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Rune og Zambias helte er et undervisningsmateriale for skolens mellemtrin, som handler om børns forhold til globale klimaforandringer. 		
Materialet består af et elevhæfte, en dvd og en lærervejledning.
Lærervejledningen kan downloades på www.unicef.dk/runeogzambias-helte. Materialet henvender sig især til fagene dansk og natur/
teknik. Vores intention er, at lærerne i de to fag kan arbejde tværfagligt
med materialet.
I natur/teknik kan man især arbejde med vejr og klimaforandringer samt generelle forhold i Zambia. Desuden kan man fokusere på
træernes betydning for luftarters kredsløb. Zambia er, næstefter
Brasilien, det land i verden, der fælder flest træer, og det har stor betydning for klimaet. Det er derfor oplagt at arbejde med træers kredsløb og
problematikker omkring afbrænding og svedjebrug.
I dansk kan man især arbejde med børns rettigheder, men det er også
oplagt at fokusere på, hvor mange ressourcer børn egentlig besidder i
forhold til voksne. Derudover er det vigtigt, at der bliver afsat tid til at
diskutere klimaforandringer, som er et emne, der optager mange børn.
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Undersøgelser har vist, at børn af og til er angste for fremtiden, fordi
de hører så mange skrækkelige historier om jorden, der er ved at blive
oversvømmet. Det sætter gang i uhyggelige fantasier, som det ville
være godt at få talt igennem.
Sidst men ikke mindst, er det oplagt at bruge materialet til et emne
om Afrika og/eller ulande generelt. Vi har valgt at fokusere på positive
historier fortalt af børn. Det kan forhåbentligt være med til at rokke ved
mange stereotype forestillinger om Afrika.
Flere oplysninger kan findes på www.unicef.dk

Materialets opbygning

Elevhæftet på 44 sider handler først og fremmest om unge klimaambassadører i Zambia. UNICEF har gennem de seneste par år
uddannet over 500 børn og unge, som i dag fungerer som klimaambassadører i alle landets 10 provinser. Ideen til klima-ambassadørkonceptet kommer fra børnene selv. I 2009 var fire zambiske børn på
en rejse til Danmark, hvor de deltog i en klimakonference arrangeret af
UNICEF og Københavns Kommune. Konferencen blev holdt som optakt
til COP15, der fandt sted i København det år. Klimakonferencen for
børn, Children’s Climate Forum 09 eller CCF09, samlede 165 børn fra
44 forskellige i- og ulande. I godt en uge diskuterede de klimaforandringer og sammenhængen mellem rige landes overforbrug og
konsekvenserne af disse, som afspejles i de fattige lande. Ved konferencens afslutning vedtog børnene en resolution, Our World – Our Future,
som kan findes på vores hjemmeside.
Da de zambiske børn vendte hjem, kontaktede de UNICEF i Zambia
med et forslag om at fortsætte klimaarbejdet sammen. Det resulterede
i Unite4Climate Zambia, som er et omfattende program, der involverer
børn.
UNICEF Danmark støtter projektet Unite4Climate Zambia, som har
landets børn og unge som frontkæmpere. Det er jo deres fremtid, det
handler om. De 500 unge klima-ambassadører arbejder over hele landet
for at udbrede budskabet om klimaforandringerne. Gennem dem får
landets indbyggere at vide, hvordan de kan forebygge klimaforandringerne, men også hvordan de kan indrette deres liv efter dem. 		
Klima-ambassadørerne, der er mellem 12 og 18 år, er blevet undervist
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i klimaforandringernes konsekvenser og har lært at bruge forskellige
medieplatforme til at få deres budskab ud – blandt andet radio. 		
For eksempel i byen Mongu, hvor unge på eget initiativ har startet et
ugentligt program om klimaforandringer på den lokale radiostation. På
www.unicef.dk kan der findes flere artikler om Unite4Climate.
Elevhæftet sætter især fokus på de zambiske børns ressourcer. De fem
portrætter, som vi tegner, fortæller hver især en historie om børn, der
trodser fattigdom og vanskelige vilkår, og sætter alle kræfter ind på at
gøre noget godt for klimaet. Børnene er uselviske, energiske, idérige
og seriøse med deres projekter. De handler imod alle stereotype forestillinger om Afrika, som et land der udelukkende bebos af fattige mennesker, der er afhængige af hjælp udefra. Børnene er mere engagerede
i deres land og deres fremtid, end mange danske børn er, og det er til
trods for, at de fleste danske børn har flere muligheder for at lave egne
projekter. De har økonomisk opbakning, adgang til materialer, internet,
kørelejlighed og meget andet, som de zambiske børn kun kan drømme
om. Dette materiale tegner et positivt billede af visionære zambiske
børn, som vi håber, kan være med til at inspirere danske børn til at være
aktive for en god sag.
For at skabe en parallel til danske børn, indeholder hæftet også fem
korte voxpops med danske vinkler.
Dvd’en indeholder fem film à 6-8 minutter om klima-ambassadører
i Zambia. Rune Klan, UNICEF Danmarks goodwill ambassadør, har
besøgt Luyando, Suunta og Ireen, Wamunyima, Brighton og Jack, som
hver på sin måde kæmper for, at deres liv skal blive anderledes end
deres forældres. Zambias befolkning har i generationer fældet træer
og afbrændt jorden for at producere trækul, og den form for udnyttelse
skader klimaet. De unge klima-ambassadører ønsker at ændre på forholdene, og det gør de blandt andet gennem oplysende radio, affaldsprojekter, træplantning, skoleklubber og meget andet.
Teksterne om Zambia i elevhæftet og de fem film på dvd’en giver
tilsammen et fint vidnesbyrd om dagliglivet i et afrikansk land, der slås
med klimamæssige udfordringer.

5

Information – refleksion – reaktion

I UNICEF Danmark tror vi på, at god læring bør bestå af tre dele:
Information, Refleksion og Reaktion. Første del er den mest passive for
eleven. Nemlig dén, hvor emnet formidles, og viden bygges op. Her står
dvd’en og lærerhæftet i fokus. Næste del, som kan ske i vekselvirkning
med formidlingen, er den, hvor eleven skal bruge tid på at bearbejde
det tillærte og reflektere over den nye viden. Her er samtalen vigtig,
og især spørgsmål med filosofisk indhold kan hjælpe eleverne med at
danne egne meninger og holdninger og med at argumentere for dem.
Sidste del af tre-trins-raketten handler om at give eleverne mulighed
for at handle ud fra den viden, de har erhvervet sig, og handlingerne
kan tage mange former. Jo mere handling, jo større chance for, at det
tillærte ikke glemmes igen. Vi anbefaler, at der arbejdes kreativt med
børns rettigheder og Børnekonventionen, og på vores hjemmeside
www.unicef.dk findes der forslag til, hvordan man kan tilrettelægge
undervisningen. Man kan også rekvirere en gratis prøvepakke om
Moveathon, som er en idrætsorienteret, pædagogisk indsamlingsaktivitet, der blandt andet indeholder et lærerhæfte med mange gode
aktivitetsforslag.
Vi ved, at børn fra naturens side er tillidsfulde og medfølende, og at
de desværre ofte gennem deres opvækst mister den naturlige nysgerrighed, der gør dem åbne i forhold til deres møde med verden.
Kun ved at gribe de medfødte egenskaber og udvikle dem kan vi
skabe voksne mennesker, der er fordomsfrie og tolerante.
I den globale forståelsesramme, som skolebørn vokser op under,
lærer de fra deres omgivelser, at “vi er bedre end de andre” og “det er
synd for de andre”. Den medlidenhedsfølelse, der fremkaldes i børnene,
er medvirkende til, at de indtager den passive betragterrolle og måske
udvikler selvgodhed i et ulige giver-modtagerforhold. Vi håber, at man
via arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder kan skabe en
fællesskabs- og lighedsfølelse hos danske børn, som kan have en permanent værdi.
Vi håber, at børn, lærere og forældre på baggrund af materialet kan
tale om børns rettigheder herhjemme og i andre dele af verden. Vi
håber også, at vi gennem en holdningsskabende debat kan finde frem
til nogle af de etiske aspekter, der knytter sig til forholdene mellem rige
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og fattige lande. Vi tror, at danske børn kan lære, at vi slet ikke er så
forskellige endda, og at børn i Zambia har evner og kvaliteter, som vi
kan beundre dem for.

Om UNICEF

UNICEF Danmark er UNICEFs danske afdeling. UNICEF er FNs
Børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. UNICEF
blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn i Europa, som sultede og
led efter 2. Verdenskrig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for børn i
hele verden, og i dag arbejder vi i mere end 150 lande inden for alle de
områder, der er vigtige for et barns overlevelse og udvikling. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet og blandt de højest
prioriterede arbejdsområder er hjælp til børn med særlig behov for
beskyttelse. UNICEF Danmark udgiver undervisningsmaterialer til
folkeskolen, som tager udgangspunkt i børns rettigheder. Læs mere på
www.unicef.dk eller kontakt UNICEF Danmark på unicefdk@unicef.dk
for yderligere oplysninger.
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Om Børnekonventionen

FNs Konvention om Barnets Rettigheder - Børnekonventionen - er
verdens lov for de 0-18 årige. Den er global, fordi den handler om alle
verdens børn, og den er lokal, fordi den handler om hvert enkelt barn. 		
Konventionen blev vedtaget af FNs Generalforsamling den
20. november 1989, og i dag er der kun to lande, der ikke har tilsluttet
sig dens indhold. Det er Somalia og USA. UNICEF Danmark ser det
som en væsentlig opgave at informere alle børn og unge om konventionens indhold, og til skolerne producerer vi undervisningsmateriale,
som handler om børns rettigheder og vilkår.
Læs mere på www.unicef.dk, hvor der findes en materialeoversigt.

Om Zambia

Areal: 752.614 km2
Befolkning: 13,3 millioner
Årlig befolkningstilvækst: 2,5 %
BNI pr. indbygger: 960 US $
Udenlandsk bistand pr. indbygger: 98 US $
Forventet levealder: 49 år
Børnedødelighed under fem år pr. 1.000 i 2010: 111
Procentdel børn, der er indskrevet i grundskole i 2009: 92
Procentdel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand: 60
Zambia ligger i det sydlige Afrika og dækker et areal på 752.614
kvadratkilometer. Det grænser op til Tanzania, Malawi, Mozambique,
Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola og den Demokratiske Republik
Congo. Landet ligger i en højde mellem 350 og 2.164 meter og har et
væld af naturressourcer. Der er en utrolig variation i landskabet, der
blandt andet omfatter vidtstrakte skove, græsklædte sletter, bakker og
stejle skrænter. Trods den store rigdom i naturlige og mineralske
ressourcer, der har bidraget enormt til den samlede økonomi, har landet
nogle kolossale udfordringer, når det gælder jorderosion, vandforurening, tab af biodiversitet og dårlig bortskaffelse af fast affald.
Dette skyldes til dels, at tidligere tiders politikere ikke har lagt
tilstrækkelig vægt på klima og miljøhensyn.
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I Zambia er der en tørtid og en regntid. Tørtiden fra maj/juni til
oktober/november svarer til vinter, og regntiden fra november til april
svarer til sommer. Gennemsnitstemperaturen ligger over 20 grader det
meste af året.
Der bor flere end 70 forskellige etniske grupper i Zambia, hvoraf de
fleste er bantu-talende. Der bor også en lille, men økonomisk vigtig
asiatisk befolkning i landet, som er med til at udvinde landets
ressourcer. Den officielle religion er kristendom.
Selv om Zambia er et fattigt land, har høje kobberpriser og rekordhøst bragt den økonomiske vækst op blandt verdens ti højeste. 70 procent af Zambias eksportindtægter kommer fra kobber.
Generelt er Zambia godt på vej ind på markederne i nabolandene i
regionen, hvilket lover godt for fremtiden. Det samme gør markant
stigende investeringer i Zambia fra nye vækstlande som Kina og
Sydafrika. Svigtende energiforsyninger og mangelfuld vedligeholdelse
af veje og jernbaner bremser dog udviklingen.
Fattigdommen er imidlertid stadig omfattende, især i landområderne,
og den økonomiske vækst har ikke formået at ændre afgørende på det
billede. En analyse fra 2010 viser således, at 60 procent af befolkningen
lever for under én dollar om dagen. Den økonomiske ulighed mellem
land og by er større end i de fleste lande på samme økonomiske
udviklingsniveau som Zambia.
Et meget tydeligt resultat af fattigdommen er den høje grad af sygelighed og dødelighed blandt børn. Nyfødte er særligt udsatte: 34 ud af
hver 1.000 overlever ikke de første 28 dage af livet. For dem, der overlever, er nedsat vækst på grund af dårlig ernæring et omfattende problem. Hiv og aids er også en væsentlig dødsårsag. Et tydeligt bevis på,
at hiv/aids har ramt hårdt på den i forvejen meget sårbare befolkning,
er de 1,3 millioner børn, som nu er klassificeret som forældreløse.
Heraf cirka 690.000 som følge af aids. Flere af dem er overladt til
pleje af bedstemødre. Afsavn er karakteristisk for mange af landets
børn, og ofte er begrebet børnerettigheder og beskyttelse mod udnyttelse kun lidt kendt eller forstået.
Der er mange synlige effekter af klimaændringer i Zambia, som har
store konsekvenser for sundheds-og landbrugssektoren samt økonomien i Zambia. Oversvømmelser har ikke kun ødelagt huse og afgrøder
- de har også resulteret i udbredelsen af vandbårne

sygdomme såsom
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kolera, diarré og dysenteri. Tørke og uregelmæssige regnmønstre har
forårsaget misvækst og har i høj grad reduceret fødevaresikkerheden i
landet. Klimaforandringernes virkninger kan ses over hele landet, men
størstedelen af befolkningen

er uvidende om dette. Mange mennesker
ved ikke, hvordan de selv bidrager til klimaforandringerne, og hvad de
kan gøre for at ændre deres levevis til fordel for klimaet. Det er præcis,
hvad Unite4Climate Zambia forsøger at håndtere. Strategien for klimaambassadørerne er, at børnene skal være med til at bevidstgøre deres
lokalsamfund om klimaændringer og være en kanal, hvorigennem
forskellige miljømæssige projekter kan gennemføres.
Læs mere på www.unicef.dk, www.unicef.org/zambia samt
www.childinfo.org

Mitigation og adaptation – begrænsning og tilpasning

I en global kontekst handler klimaforandringer overordnet om
mitigation og adaptation. Det vil sige at begrænse kilder til forurening i den industrialiserede verden og at tilpasse sig klimaforandringer
i ulandene. Klima-ambassadørerne arbejder meget med de to begreber i deres projekter, og det var også det overordnede tema på Børneklimatopmødet, CCF09 i 2009. De to begreber optræder flere steder i
klimadebatten, og det er derfor bedst lige at introducere begreberne
i klassen. Det skal helst ikke være sådan, at eleverne får dårlig samvittighed over at være med til at forurene, men det bør derimod være
handlingsanvisende, så de får en fornemmelse af, at de faktisk kan
være med til at gøre en forskel.

Før I begynder

Vær opmærksom på, at der også i Zambia er børn i storbyerne som
for eksempel Lusaka, der lever et moderne liv med smartphones, computere og så videre. De historier, der fortælles i denne bog, omhandler
især mindrebemidlede børn, dog ikke de mest fattige og udsatte.
Se dvd’en igennem, inden du viser den i klassen. Find Zambia på et
kort eller en globus.
Etablér et udstillingsområde i klassen og udvid udstillingen al den
tid, I arbejder med materialet.
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Alle videoerne begynder med en sjov og fjollet Rune Klan-intro, hvor
han forestiller at være storvildtjæger og gammel ven af Karen Blixen.
Hvis ikke eleverne på forhånd er bekendt med Karen Blixen, bør de
introduceres til hende, inden de ser videoerne.

VEJLEDNING TIL DVD’EN

Træplantning og skoleklubber

Luyando er et af de fire zambiske børn, der kom til Danmark i 2009 til
børneklimatopmødet. Det er takket være ham, at hele det zambiske
klimaprogram blev oprettet, og det var ham, der tog initiativ til at
etablere Unite4Climate sammen med UNICEF i Zambia. Siden har han
rejst rundt i verden for at holde taler og oplæg om klima på forskellige
internationale konferencer i for eksempel Sydafrika og Brasilien.
En af hans taler i Brasilien kan ses her: www.sweetspeeches.
com/s/40924---luyando-katenda
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I Lusaka har Luyando især succes med to projekter: dels planter han
træer med sine venner, og dels har han oprettet en klimaklub på sin
skole, hvor eleverne mødes efter skoletid og diskuterer vigtige emner. 		
Det kan være klimaforandringer, men også hiv/aids, sundhed,
hygiejne og meget andet. Han bor i et etværelses hus med hele sin familie på syv i Jack Compound, som er et enormt slumområde i Lusaka,
hvor der mangler bekvemmeligheder såsom kloakering, rindende vand
i husene, elektricitet og så videre. Luyandos familie har en generator,
som kan få computeren og køleskabet til at køre, men det er ikke alle
familier, der har det. Vær opmærksom på, at Luyando har skjorte og
slips på. Det er fordi, han kommer direkte fra skolen, og hans påklædning er den obligatoriske skoleuniform.
Værksted:
Tal om muligheden for at lave en skoleklub på jeres skole eller i klassen. Hvad skulle den hedde? Hvad kunne man diskutere der? Skulle der
være regler? Formand og næstformand eller demokratisk klub?
Hvor ofte skulle man mødes? Skulle man for eksempel lave godgørende
arbejde og så videre.

Skrald ved vandfaldet

I denne video møder vi Suunta og Ireen, som er 13 år gamle. De blev uddannet som klima-ambassadører i Lusaka på en af de store konferencer,
der har fundet sted der. Begge er valgt på baggrund af en stil, de har
skrevet om klima og miljø. Skrald er et ekstremt problem i Zambia, og
det er med til at forværre sygdomsbilledet i landet. Bakterier trives godt
i de store bunker af uhygiejnisk affald, der findes overalt. I slumområderne omkring Lusaka, hvor for eksempel Luyando bor, er der ingen
kloakker. I stedet er der gravet nogle render på hver side af vejene, hvor
menneskelig afføring efterlades sammen med gammelt mad, papir,
batterier og så videre. Det vil sige, at hele mentaliteten skal ændres
samtidig med, at der bør sættes ind med for eksempel kloakering,
renovation, skraldespande og affaldssortering. Suunta siger, at det er
de voksne, der smider skraldet, fordi de ikke har nogen omtanke for
klimaet. Det kunne være interessant at diskutere med klassen, om det
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er det samme forhold, der gør sig gældende i Danmark. Hvem smider
affald på gaden her i Danmark, og hvem skal samle det op? Kunne
eleverne finde på at gøre det frivilligt?
Værksted:
Ireen genbruger papir i sin baghave, hvor hun har etableret en lille
”fabrik”. Lad eleverne eksperimentere med papirfremstilling i natur/
teknik. Produkterne kan males og dekoreres med perler med videre, og
de kan blive rigtig flotte med en lille indsats. Udstil produkterne i klassen og sælg dem eventuelt til sidst til forældrene, og lad pengene gå til
et godt formål.

Flydende skole i Mongu

I denne video besøger vi Malabo Basic School tæt på Mongu. Mongu er
en af de vestligste byer i Zambia. Den ligger på et højdedrag og bliver
derfor ikke voldsomt berørt, når Zambezi fyldes af vand. De store over-

13

svømmelser, det medfører i lavlandet langs floden, er ekstra svært at
håndtere for et fattigt land som Zambia, hvor mange familier i forvejen
kæmper en daglig kamp for at få mad på bordet. Klimaforandringer
handler derfor ikke kun om miljø – de handler om mennesker og deres
ret til at overleve. Et af de større projekter, der er sat i gang, er udviklingen af den første ”flydende” skole i Zambia. Et banebrydende pilotprojekt, som kan danne præcedens for andre områder, hvor voldsomme
oversvømmelser ofte ødelægger børns mulighed for at gå i skole.
De unge klima-ambassadører har overtalt politikere og skolemyndigheder til at støtte etableringen af en “flydende” skole i byen Malabo,
hvor skolen ofte lukker i flere måneder om året på grund af oversvømmelser. Den ”flydende” skole skal bygges af materialer, der kan modstå
en oversvømmelse - for eksempel ved at bygge skolen på et fundament,
der løfter den op på vandets overflade i tilfælde af oversvømmelser.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at befolkningen trods de hårde
livsvilkår, ikke ”bare” kan flytte til andre omgivelser. Muligheden for
at fange frisk fisk og dermed opretholde et godt fødegrundlag samt en
ordentlig indtægtskilde er ekstrem vigtig for befolkningen, som derfor
foretrækker at leve med oversvømmelserne og de komplikationer, de
medfører.
Skolen i Malabo har eksisteret siden 40’erne og bliver genopbygget
hvert år, efter oversvømmelserne har ædt sig ind på den. Det er ikke
hvert år, at skolen bliver lukket i seks måneder. Visse år er vandstanden lavere og skolen kun lukket i kortere tid. Det scenario, som Rune
beskriver i filmen, er det værst tænkelige. Sådan havde det lige set ud
året inden, han var på besøg, og det skyldtes dels oversvømmelserne og
dels skolelukning på grund af den almindelig planlagte skoleferie.
Der er mange flere oplysninger og videoer om skolen på
www.unicef.dk/runeogzambiashelte
Værksted:
Lav i natur/teknik forskellige forslag af billige materialer
eller affald til flydende skoler. Udstil dem i klassen.
Snak om de af Børnekonventionens artikler, der handler om retten til
skolegang. Hvilken betydning har det for børn, at de ikke kommer i
skole?
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Børn laver radio

I alle udviklingslande spiller radioen en enorm rolle. Det er de færreste
mennesker i fattige områder, der har adgang til computere, tv og aviser,
og det vanskeliggør udbredelse af viden. Omvendt har langt de fleste
adgang til radioer, som jo er batteridrevne og i nogle tilfælde solcelledrevne. UNICEF bruger radioer i al hjælpe- og udviklingsarbejde, og
vi uddanner børn og unge i brug af radioer. Ikke kun i at producere
radioprogrammer selv, men også i at tilrettelægge et program, interviewteknik, udvælgelse af emner, stil og så videre. Man skal ikke underkende betydningen af radioprogrammer i et land som Zambia, og det
radioprogram, som Brighton laver, bliver for eksempel også hørt i nabolandet Den Demokratiske Republik Congo.
Værksted:
Lad børnene tilrettelægge et radioprogram. I kan eventuelt tage kontakt til lokalradioen i jeres område, som normalt gerne vil sende programmer, hvor børn er involveret. Men hvis de ikke er interesseret, kan
I lave jeres eget program, som I spiller for skolen, eller bare optage et
enkelt program for træningens skyld. Man kan optage på en smartphone, som mange elever er i besiddelse af. Vælg, hvad programmet
skal handle om og skriv et manuskript. Vælg derefter, hvem der interviewer, og hvem der skal interviewes. Lad hver gruppe på fire-fem
elever vælge forskellige emner.

Savsmuld og briketter

Et af de største klimaproblemer i Zambia er et enormt forbrug af
trækul.
Træerne bliver fældet i store dele af landet, og så bliver de afbrændt
langsomt i en jordovn uden ilt, hvorved de omdannes til trækul. Det er
en industri, som er problematisk på mange måder. Dels fordi træerne
fældes med mange uheldige følger for klimaet, men også fordi det er
dårligt for helbredet at arbejde med trækul. Det er for eksempel ofte
børn, der putter dem i poser og sælger dem på markedet, og det afgiver
et fint støv, som sætter sig i børnenes luftveje og lunger.
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Jacks fabrik er et enestående eksempel på en ung mands stærke vilje. 		
Han har formået at trodse alle odds, og han har nu opnået noget så fint
som at blive anerkendt af Hillary Clinton på en konference i Lusaka.
Alt det savsmuld, som Jack anvender, findes i forvejen som et affaldsprodukt fra træindustrien, så alt i alt er det et vinderprojekt, han har
etableret.
Værksted:
Jack er blevet en helt – eller et forbillede for mange børn og unge i
Zambia. Tal om forbilleder og lad eleverne lave plancher med deres
største idoler. Hvad er det stærkeste kendetegn ved deres valg: Sport,
mode, musik, skønhed? Kunne de have en person som Jack som forbillede?
Efter I har set dvd’en, kan I med fordel tale om følgende - eller eleverne
kan skrive opgave om et eller flere af punkterne
 Hvad er klimaforandringer? Find oplysninger på nettet eller overlad 		

til natur/teknik læreren at arbejde med dette punkt.
 Beskriv livet i Zambia.
 Lav en oversigt over de ting, du synes, der mangler i området?
 Er der noget, du kan beundre zambierne, og især børnene, for?
 Tal om, hvilke artikler i Børnekonventionen, der ikke bliver
opfyldt i Zambia.
 Hvilke ti rettigheder fra Børnekonventionen synes du er vigtigst for 		
børnene i Zambia?
 Hvilke drømme har klima-ambassadørerne?
 Svarer det til dine drømme?
 Hvordan kan man hjælpe børnene med at få opfyldt deres drømme?
 Hvem skal hjælpe dem?
 Er der noget, vi kan gøre som danskere?
 Fortæl om dine hjemlige pligter og sammenlign med de pligter, 		
børnene i Zambia har.
 Får du penge for at hjælpe til derhjemme?
 Synes du, at danske børn skal hjælpe til i hjemmet gratis, eller skal de
have lommepenge?
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 Hvis du skulle bo i Zambia i et år og kun måtte medbringe fem

personlige ting, hvilke ting ville du så tage med?
 Hvilke ting kunne du nemt undvære?
 Har danske børn for mange ting og har de mange unødvendige ting?
 Hvad mangler du i dit eget liv? (Her svarer mange børn: ”Tid med 		
mine forældre”)
 Tag en snak i klassen om retfærdighed og uretfærdighed.
Er det retfærdigt, at vi ikke alle sammen har samme muligheder?
Forslag til aktiviteter.
 Skriv et digt om dine indtryk fra filmene. Hvad tænker du på efter at 		
have set dem? Hæng digtene op i klassen. Hæng de ti artikler op,
som du synes er de vigtigste for børnene i Zambia. Søg eventuelt
flere oplysninger om Zambia på www.unicef.dk og www.google.dk.
Der er også flotte fotos på www.flickr.com, hvor man kan søge på
Zambia. De giver et godt indtryk af landets enestående karakter.

VEJLEDNING TIL ELEVHÆFTET

Før I begynder

Begynd med en brainstorm. Bed eleverne remse op, hvad de ved om
klimaforandringer. Skriv det ned og hæng det op i klassen. Efter
arbejdet med elevhæftet, er listen måske blevet lidt længere.
Side 4-5:
Kig på kortet på side 2 og følg Runes rejserute. Lad eleverne fortælle
om en rejse, de har været på. Forhåbentlig er der også elever i klassen,
der har været i Afrika, som kan fortælle om deres indtryk fra landet.
Runes budskab er, at vi skal gøre op med vores stereotype forestillinger
om Afrika og begynde at beundre de unge afrikanerne for nogle af de
fantastiske ressourcer, de besidder. Ofte ser vi kun film og billeder fra
Afrika, når der er en katastrofe i landet, som medfører, at børn dør af
sult. Men sådan er det ikke alle steder på det enorme kontinent. Selvom
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vi bor tæt på vores svenske og norske naboer, er vi alligevel forskellige,
og sådan er det også i Afrika.
Side 7:
Undersøg, hvor mange mobiltelefoner og computere vi har per 100
indbyggere i Danmark. Tal om konsekvenserne ved ikke at have adgang til internettet. Kan der også være ulemper ved at bruge så mange
timer foran en computerskærm, som vi gør her i Danmark? Snak også
om, hvorfor der ikke er så mange zambiske piger, der går i skole, som
drenge. (Piger skal hjælpe til derhjemme med at hente vand, passe
søskende og så videre.)
Side 8:
Dvæl lidt ved elevernes Afrika billeder. Snak om, hvorfra de har deres
kendskab til Afrika. Husk, at Afrika også er velstand, storbyer, smartphones og så videre. Ikke udelukkende tørke og sultkatastrofer.
Side 9:
Gå på biblioteket eller nettet og læs mere om Zambia. Print det ud til
udstillingen i klassen.
Side 10:
Tal om definitionen på klimaforandringer, som kort fortalt er gennemsnitsvejret over 30 år. Tal om Luyandos citat: Intet menneske er en ø.
Hvad mener han med det? Skriv et digt med den overskrift. Hæng det
op i klassen.
Side 12:
Print deklarationen Our World – Our Future ud fra www.unicef.dk og
gennemgå den med eleverne. Den er skrevet af deltagerne på klimatopmødet for børn CCF09 i 2009, og den blev overrakt til forskellige statsledere under COP 15. Hjælper det mon noget, at børn skriver sådan
til de voksne? Lad eventuelt eleverne arbejde med de forskellige cases
i grupper og lad dem skrive deres egen deklaration, som kan hænges i
klassen og distribueres til forældrene. Den kan eventuelt overrækkes
til borgmesteren i byen ved en pressekonference, som børnene selv
arrangerer. Inviter lokalavisen! De vil som regel gerne skrive om
initiativer taget af børn.
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Side 13:
Lav små voxpops om klimaet og hæng dem op i klassen. Eleverne kan
evt. interviewe andre elever fra forskellige klassetrin på skolen.
Side 14:
Rekvirer Børnekonventionen som plakat eller folder på www.unicef.dk.
Løs opgaven på side 14. Alle børn bør kende konventionen, men en nordisk UNICEF undersøgelse viser, at det kun er omkring 10 procent, der
kender den godt, og cirka 25 procent, der har hørt om den.
Undersøgelsen kan findes på www.unicef.dk. Lav en undersøgelse
blandt eleverne på skolen eller et par udvalgte klassetrin for at se, hvor
mange elever på jeres skole der ved, at børn har deres egen ”grundlov”.
Side 18:
Tal om de syv artikler og forklar dem for hinanden. Er der mon andre
artikler i konventionen, der også er svære at overholde, når der sker en
katastrofe?
Side 19:
Lav små interviews med hinanden og stil for eksempel de samme
spørgsmål, som Mathias og de andre danske børn har besvaret.
Side 20:
Opret en skoleklub. Hvad skal den handle om? Find et navn til klubben
og skriv nogle regler for den ned. Snak om Luyandos udsagn. Har han
ret? Han siger, at selv små ting kan gøre en forskel. Lav en liste over
de mange små ting, som I kan komme i tanke om. Lav eventuelt også
”Jeg hader………” og ”Jeg elsker………” lister, hvor eleverne interviewer
hinanden to og to. De skal handle om miljø og klima.
Side 23:
Læs om Victoria vandfaldet på nettet. Det er et vidunderligt syn - utroligt smukt. Skriv en kort stil om klimaet eller klimaforandringer. For
eksempel med overskriften: Hvad tænker du om klimaforandringer? Et
emne, hvor eleverne ikke behøver at være eksperter, men derimod kan
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få luft for deres bekymringer. Tag eventuelt udgangspunkt i Suuntas
bemærkning på side 23 om, at børn er lige så vigtige for udviklingen
som voksne.
Side 26:
De zambiske mænd drikker meget alkohol, og shake-shake er udbredt.
Det er en karton med øl, der skal rystes kraftigt, før den drikkes.
Eleverne kan samle mælkekartoner og plante frø i dem ligesom Ireen.
De kan stå og spire i vinduet og senere sælges til forældrene.
Side 28:
Tal om oversvømmelser. Nogle af eleverne kan måske huske skybruddet i hovedstadsområdet den 2. juli 2011. Hvilke konsekvenser har det,
når der er oversvømmelse. Tal også om vandbårne sygdomme som kolera og diarré. Der er forskel på luftbårne og vandbårne sygdomme. Søg
på nettet eller læs på www.unicef.dk hvad UNICEF gør
for børn i katastrofeområder, og hvordan vi forebygger og behandler
vandbårne sygdomme.
Side 30 – 31:
Tal om hvad det er, der får to så unge piger til at være så aktive. Var det
noget, som eleverne i klassen selv kunne finde på? Det behøver jo ikke
handle om flydende skoler – det kunne være noget om at få en skaterbane eller forbedrede legepladser til byen. Konstruer flydende skoler i
natur/teknik.
Side 33:
Tal om elevernes medievaner. Hvad ser de i fjernsynet, og hvor mange
timer bruger de cirka dagligt på at se tv? Hvad ville de gøre, hvis de
ikke havde adgang til computer og tv? Radio er et uundværligt redskab
i lande med manglende elektricitet. I de fjerneste egne af verden sidder
folk i klynger og lytter til radio. Enten batteridrevne radioer eller solcelledrevne. UNICEF har mange partnerskaber med radiostationer, så
vi altid kan få udbredt vores vigtige budskaber. Mange radiostationer
tillader børn og unge at have deres egne programmer om for eksempel
hiv/aids, prævention og uddannelse. Lad eleverne komme med bud på,
hvordan en verden uden elektricitet ville se ud. Og hvis der så tilmed
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heller ikke er ordentlige skoler, hvor får befolkningen så sin viden fra?
Hvilke radioprogrammer skulle man prioritere at lave i et samfund,
hvor det er tilfældet? Lad eleverne udarbejde et program, som kan
bruges oplysende.
Side 34:
Brightons program hedder Environmental Watch. Hvis eleverne havde
mulighed for at lave deres eget program, hvad skulle det så handle om,
og hvad skulle det hedde?
”Klimaet har ingen grænser”. Hvad mener Brighton med det?
Side 38:
Jack startede sin egen fabrik, da han kun var 16 år. Det betyder
selvfølgelig, at han gik ud af skolen meget tidligt. Tal om fordele og
ulemper ved det liv, som Jack har valgt.
Side 41:
Gennemgå opskriften. Skriv den evt. på et A3 papir og hæng den op i
klassen. Opskriften kan altid bruges og til alle projekter. Også senere i
livet. Den er god at huske.

Afslutning

Kig på den liste, eleverne skrev, før I gik i gang. Er der tilføjet flere
eksempler på, hvad klimaforandringer egentlig er for noget? Ellers
kan I måske prøve i fællesskab at gøre den længere nu. Lav en opsamling. Hvad har I lært af Rune og Zambias helte? Kunne I overveje at
arbejde frivilligt? Er der noget, I gerne vil kæmpe så meget for, at I
bruger jeres fritid på det? Er I overraskede over, hvad børn egentlig kan
opnå, uden de voksne blander sig? Kan I måske ligefrem beundre de
zambiske børn? Vi håber, at I har haft glæde af arbejdet med Rune og
Zambias helte, og ønsker jer held og lykke med det videre arbejde.
Hilsen
Anne Mette Friis og
UNICEF Danmark

