
UNICEF bruger også kendte danskere til at sætte fokus på hjælpearbejdet.
Kasper Lorentzen fra Brøndby IF er UNICEF ambassadør, og han vil gerne
sætte fokus på, at sport kan være med til at løse konflikter.

»Fodbold er meget mere end
et spil. Det er med til at forme
dig som menneske. Fodbold
har gjort mig til den person,
jeg er i dag. Spillet har både
på og udenfor banen lært mig
at behandle med- og modspillere godt. Det er ud fra mottoet ’Hvad du gør ved andre,
gør andre også ved dig’.«
Kasper Lorentzen.

Opgave:
Har I sportsidoler?
Hvem? Prøver I at ligne
jeres idoler og opføre jer
ligesom dem?
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Ambassadører sæ
En af verdens mest kendte fodboldstjerner er David Beckham. Han er ambassadør for UNICEF og idol for millioner af børn over hele verden. Når han taler,
er der mange, der lytter. Så når UNICEF har nogle vigtige ting at fortælle, er
det godt at få David Beckham til at gøre det.

»Gennem fodbold kan børn lære at forstå, at vold er forkert. Sport
kan være med til at stoppe diskrimination, racisme og vold. Vi skal
lære vores børn, at respekt for andre er det vigtigste i verden.«
David Beckham.
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Sport hjælper n
Brøndby IF har sociale projekter, hvor sport spiller en central rolle. I har
måske hørt, at det kan være svært for unge med anden etnisk baggrund end
dansk at finde et job. I sportsklubben Brøndby hjælper man unge nydanskere
med at få et arbejde. Projektet hedder ”Fra Bænken til Banen”.
Ideen er enkel: I Danmark er det almindeligt, at unge mennesker får en
praktikplads eller et arbejde hos deres forældres eller venners arbejdsgiver.
Desværre har mange unge nydanskere ikke det samme netværk at trække på,
og de kan i stedet få hjælp af Brøndby IF.
Klubben tager en samtale med de unge, der gerne vil
have et arbejde, og matcher dem med en af klubbens
sponsorer, som mangler arbejdskraft.
På klubbens hjemmeside kan virksomhederne
annoncere efter arbejdskraft.

Opgave:
Diskuter det som David Beckham siger. Hvad synes I om det?
Forestil jer, at I er idoler for millioner af børn. Hvad ville I sige
til dem, hvis I fik mulighed for
det? Skriv citater på 2–3 linjer.
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Regler for ærligt spil
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Hvad
Når I dyrker sport, er I vant til at spille efter regler. Hvis ikke der var
regler ville alle styrte rundt i hver sin retning, og alle ville gøre noget forskelligt. Uden regler ville ingen få det sjovt, når de dyrker sport sammen.
Men uden for skolen er der også regler, som I følger. For eksempel går I
ikke over for rødt i trafikken, og I går ikke rundt og slår på andre mennesker. I følger de regler, der er i skolegården, hjemme og i trafikken.
Reglerne er der, for at alle kan være med på lige vilkår.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Jeg vil følge spillets regler.
Jeg vil ikke blive så hidsig eller sur, at jeg ødelægger spillet for andre.
Jeg vil respektere mine modstandere.
Hvis jeg er på et hold, vil jeg gøre mit bedste for at spille for holdet.
Jeg vil huske, at det ikke kun gælder om at vinde for enhver pris, men
at det er mindst lige så vigtigt at få en god kamp.
Jeg vil huske, at det også gælder om at have det sjovt og få gode venner.
Jeg vil følge dommerens beslutninger uden at blive sur – også selvom 		
dommeren måske tager fejl.
Jeg vil ikke snyde for at blive bedre til min idræt.
Jeg dyrker idræt, fordi det er det, jeg vil. Ikke fordi mine forældre,
lærere eller min træner siger, jeg skal.

Selvfølgelig betyder det noget at vinde, men nogle børn og voksne vil kun
være med, hvis de vinder. De kan ikke lide at tabe, hverken i sport, spil eller
i andet, der sker i livet. Men det er vigtigt hele tiden at huske på, at det ikke
betyder alt at vinde. Mange oplever, at det sammenhold man får ved at
PRØVE på at vinde, er mindst lige så vigtigt. I kan altså sagtens deltage
i sport, selvom I taber, for det handler jo mest om at have det sjovt og få
rørt sig.

Fair Play i skolen
Dansk Skoleidræt arbejder for, at elever skal have de bedste muligheder for at dyrke
sport i skolen. Det er dem, der står bag Skolernes Motionsdag, skolefodboldstævner,
stævner i håndbold, volleyball og basketball samt mange, mange andre aktiviteter, der
sætter fokus på sport.
Dansk Skoleidræt arbejder også meget med Fair Play. Fair Play er engelsk og betyder
“at spille efter reglerne”. Fair Play handler ikke kun om at følge reglerne, når I dyrker
sport. Det handler også om venskab, og at I udviser respekt over for andre og jer selv.

Opgave:

Opgave:
Tænk over alle de fordele der er,
og kan være, ved at dyrke sport.
I vil sikkert hurtigt kunne skrive
en lang liste, der også handler
om meget andet end at vinde.
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Hvad synes I om disse Fair Play
regler, som nogle børn har lavet for
Dansk Skoleidræt? Kan I også bruge
reglerne i skolegården eller derhjemme? Synes I, at der mangler noget?
Lav jeres egne Fair Play regler i klassen. Skriv dem op på plancher og
hæng dem op i klassen sammen med
jeres egen Børnekonvention.
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Legepatrulje mo
Ved I, at nogle elever sidder alene og passive i frikvartererne. Måske
føler de sig ikke velkomne i de andres leg og tør ikke spørge, om de må være
med. Når de ikke er med i kammeraternes aktiviteter, risikerer de at blive sat
uden for skolens fællesskab.
På flere skoler sætter de ældre elever aktiviteter i gang for de små klasser.
Det gør de for, at de yngre elever skal være aktive i frikvartererne. Det kaldes
legepatruljer.
Legepatruljerne består af tre til fire elever fra 6. – 9. klasse. De kommer på
kursus hos Dansk Skoleidræt sammen med unge fra andre skoler. På kurset
lærer de mange nye spil, aktiviteter og lege, som de kan tage med hjem.
Derefter er det op til legepatruljen at sætte legene i gang i deres egen
skolegård og sørge for, at de yngre elever får tilbuddet om at være med.
Mange af de elever, der tidligere sad tilbage, mens alle andre legede, har nu
en livligere skoledag. Og når de leger med skolekammeraterne i frikvarteret,
er det også lettere at spørge en kammerat, om han vil lege efter skoletid.

Legepatruljerne er populære, og
rigtig mange børn har lyst til at
være med i deres aktiviteter.

»Når man føler sig ensom,
tager legepatruljen
én med i legen.«
Elev på Juulskovskolen.

Legepatruljerne gør frikvartererne sjovere og er med til at bremse mobning
på skolerne.

»Jeg tænker altid mest på de børn, der
sidder alene i frikvartererne og ikke lige
har nogen at lege med. Nu er de med
ude at lege med de andre og kommer
med i sammenholdet.«
Louise Agerbo, legepatrulje, Seden Skole.

Opgave:
Hvad synes I, man kan
gøre for at få alle til at
lege i frikvartererne?
Hvilke lege er gode at
lege, når man er mange?
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»Efter legepatruljen er startet i skolegården, er der ikke længere elever, der går
alene rundt uden at vide, hvad de skal lave
i frikvartererne. De er sammen med kammeraterne, og de hygger sig og griner.«
Britta Nielsen, lærer, Juulskovskolen.
27

id
t
le
o
k
s
r
e
t
f
e
e
g
li
t
r
o
p
S
Når I dyrker sport i en idrætsforening, har I det sjovt, og I er med i et fællesskab. Det synes de fleste børn. Men der er også børn, som slet ikke ønsker at
dyrke sport efter skoletid. Måske er de generte. Måske interesserer de sig slet
ikke for sport, eller måske kommer deres forældre fra et land, hvor man ikke
har foreningskultur på den måde, der er almindelig i Danmark. Men hvad gør
man så for at få børn væk fra computerskærmen derhjemme og ud at dyrke
motion i stedet?
Det har Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Skoleidræt svaret på, og det
hedder Skolesport. På skoler landet over mødes de elever, som ikke altid er
en del af fællesskabet, og som ellers ikke dyrker motion. På Hastrupskolen i
Køge mødes eleverne to gange om ugen til Skolesport. Det er lige efter skoletid i skolens gymnastiksal, og det er en af skolens lærere, som står for undervisningen.
I Skolesport kan børnene være med i for eksempel løb, forhindringsbane,
fodbold, håndbold, boldlege, orienteringsløb, rundbold, fægtning, floorball,
basketball og meget mere.
Amanda, Anton og Anne-Sophie synes, det er sjovt at gå til Skolesport. De
løber omkring i ens blå T-shirts i gymnastiksalen. Amanda synes især godt
om fægtning, mens Anton mener, at det er godt at lære mange forskellige
spil og lege. Anne-Sophie går også til ballet i sin fritid, men hun synes,
Skolesport er sjovt, fordi hun selv kan være med til at bestemme, hvilke lege
hun og kammeraterne skal lave.

»Vi skal have det sjovt, og vi
skal passe på hinanden,
når vi dyrker sport.«
Tommy Brun Larsen, lærer,
Hastrupskolen

»Jeg virker ikke farlig på hverken børnene eller deres forældre. De kender mig
fra skolen, hvor jeg underviser til daglig.«
Tommy Brun Larsen, lærer, Hastrupskolen.

Opgave:

Hvis man synes, at computerspil
er sjovere end boldspil, hvad tror
I så, der skal til for, at man får
lyst til at slukke computeren og
gå ud og dyrke motion?
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Musikken dunker med faste rytmer, basketstøvlerne er snøret, og kasketterne
sidder, som de skal. Der er dømt spil og sjov, når GAM3 inviterer til leg på
gaden, på Nørrebro, i Vollsmose, i Gjellerup Parken og mange andre steder i
Danmark.
GAM3 bruger sport til at bygge bro mellem unge, der bor i socialt belastede
områder. GAM3 samler børn og unge, hvor de bor, og lærer dem at spille basketball, danse hiphop, breakdance og meget andet. Børnene bor steder, hvor
der er problemer med vold og kriminalitet. Ofte keder børnene sig om aftenen, i weekenden og i ferien, og de hænger ud på gaden.
I løbet af sommerferien omdanner GAM3 børnenes gade til en stor legezone.
Her spiller det ingen rolle, om man er muslim eller kristen, sort eller hvid,
dreng eller pige. Alle kan være med til at spille basket og danse.
Det er professionelle sportsfolk fra Uganda og USA og omkring 50 danske
trænere, der arbejder med børnene, som hurtigt oplever, hvordan de bliver
bedre og bedre til at danse og dyrke sport. Og når skolen begynder igen, kan
børnene tænke tilbage på en aktiv ferie, hvor de måske ikke lavede så meget
ballade som normalt, og hvor de lærte andre børn fra området at kende.

»Børnene har normalt ikke noget med hinanden at gøre, og
måske betragter de endda hinanden som fjender. Men de har det
sjovt, når de dribler, sveder og arbejder sammen på banen,«
siger Simon Prahm, som er daglig leder af GAM 3.
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GAM3 er pæredansk, men organisationen arbejder også i udlandet. I Libanon
kommer børnene fra palæstinensiske flygtningelejre, og i Ægypten er det
gadebørn og unge fra et børnehjem.
To gange om ugen træner de unge i Libanon basketball. De har ingen sportssko. De spiller i plastik-klipklappere på den varme asfalt. Der er stegende
hedt om sommeren i Libanons hovedstad Beirut. Her har kun få unge råd til
at være med i en sportsklub, men de kan rigtig godt lide at bevæge sig, så de
er glade for det gratis tilbud.
Selvom sport er for alle, er det alligevel svært at få pigerne til at deltage.
Da GAM3 blev dannet, var der ingen piger, der deltog. Men da der både var
kvinder og mænd blandt de lokale trænere, kom pigerne også med lidt efter
lidt. Nu er fire ud af ti spillere i projektet i Libanon piger.

»Vi bilder os ikke ind, at GAM3 kan skabe fred i
Libanon, men hvis unge fra de stridende parter
kan finde ud af at spille sammen på en basketbane, så bliver det måske mindre sandsynligt, at
de retter geværerne mod hinanden senere i livet,«
siger Simon Prahm, der er daglig leder af GAM3.

Opgave:
»Jeg bor i Tingbjerg,
hvor unge helt ned til
10 år stjæler knallerter,
fordi de keder sig. Sport
samler folk, så man
ikke gør dumme ting.«
Hussein, 15 år.
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UNICEF støtter GAM3’s
projekt i Libanon med at
få muslimske og kristne
børn til at spille sammen.

Hvad synes I om at bruge idræt
til at bygge bro mellem unge, der
har forskellig tro og forskellig
kulturel baggrund? Hvad kan man
lære af at dyrke sport – udover at
blive bedre til sin sportsgren?
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Den man rører –

Opgave:

Rører I ved jeres klassekammerater? Nævn nogle
lege, spil, bevægelser,
hvor I er i fysisk kontakt
med andre.

Mange danske skoler gør en stor indsats for at forhindre mobning. Der bliver
diskuteret i elevrådet, på lærerværelset og i skolebestyrelsen for at komme
mobningen til livs. Flere steder bruger skolerne massage og berøring i kampen mod mobning.
På Tikøb Skole kan elever op til sjette klasse lære at give hinanden massage
på ryggen. En rar berøring virker afstressende, pulsen slår langsommere, og
børnene føler sig veltilpasse.
De dage, hvor eleverne skal massere hinanden, udfører læreren forskellige
ritualer, så eleverne kan indstille sig på berøringen. Læreren kan for eksempel tænde nogle stearinlys i klasseværelset og sætte afslappende musik på
allerede i frikvarteret, så alle kan forberede sig på, hvad der skal ske.
Måske spørger læreren, om eleverne har bemærket, hvordan vejret er. Er det
regnvejr, beder læreren eleverne om at vise sidemanden, hvordan regnvejr
mærkes på huden. Børnene sætter den ene hånd på sidemandens hoved og
den anden på lænden. Det er indenfor dette område, berøringen foregår.
Bagefter fortæller læreren en historie, som danner baggrund for de massagestrøg, som børnene skal bruge.

assagen?

m
Hvad synes eleverne om

“Det er dejligt at komme i skole og vide, vi skal have massage.”
“Massage er dejligt, det er, som man svømmer væk.”
“Man får det rart indeni.”
“Massage hjælper til at lære de andre at kende, når man er ny.” (en nytilflyttet pige)
“Man slapper af.”
“Man kan tænke på alt muligt.”
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Hvis en elev siger, at det er ubehageligt eller gør ondt, går den anden elev
uden om stedet.

”Børnene lærer at sige til og fra og mærker, at de andre respekterer denne grænse. Den venlige berøring handler om at være søde
ved hinanden og at respektere hinanden,”
fortæller Jane Hertz fra Tikøb Skole.
Massagen slutter med, at eleven, der masserer, giver den anden et lille klem
på skulderen for at vise, at massagen er slut. Efterfølgende går børnene ofte
til frikvarter med hinanden under armen eller hånd i hånd.
Selvom massagen er indført på Tikøb Skole, er der stadig drillerier og konflikter mellem børnene. Men der er ikke længere nogen, som mobber. En af
skolens elever forklarer det på denne måde:

”Man kan da ikke slå en, man lige har rørt ved.”

Når du bliver masseret,
oplever du, at du bliver set,
anerkendt og accepteret. Du
oplever, at du bliver mødt på
en positiv måde, og du føler
dig vigtig og værdifuld.
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Drama om
Kan I huske Bernado i Uganda, som I læste om tidligere i bogen?
Når han er sammen med sine kammerater for at træne fodbold, sker det
nogle gange, at træneren laver rollespil med børnene. Rollespillet er med
til at synliggøre de konflikter, stammerne har indbyrdes.
Vi bruger også rollespil - eller drama - i de danske skoler.
Nogle lærere bruger en metode, der hedder forumspil til at synliggøre
problemerne i klassen. I forumspil finder man et emne eller en konflikt,
som klassen har tæt inde på livet. Bagefter skal eleverne lave et rollespil
om situationen. Det er tilladt at bryde ind i spillet, komme med forslag til
ændringer og få konflikten til at udvikle sig i en anden retning.
Her er et eksempel:
Der er en elev i klassen, der bliver mobbet af de andre. Eleverne i klassen
skal nu improvisere en mobbesituation og stoppe der, hvor konflikten går
i hårknude. For eksempel lige før mobbeofferet får tæv. Når eleverne skal
spille rollespillet anden gang, skal de elever, der kigger på, forsøge at
ændre spillets gang.
Læreren er joker. Det betyder, at det er lærerens opgave at sætte rammerne
og styre rollespillet. Jokeren spørger måske, om eleverne synes, den nye
afslutning på situationen er god. Nu er det op til eleverne selv at komme
med forslag til, hvordan de medvirkende kan gøre eller sige ting, der ændrer
situationen, så rollespillet kan ende på en anden - og bedre - måde.

»Konflikter ender næsten altid med, at der er en
eller flere, der bliver kede af det eller vrede på de
andre. Men når vi bruger forumspil til at vise konflikterne i klassen, går det pludselig op for eleverne,
hvordan det føles at blive undertrykt. Drama er en
måde at visualisere dagligdagens konflikter og en
mulighed for at ændre de samme konflikter.«
Ken Ploug Rasmussen, dramalærer og folkeskolelærer.

34

m
o
s
n
e
t
e
d
r
o
il
t
ig
Bevæg d
Har I nogensinde udtrykt jeres følelser gennem en dans? Nej vel. Men det
er faktisk muligt. Når man danser og bevæger kroppen, kan man faktisk
tydeligt vise, hvordan man har det.
Professionelle dansere fra Dansens Hus i København tager rundt på skoler
i Danmark og laver forestillinger og workshops for forskellige klasser. En
workshop kan for eksempel handle om mobning, og den kan lære eleverne,
hvordan man bruger bevægelser til at beskrive ord og følelser. Eleverne skal
sammen i grupper arbejde sig frem til forskellige måder at vise, hvordan det
må føles at blive mobbet.
I lærervejledningen er der anvisninger på en øvelse, I kan lave sammen i
klassen. Og på www.dansenshus.dk kan I læse meget mere om de
muligheder, dansen kan give dig.

Opgave:
»Nogle mennesker er gode
til at udtrykke sig i ord,
andre foretrækker at udtrykke sig i bevægelser. Dans er
en udtryksform, der kan give
børn og voksne en anderledes
oplevelse og give tankerne
mulighed for at slå
kolbøtter.«
Anna Katrine Korning,
Dansens Hus.

Stil jer i en rundkreds og
kast en bold til hinanden.
Forinden har I aftalt, at
der er en af jer, som
bolden aldrig bliver kastet
til. Hvordan føles det at
blive holdt udenfor?
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Afslutning
Nu har I været en tur rundt i verden og fået en fornemmelse af, hvor
fantastisk et redskab sport egentlig er. Et redskab til at skabe fred, til at
fortælle børn alle mulige vigtige ting, til at holde dem væk fra kriminalitet,
til at få dem i skole og meget, meget mere.
I har også fået et indblik i, hvordan man bruger forskellige former for sport
til at bekæmpe mobning blandt danske børn. Nu er resten op til jer. Ved at
bruge den viden, I har fået gennem dette hæfte, kan I måske helt fjerne
mobning i jeres klasse. I har i hvert fald fået mulighed for at sætte jer ned
sammen og tale om, hvordan I kunne tænke jer at have det med hinanden.
Måske kan I skrive en særlig anti mobbepolitik, der gælder for jeres klasse,
som kan inspirere andre på skolen til at gøre det samme. Husk nu på, at alle
børn har ret til et godt liv, og at I må hjælpe hinanden med at få den rettighed opfyldt.

UNICEF blev oprettet i 1946 som FNs børnefond. UNICEF arbejder i
over 150 af verdens fattige lande for at sikre børn en sund og tryg
opvækst, skolegang og beskyttelse mod vold, udnyttelse og aids.
www.unicef.dk

