Värderingsövning
Korruptionsstafett
I Burkina Faso i västra Afrika jobbar en av Diakonias partners mot korruption. Organisationen heter Reneau National de lutte anti-corruption (Nationella nätverket för
kampen mot korruption). I den här övningen får deltagarna prova på hur det känns när
korruption hindrar och försämrar resultat, det i en sorts orättvis vattenstafett.

Information

Social och ekonomisk rättvisa

Två hinkar, två små behållare att
frakta vatten i

10 år och uppåt
Lek

Instruktion till ledaren

10- 20 minuter

Instruktion till gruppen

I många delar av världen är korruption ett stort problem. Även i Sverige förekommer
korruption. Det finns många olika typer av korruption men en vanlig definition av korruption är att någon utnyttjar sin maktställning för att få fördelar antingen till sig själv
eller till andra. Det kan exempelvis vara en politiker som tar emot pengar för att ta ett
visst beslut.
I Burkina Faso i västra Afrika jobbar en av Diakonias partners mot korruption. Organisationen heter Reneau National de lutte anti-corruption (Nationella nätverket för
kampen mot korruption). I den här övningen får deltagarna prova på hur det känns när
korruption hindrar och försämrar resultat, det i en sorts orättvis vattenstafett.
Dela upp deltagarna i två grupper. Ställ i ordning en hinderbana med en hink i
ena änden. Ge varje lag en mugg och en viss mängd vatten. Lagen ska med

www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar

hjälp av behållaren (en per lag) på tid transportera så mycket vatten som möjligt genom hinderbanan och hälla det i hinken. En i taget ska ta sig igenom hinderbanan och
när personen kommer tillbaka är det nästa persons tid.
Det ena laget får en ”vanlig” hinderbana. Det andra laget måste dock betala
mutor i form av vatten längs vägen. Mutplatserna markeras antingen av funktionärer som står längs hinderbanan eller tydliga skyltar. Lagen får instruktioner hur stafetten går till utan att någon kommentar görs angående lagens olika
förutsättningar.
Starta tiden och låt lagen börja stafetten. När tiden är slut mäter du som ledare
vilket av lagen som har lyckats få mest vatten i sin hink. Gå en runda i gruppen
och låt varje deltagare berätta hur det kändes att genomföra stafetten. Orättvisa villkor kan röra upp starka känslor så det är viktigt att lägga tid på den efterföljande
diskussionen.
För in samtalet på korruption och fundera tillsammans vad det kan betyda för ett land
där korruption är vanligt. Vilka problem ställer det till med? Varför är det så?
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