Värderingsövning
Hål i hinken
Detta är en stafett där lagen har olika förutsättningar från början. Det är en bra lek för
att inleda samtal om kapital- och skatteflykt. Leken tar upp problematiken på ett enkelt och symboliskt sätt. Den visar hur svårt det är med utveckling för ett land där mer
pengar försvinner ut ur landet än vad som kommer in. Det är en väldigt blöt stafett och
leks bäst utomhus.
Information

Social och ekonomisk rättvisa
14 år och uppåt

En stor balja med vatten (ännu
bättre en sjö eller å), två hinkar
varav den ena har hål i botten, två
litermått alt. kåsor

Stafett

Instruktion till ledaren

15 - 20 minuter

Instruktion till gruppen

Dela in deltagarna i två lag och låt lagen få varsin hink och varsitt litermått.
Hinkarna hängs upp i ett träd på en höjd så att alla når upp. Skillnaden för de
olika lagen är att det ena får en hink med ett litet hål i botten så att vatten rinner
ut. Placera lagen på samma avstånd från den stora baljan med vatten.
Lagens uppgift är att samla så mycket vatten som möjligt i sin hink från den
stora baljan. När baljan har slut på vatten är stafetten slut. Använder man vatten från en sjö eller å tar spelledaren tid. Deltagarna i lagen springer en i taget
från sin hink och hämtar en skopa vatten i baljan och springer sedan tillbaka med det
och häller det i hinken. Deltagaren lämnar sedan över skopan till nästa person i laget.
Det lag som har mest i sin hink när stafetten är slut vinner.

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

Det lag som har hål i hinken kommer naturligtvis ha det väldigt mycket svårare
att fylla upp sin hink. Sådana orättvisor kan riva upp starka känslor, speciellt
hos yngre barn. Därför är det väldigt viktigt att prata igenom hur det kändes för
båda lagen men också vad som var syftet med leken och vad det symboliserar. Läs
gärna information om kapital- och skatteflykt på Diakonias hemsida www.diakonia.se
• Hur kändes det att vinna/förlora när det var olika förutsättningar?
• När märkte ni att det var hål i hinken? Vad tänkte ni då?
Om ni pratat om kapital- och skatteflykt innan:
• Finns det någon koppling mellan leken och verkligheten?
• Vad tror ni hålen i hinken och vattnet kan representera?
• Om stafetten används som inledning kan ni här komma in på ämnet och att hålen i
hinken symboliserar hur pengar försvinner ut ur landet och att det är svårt att få pengar och bistånd som kommer in i landet att göra någon verkan.
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