Värderingsövning
Eldsjälar
I den här övningen får du lära känna några av Diakonias eldsjälar lite bättre. I varje
land, varje organisation och projekt som Diakonia stödjer finns det eldsjälar. Människor som fått nog. Som bestämt sig för att förändra världen till det bättre, och som gör
det tillsammans med andra som vill samma sak. Eldsjälarna jobbar envist och långsiktigt. Inte sällan utsätter de sig själva för fara. De rättigheter som är självklara i Sverige
är tyvärr inte självklara överallt i världen. På Diakonias hemsida, www.diakonia.se,
finns berättelser om några av eldsjälarna. Utgå från dessa när ni gör övningen.
Information

Varierande

Texter om Diakonias eldsjälar

Alla åldrar
Diskussionsövning

Instruktion till ledaren

20 - 30 minuter

Instruktion till gruppen

Övningen kan anpassas beroende på deltagarnas ålder. Är det yngre barn
kan det vara bra att ledaren återberättar texten om en eldsjäl med enklare ord
för att alla ska hänga med. Är deltagarna äldre kan de själva läsa texterna,
antingen tillsammans i grupp eller individuellt.
Välj ut några texter som passar sammanhanget. Det kan vara berättelser från människor i en viss världsdel, som jobbar med vissa frågor eller liknande.
Låt deltagarna ta del av berättelserna på ett sätt som passar deltagarnas
förutsättningar. Ibland kan det vara bra att tillsammans gå igenom vad de handlade om så att alla har förstått och hänger med.
Diskutera igenom det ni har läst, eller hört, och fundera tillsammans. Nedan

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

finns förslag på diskussionsfrågor. Det är självklart möjligt att diskutera andra frågor.
Om det är många deltagare kan det vara bra att dela upp deltagarna i mindre grupper,
på så sätt har fler chans att delta i samtalen.
Vad handlade texten om?
• Varför är den här personen en eldsjäl?
• Vilka problem har personen i texten stött på?
• Hur tror du att framtiden ser ut för personen i texten och situationen den jobbar med?
• På vilket sätt hjälper Diakonia till?
• Skulle du kunna vara en eldsjäl?
• Kan vem som helst bli en eldsjäl?
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