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Forår 2013  

   

Drejebog: Kampen om vandet. Stop konflikten! 

Formålet med denne dag er, at give eleverne en oplevelse af de dilemmaer og valg, som skal træffes, 

når Røde Kors er på arbejde i krige og konflikter. Respekt og medmenneskelighed spiller en vigtig rol-

le, når Røde Kors agerer under en konflikt, i en katastrofe og i den langsigtede udvikling.  

 

Eleverne skal på tæt hold arbejde med konfliktmægling- og løsning mellem stridende parter for at op-

leve, hvordan Røde Kors kan blive udsat for svære dilemmaer i hjælpearbejdet. Alle skal høres, de 

stridende parter skal hjælpes til at påbegynde et samarbejde, der skal eventuelt skabes nye leveveje 

for befolkningen og findes nye uddannelsesmuligheder.  

 

Eleverne skal opdeles i tre grupper, som agerer: 

  

 Lokalsamfund i M’bitu  

 Røde Kors-arbejdere  

 En gruppe Bifesaer  

 

Eleverne får igennem forskellige aktiviteter og øvelser indblik i hjælpearbejde og får samtidigt bedre 

forudsætninger for at løse konflikter i klassen, på skolen og i hverdagen ved at beskæftige sig med en 

konflikt i det opdigtede afrikanske land M’bitu. 

 

Baggrund: Derfor er der konflikt 

Det har altid været svært at finde vand i M’bitu. De sidste ti år er det dog blevet meget værre. Halv-

delen af befolkningen sulter blandt andet fordi det regner mindre og ørkenen breder sig. M’bituerne 

holder traditionelt geder, som spiser træer og planter. Gederne tramper samtidigt jorden sammen, så 

vandet ikke kan trænge igennem den, når det regner. Det får ørkenen til at brede sig.  

 

I nabolandet Bifesa står det endnu værre til og mange af landets indbyggere er begyndt at rejse syd-

på mod M’bitu. De rejser med de ejendele, de kan bære og naturligvis deres geder. En gruppe på 40 

Bifesaer er ankommet til en lille landsby i det nordlige M’bitu. Deres store gedeflok er tørstig og sul-

ten efter den lange vandring, men M’bituerne i Olowo vil ikke lade Bifesaerne bruge deres i forvejen 

knappe vandressourcer til deres geder. 
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Bifesaerne mener, at de har lige så meget ret til vand som M’bituerne og nægter at vandre videre 

med deres geder. De slår sig ned i udkanten af landsbyen og sniger sig ned til brønden om natten for 

at hente vand til gederne. 

 

Din rolle som lærer 

Som lærer er din rolle at være facilitator i løbet af dagen for elevgrupperne og sørge for, at rollespillet 

fungerer. Derudover skal rollerne som eksperter besættes af en til flere lærere, som sidder på en 

central plads i det lokale, hvor rollespillet skal foregå.   

 

Før dagen 

 Del eleverne op i grupper (Bifesaer/M’bituer/Røde Kors-medarbejdere). Giv Bifesaerne besked på at 

have en lys farvet t-shirt på og M’bituerne en mørk farvet t-shirt på. Røde Kors-gruppen skal bære 

det røde kors fra kopiark 5 på deres tøj.  

 Geder kopieres på A-4 papir og eleverne klipper dem ud (se kopiark 1 bagerst). Bifesaerne har 15 

geder og M’bituerne har 30 geder. 

 Sørg for, at der er købt ind til forsoningsfesten: Gær, sukker, salt, hvedemel, olie, sort the, evt. 

mynte. Find opskriften på kopiark 2. Overvej om der skal pyntes op til afslutningsfesten og køb ind 

til dette. 

 Sørg for, at der er percussion instrumenter til eleverne, så de kan spille musik til afslutningsfesten.  

 Sørg for at der er plads i skolekøkkenet eller at der alternativt kan laves mad over bål udendørs. 

 

Rollerne: 

De tre elevgruppers roller præsenteres og uddybes med opgaver i rollespillet. Rollerne som eksperter, 

der besættes af en til flere lærere findes på kopiark 6. Læs beskrivelsen højt for eleverne, når de be-

der om en hjælp fra en specifik ekspert. I rollespillet kan eleverne vælge imellem hjælp fra de for-

skellige eksperter i forbindelse med de opgaver de stilles overfor. 

 

Tidsforbrug: 

Rollespillet er opdelt i hændelseskort og opgavekort. Som lærer skal du læse hændelseskortet op og 

afsætte 30 minutter til hver enkel opgave. Eleverne skal selv læse deres opgaver og finde løsningen 

på dem. Sørg for at eleverne har papir og blyanter til rådighed. Rollespillet tager cirka tre timer og 

herefter skal forsoningsfesten forberedes og afholdes. 

 

Afslutning på dagen: 

Slut dagen af samlet med at diskutere jeres oplevelser. Hvordan var det at være henholdsvis 

M’bituer, Bifesaer og Røde Kors-medarbejdere? Hvordan kunne konflikten have været undgået og 

hvordan syntes i konfliktmæglingen gik?  
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KOPIARK 1 – SKABELON GED 
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KOPIARK 2 – OPSKRIFT 

 

Stegte madbrød (20 personer) 

100 g gær 

5 dl lunkent vand 

2,5 tsk. sukker 

Lidt salt 

12,5 dl hvedemel 

10 tsk. Olie 

Olie til stegning  

 

Rør gæren ud i vandet, tilsæt sukkeret. Gærblandingen røres ud i melet, hvorefter salt og olie tilsæt-

tes. Ælt dejen godt igennem og lad den hæve 45 minutter. Ælt dejen igennem igen og del den i 20 li-

ge store dele. Brødene formes i ca. 10 cm længde og 1 cm tykkelse og efterhæver i 30 minutter. Brø-

dene steges herefter på begge sider, skær herefter et snit i siden på dem, og de er klar til fyld eller 

kan spises, som de er.  

 

Fest måltidet suppleres med sort the tilsat sukker og eventuelt mynte. 
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KOPIARK 3 – RØDE KORS-PRINCIPPER 

Røde Kors bygger på syv principper*, der gælder for alle Røde Kors selskaber i verden. De 

bruges i katastrofer, under en krig eller i udviklingsprojekter i den 3. verden. Her kan I læ-

se de syv principper, der er udgangspunktet for jeres arbejde i forhold til at skabe ro og or-
den i landsbyen i M’bitu.  

Medmenneskelighed:  

Røde Kors’ formål er at beskytte liv og helbred, at sikre respekt for alle mennesker, og at 
fremme forståelse, venskab, samarbejde og fred mellem alle folkeslag.  

Upartiskhed:  

Røde Kors giver hjælp uden at tage hensyn til nationalitet, race, religion, klasse eller politi-

ske holdninger. Vi handler ud fra de behov, der opstår og hjælper dem først, der er i størst 
nød.  

Neutralitet:  

For kunne få alles tillid må Røde Kors ikke holde med nogen i konflikter eller på noget tids-

punkt blande sig i uoverensstemmelser, der handler om politik, race, religion. 

Uafhængighed:  

Røde Kors er uafhængig. Røde Kors skal nok hjælpe regeringen i deres land med hjælpear-

bejde og overholde landes love, men Røde Kors må altid beholde sin uafhængighed, så Rø-
de Kors altid er i stand til at handle ud fra de syv principper.  

Frivillighed:  

Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde styres af 
økonomiske fordele.  

Enhed:  

Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og 
skal kunne udføre sit arbejde i hele landet.   

Almengyldighed:  

Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, hvori alle Røde Kors-selskaber har 
samme status og ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Røde Kors-principperne er her lettere omskrevet for at øge forståelsen. For mere information om Røde Kors-
principperne se www.rodekors.dk/om+os/de+syv+principper  

http://www.rodekors.dk/om+os/de+syv+principper
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KOPIARK 4 – Røde Kors-symbol 
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KOPIARK 6 - EKSPERTROLLER 

Landbrugseksperten: ”Har I overvejet at stoppe med at dyrke ris og så i stedet dyrke hvede? Det 

er måske ikke helt så lækkert som ris, men det mætter dejligt, og vil kunne brødføde 130 af jer”. 

Menneskesmugleren: ”Vesten er et fantastisk sted. Der er plads til alle, og ingen sulter. Jeg kan 

transportere jer igennem ørkenen. Det koster 2000 dollars for en familie. Hvis I ikke har penge, kan I 

give mig to af jeres børn. De kan arbejde pengene af hos mig i løbet af et par år, og så sender jeg 

dem til Europa.” 

 

Våbensælgeren: ”Selvom der ikke er tørke lige nu, kan der hurtigt komme det. Og hvis naboerne 

også bruger vand, går det endnu hurtigere. Det er derfor i orden at jage andre væk – og måske også 

at dræbe dem”. 

 

Fra regeringsmand: ”M’bituerne kommer fra den samme stamme som præsidenten. Jeg har nogle 

”specielle” venner i politiet, som kan hjælpe med at fjerne fjender. Det har de gjort før.” 

 

Gedehyrde: ”Det er livsnødvendigt med husdyr til at give kød og mælk, derfor er det i orden under 

en tørke at give vand til gederne og lade de gamle og syge dø!” 

 

Røde Kors eksperten: ”Husk, at vi i Røde Kors altid arbejder ud fra vores syv Røde Kors-

principper”. (Udlevér Røde Kors-principperne, kopiark 3) 

 

Hjælpearbejder: ”I skal bore en brønd. Det er forkert at lade folk og deres geder tørste! I ved end-

da, hvad der skal til – en brønd! Som hjælpearbejder er det en pligt at hjælpe folk i nød, og det er 

både Bifesaerne og M’bituerne. Børn vil dø, mens I sidder og venter på næste regnskyl”.  

 

Biologen: I skal ikke bygge en brønd til M’bituerne og Bifesaerne. Jorden i området er virkelig under 

pres. Hvis I borer en brønd, skaffer folk sig bare endnu flere geder, som æder de sidste græsstrå og 

dermed får ørkenen til at brede sig endnu mere. I ødelægger fuldstændigt mulighederne for, at folk 

kan bo her i fremtiden. Jeg syntes i stedet, at I skal bygge en beholder, der kan samle regnvand op, 

næste gang, det regner. Og så skal folk måske overveje, om de kan leve af andet end geder, de sli-

der rigtig meget på miljøet. Jeg syntes i stedet, at I skal bruge jeres penge op skoler, så folk kan bli-

ve andet end gedehyrder.  

 

Røde Kors’ vandekspert: Kolera er en smitsom mavetarmsygdom. Det farlige ved kolera er, at den 

inden for få dage kan give voldsom diarré, der igen medfører et stort væsketab. Uden behandling kan 

væsketabet være dødeligt inden for et døgn efter sygdommens udbrud. Det voldsomme væsketab er 

særlig farligt for børn. Behandlingen af kolera er enkel – nemlig væske – men det er som nævnt langt 

fra en selvfølge i store dele af verden. Kolerabakterien bliver udskilt med afføringen, og kommer affø-

ringen i kontakt med drikkevand eller fødevarer, kan bakterien overføres til andre mennesker. Når 

der ikke er adgang til rent vand, så folk kan vaske hænder, er det let at overføre bakterien til både 

mad og vand. Epidemier rammer især i tæt befolkede, fattige områder med dårlig sanitet og hygiej-

ne. I skal nu forberede jer på en koleraepidemi. 


