
 BETRI HEIM
BYGGJUM

VERKEFNI BYGGÐ Á HEIMSMARKMIÐUNUM



4   Svona notið þið heftið
6   Lýsing á heimsmarkmiðunum 
10  Byrjum á verkefnunum
12 Verkefni:
  12 Skátalögin og kynning á heimsmarkmiðunum 
  14 Sjálfsmyndarleikur 
  16 Skordýramatur – skátafæða framtíðarinnar 
  18 Drögum úr sóun í skátaheimilinu 
  20 Borðspil um leiðina í skólann 
  22 Byggjum draumaborgina  
  24  Friðardúfur 
  26 Orka í útilegum – smíðum heykassa  
  28 Baráttan fyrir góðu starfi  
  30 Á flótta 
  32 Forréttindakapphlaupið 
  34 Endurnota, minnka, endurvinna
  36 Plast í hafinu 
  38 Hreint vatn 
  40 Um fátækt 
  42 Réttindaleikur

Ábyrgðaraðilar
Mynd á forsíðu:
Margrethe Grønvold Friis

Ritnefnd:
Kasper Rolle
Margrethe Grønvold Friis
Ida Heltoft
Birgit Petersen Børsting
Kristine Nedergaard Larsen
Rikke Thomasberg
Ea Forchhammer

Myndir:
Margrethe Grønvold Friis,
Frederik Dahl Kehlet og Getty Image

Þýðing:
Danfríður Skarphéðinsdóttir

Umbrot:
Aller Client Publishing

Heimsmarkmiðaheftið er unnið í 
tengslum við skátadaginn 2018 í 
samvinnu við Tuborgfondet

Efnisyfirlit

HEIMSMARKMIÐIN • 2018

2



Við skátar eigum okkur mjög háleitt 
markmið. Við ætlum nefnilega að byggja 
betri heim. Markmiðið er svo stórt að  
ekki er annað hægt en að fyllast inn-
blæstri við tilhugsunina. En manni geta 
líka fallist hendur. Hvernig er eiginlega 
hægt að byggja betri heim á einum 
skátafundi á þriðjudagskvöldi? Hvernig 
vitum við hvort við höfum byggt betri 
heim þegar við sitjum í rútunni á leið 
heim eftir skátamót helgarinnar? 

Eitt svarið er að sjálfsögðu á þá lund að 
á fundum okkar og í ferðalögum þróum 
við ábyrgðarkennd hjá þátttakendum 
í skátastarfi. Með því er skátum gert 
kleift að huga betur að veröldinni sem 
umlykur okkur. Hluti af þessari vinnu 
snýst um að sýna skátum hvernig þeir 
geta axlað ábyrgð strax á unga aldri og 
lagt sitt af mörkum til að bæta heiminn. 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 
sem þetta efni byggir á, geta verið
uppspretta hugmynda til að byggja 
starfið á. 

Árið 2015 urðu leiðtogar ríkja heims 
sammála um 17 markmið til að vinna að 
sjálfbærri þróun og stuðla að breytingum. 
Markmiðin 17 eru þó ekki bara eitthvað 
sem S.þ. og leiðtogar ríkja heims eiga 
að vinna að. Heimsmarkmiðin snúast 
nefnilega að mestu leyti um hvernig við 
sem heimsborgarar getum öll tekið þátt í 
að gæta jarðarinnar sem við byggjum og 
fólk og aðrar lífverur lifa á.

Að vissu leyti falla heimsmarkmiðin vel 
að þeim loforðum sem við skátar gefum 
um að gera okkar besta til að gæta hvers 
annars og þeirrar náttúru sem okkur 
þykir svo gaman að eiga ævintýri í. 

Vinir okkar, skátarnir í Danmörku, halda 
árlega upp á “skátadaginn” til að rifja 
upp skátaheitið. Þetta verkefnahefti 
var búið til í tengslum við skátadaginn 
2018. Verkefnin miðast við að hægt sé 
að nota þau á venjulegum skátafundum 
allan ársins hring. Alveg á sama hátt og 
danskir skátar fara með skátaheitið á 
skátadaginn en reyna að halda það alla 
daga ársins.

Skátarnir í Danmörku gáfu okkur góðfús-
legt leyfi til að þýða verkefnaheftið
í þeirri von að verkefnin í heftinu geti 
gefið skátaflokknum ykkar hugmyndir 
um hvernig skapa má veröld sem er 
aðeins betri en sú sem við lifum í nú. 
Þetta á bæði  við um félagsskap okkar 
í skátunum en líka í öðrum hópum sem 
við erum hluti af, í skólanum, í vinnunni 
og í heimabyggð, í landinu okkar og já, í 
öllum heiminum. 

Þetta markmið sem við skátar höfum 
sett okkur er háleitt og afar mikilvægt. Sú 
veröld sem við  lifum í nú – og sú veröld 
sem skátarnir okkar alast upp í – hefur 
nefnilega þörf fyrir fólk sem er reiðubúið 
til að taka ábyrgð og gæta hvers annars, 
samfélagsins og náttúrunnar. 

Þakka ykkur fyrir að vilja taka þátt í að 
skapa betri heim.

Marta Magnúsdóttir
Skátahöfðingi 

Saman 
byggjum 
við betri 
heim

2018 • HEIMSMARKMIÐIN

3



S
HUGSA 
verkefni fyrir 

hugann þar sem 
við sitjum kyrr. 

Huga þarf að öllu 
í senn: Lausnum, 

eigin ábyrgð 
og merkingu 
heimsmark-

miðanna.

ÞJÓTA
verkefnin eru góð 
ef við viljum reyna 

svolítið á okkur 
og hægt er að 

fylgja þeim eftir 
með góðum og 

vekjandi spurning-
um en einnig er 

hægt að nota þau 
til að efla orkuna á 

miðjum fundi.

SKAPA 
verkefnin snúast 

um sköpun. 
Hægt er að gera 

eitthvað sem 
beinlínis styður við 
heimsmarkmiðin 

eða nýta ný 
hráefni eða efni 

á skapandi hátt í 
verkefni.

Svona notið þið heftið
Verkefnin í heftinu miðast við að hægt sé 
að sníða þau að öllum aldurshópum. Með 
hverju verkefni er tillaga um hvernig hægt er 
að gera þetta. Markmiðið með heftinu er að 
setja fram verkefni sem hægt er að aðlaga að 
öllum aldurshópum þannig að þau gagnist 
fyrir yngsta og elsta aldurshópinn, jafnframt 
miðast verkefnin við að hægt sé að nota þau 
á flokksfundum, í dagskrárhringjum eða í 
dagsferðum.

Á blaðsíðum 10 og 11 er að finna tillögur um 
hvernig þið getið sameinað verkefnin allt 
eftir því hvort þið eruð að hugsa um næsta 
flokksfund, dagskrárhring eða við eitthvað 
annað tilefni. Farið í gegnum flæðiritið og 
finnið verkefni sem eiga vel saman. 

Öllum verkefnunum er ætlað að vekja 
hugmyndir. Hægt er að sameina þau, aðlaga 
þau og jafnvel finna upp á nýjum allt eftir 
þörfum hvers og eins.

Við hvert verkefni er tákn sem gefur til kynna 
um hvers konar verkefni er að ræða. Það geta 
verið verkefni sem byggjast á: HUGSA, ÞJÓTA 

eða SKAPA.   
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Heimsmarkmiðin og skátarnir

Hinn 25. september árið 2015 samþykktu þjóðar-
leiðtogar heimsins metnaðarfyllri þróunaráætlun en 
hingað til hefur sést. Heimsmarkmiðin 17 að tölu og 
undirmarkmið þeirra, alls 169, öðluðust gildi 1. janúar 
2016. Þeim er ætlað að vera leiðandi fyrir sjálfbæra 
þróun fyrir jarðarbúa og jörðina fram til ársins 2030.

Heimsmarkmiðin fela í sér vilja til að vinna gegn 
fátækt og hungri, draga úr ójöfnuði og tryggja öllum 
góð lífsskilyrði. Takmarkið er einnig að efla öryggi og 
frið í öllum heimshornum, efla menntun og mynda 
bandalög um samvinnu. Þetta er skuldbinding sem 
öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, 193 að tölu, hafa 
tekið á sig og munu vinna að því að ná fyrir árið 
2030.

Það má því líta á það sem sameiginlegt verkefni 
okkar sem skáta og allra skátavina okkar í heiminum 
að axla ábyrgð á jörðinni og vera í fararbroddi og 
til fyrirmyndar í heimabyggðum okkar. Á þann hátt 
tökum við þátt í að stíga skref í átt til betri heims og 
uppfylla markmið skátanna um að gera börn og ung-
linga fær um að takast á við lífið. Jafnframt tökum 
við okkar hluta af ábyrgðinni í íslensku samfélagi og 
á heimsvísu. 

Merki
Sem viðbót við heftið hefur verið framleitt 
sérstakt merki sem sveitarforinginn getur 
nálgast í Skátabúðinni

Til að fá merkið er mælt með að:

1 Skátarnir hafi leyst að lágmarki þrjú verkefni 
um heimsmarkmiðin

2 Skátarnir þekki öll heimsmarkmiðin og   
skilji hvernig þau tengjast

3 Skátarnir viti og skilji hvað þeir geta lagt   
af mörkum til að skapa betri heim
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Lýsing á 
heimsmarkmiðunum
18. heimsmarkmiðið
Danska Skátabandalagið er aðili að sam-
tökunum Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
sem eru hagsmunasamtök þeirra sem 
vinna að því að auka þátttöku ungs fólks í 
félagsstarfi og lýðræðinu.

Sem lið í starfi sínu hefur DUF komið sér 
saman um 18. heimsmarkmiðið. Það er 
óformlegt en snýst um að styrkja þátttöku 
og virkja ungt fólk til starfa. Samtökin 
færðu þáverandi utanríkisráðherra Kristian 
Jensen þetta markmið til að minna hann 
á að ungt fólk á að vera með í öllu 
þróunarstarfi í Danmörku.

„Ungt fólk er framtíðin og framlag þeirra 
stuðlar að þróun, betri skilningi á 
lýðræðinu og ýtir undir  þátttöku ungs 

fólks um allan heim. Við vonum að 
Kristian Jensen setji heimsmarkmiðið á 
skrifborðið sitt þannig að hann verði á 
hverjum degi minntur á hversu miklu máli 
ungt fólk skiptir í þróunarstarfi og vinnu 
við að stuðla að lýðræði í öllum heimin-
um.“ – Kasper Sand Kjær, formaður DUF.

Eins og DUF telja skátarnir að það að 
styrkja og virkja ungt fólk til þátttöku sé 
mikilvægt skref til að ná heimsmark-
miðunum. Ungt fólk verður sífellt fyrir 
auknum áhrifum af þeim ógnum sem 
munu steðja að okkur í framtíðinni. En 
ungt fólk er  líka hluti af lausninni því að 
ungt fólk hefur mikið fram að færa við að 
ná heimsmarkmiðunum. 

Eins og skátarnir vinna mörg önnur 
ungmennasamtök að því að styrkja ungt 
fólk og stuðla að því að heimsmarkmiðin 
náist. Mikilvæg forsenda fyrir því að við 
náum í mark með heimsmarkmið S.þ. er 
að við vinnum saman og myndum 
bandalög því í sameiningu getum við 
styrkt hvert annað og veitt nýja sýn á 
hvaða verkefnum við getum unnið að. 
Prófið að skoða og safna hugmyndum um 
hvernig önnur ungmennasamtök í heima-
byggð ykkar eða aðrir skátar í heiminum 
vinna að því að ná heimsmarkmiðunum. 
Ef til vill gætuð þið boðið öðrum 
ungmennasamtökum í heimsókn til ykkar í 
því skyni að vinna sameiginlega að því að 
ná heimsmarkmiðunum.
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1. Engin fátækt
Fyrsta heimsmarkmiðið beinist að því að 
útrýma fátækt fyrir árið 2030. Það snýst 
sérstaklega um að gefa fólki í 
fátækustu ríkjum heims tækifæri. Skil-
greining Alþjóðabankans á „sárafátækt“ 
miðast við að tekjur einstaklings séu undir 
1,9 dollurum á dag – það er að segja rúm-
lega 215 íslenskar krónur. Þetta er stórt 
viðfangsefni en ágætlega hefur miðað.

2. Ekkert hungur
Heimsmarkmið númer tvö fjallar í aðal-
atriðum um að útrýma hungri í heimin-
um. Það á bæði við um að stöðva bráða 
hungursneyð þar sem þúsundir manna á 
tilteknu svæði eiga á hættu að deyja úr 
hungri en það á líka við um hungrið sem 
er falið þar sem milljónir manna í mörgum 
löndum lifa á hungurmörkum og fá ekki 
nógan mat til að geta tekið virkan þátt í 
daglegu lífi.

3. Heilsa og vellíðan
Heimsmarkmið númer þrjú felur í sér að 
tryggja beri öllu fólki góða heilsu án tillits 
til aldurs eða hvar í heiminum það býr. 
Lögð er áhersla á að þetta verði gert 
með átaki sem beinist að því að bjarga 
mæðrum og börnum frá dauða, binda 
endi á faraldra stórra smitsjúkdóma, 
draga um þriðjung úr öðrum sjúkdómum 
og með því að koma á sjúkratryggingum 
fyrir alla. Jafnframt skal tryggja öllum 
aðgang að bólusetningum og lyfjum sem 
skila árangri og sem fólk hefur í raun efni 
á að kaupa.

4. Menntun fyrir alla
Menntun er lykillinn að því að gera okkur 
fær um að skilja vandamál heimsins og 
leggja okkar af mörkum við að leysa þau. 
Jafnframt eykur menntun lífsgæði hvers 
og eins. Jafnvel þó enn séu margir sem 
ekki njóta góðrar menntunar hafa sem 
betur fer orðið framfarir á síðustu 
áratugum hvað varðar aðgang að 
menntun í heiminum. Áður var algengt 
að einungis drengir fengju tækifæri til að 
ganga í skóla en nú hefja næstum 
jafnmargir drengir og stúlkur skólagöngu.

5. Jafnrétti kynjanna 
Markmiðið með fimmta heimsmark-
miðinu er að stöðva mismunun og ofbeldi 
gagnvart stúlkum alls staðar í heiminum. 
Að tryggja rétt kvenna til jafns við karla, 
til að eiga auðlindir eins og land og 
fasteignir, að taka þátt í stjórnmálum og 
ekki síst að taka ákvarðanir sem snerta 
þeirra eigin líkama – þar á meðal hversu 
mörg börn þær vilja eignast og hvenær. 

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða
Heimsmarkmið númer sex lýsir metnaði 
um að allir jarðarbúar hafi aðgang að 
hreinu drykkjarvatni. Jafnframt skuli allt 
fólk hafa aðgang að hreinlætisaðstöðu og 
er þar m.a. átt við gott frárennsli og sal-
erni. Hreint vatn er ein meginforsenda 
fyrir góðri heilsu og þess vegna eru það 
góð tíðindi að nú hefur 91% jarðarbúa 
aðgang að betri vatnsuppsprettum en 
áður.

7. Sjálfbær orka
Þegar við í hinum auðugri hluta heimsins 
tölum um sjálfbæra orku snýst umræðan 
einkum um að hætta að nota kol og 
olíu og nota þess í stað meiri orku sem 
framleidd er með sól, vindi eða vatni. Í 
mörgum löndum eldar fólk enn mat yfir 
opnum eldi og þar snýst þetta að miklu 
leyti um að geta eldað t.d. á gaseldavél í 
staðinn fyrir að hafa reykmengandi 
viðareld í eldhúsinu.
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8. Góð atvinna og hagvöxtur
Hagvöxtur er nauðsynleg forsenda þess 
að hundruðum milljóna manna verði gert 
kleift að vinna sig upp úr sárafátækt. Í 
þeim löndum sem skemmst eru á veg 
komin í þróun stefna Sameinuðu þjóðirnar 
að því að hagvöxtur fari í í 7%. Þess 
vegna er mikilvægt að ýta undir stöðugan 
og sjálfbæran vöxt fyrir alla, fulla vinnu og 
mannsæmandi störf fyrir alla.

9. Nýsköpun og uppbygging
Markmið númer níu gæti virst vera það 
markmið sem erfiðast er að vinna að. En 
þegar það er skoðað nánar snýst það 
um að fá samfélagið til að virka betur. 
Þetta snýst um vegi, járnbrautir og hafnir 
sem gera okkur kleift að eiga viðskipti 
við allan heiminn í staðinn fyrir bara í 
heimabyggð. Jafnframt snýst þetta um 
að uppgötva og þróa nýjar aðferðir til að 
vinna á sjálfbæran hátt.

10. Aukinn jöfnuður
Með heimsmarkmiði númer tíu er stefnt 
að því að draga úr almennum ójöfnuði 
milli ríkra og fátækra ríkja en líka milli 
íbúanna í hverju landi. Miðað er við að 
tekjur 40 prósenta af fátækasta fólkinu í 
hverju landi hækki að meðaltali hraðar en 
tekjur annarra hópa.

11. Sjálfbærar borgir og samfélög
Meira en helmingur jarðarbúa býr í 
borgum og fólksflutningur úr sveitum í 
borgir virðist vera stöðugur. Þetta felur 
í sér fjölmörg stór viðfangsefni en líka 
marga möguleika. Síaukinn fjöldi stórra 
borga notar mikið magn af mat, vatni og 
öðrum auðlindum, ótrúlegt magn úrgangs 
myndast og hann þarf að meðhöndla. 
En þegar margir búa á sama stað er 
líka auðveldara að hirða og meðhöndla 
úrganginn en ef fólk býr í dreifbýli.

12. Ábyrg neysla og framleiðsla
Ef við viljum í alvöru gera eitthvað til 
að tryggja sjálfbæra framtíð þurfum við 
sérstaklega að huga að breytingum á 
neyslu okkar og framleiðslu. Auðlinda-
notkun jarðarbúa er gífurleg en stór hluti 
neyslunnar er í raun algjör óþarfi. Um það 
bil þriðjungur allra matvæla í heiminum 
verður að úrgangi. Ef við lítum á þetta frá 
hinni hliðinni sjáum við að í þessu felast 
miklir möguleikar að því gefnu að við 
förum að líta á matinn sem við hendum 
sem auðlind sem hægt er að nýta betur.
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13. Aðgerðir í loftslagsmálum 
Heimsmarkmið númer þrettán felur í sér 
að við eigum að stöðva loftslags-
breytingar og við þurfum að efla 
viðnámsþrótt okkar gegn þeim breyting-
um sem of seint er að koma í veg fyrir. 
Þetta er m.a. gert í Danmörku með því 
að byggja betri fráveitur til að koma í veg 
fyrir flóð þegar skýfall verður. Einnig ber 
okkur að aðstoða þróunarlöndin við að 
draga úr losun kolefnis samhliða því að 
gera þeim kleift að halda uppi nauðsyn-
legum hagvexti en hagvöxtur er forsenda 
þess að ná öllum út úr sárafátækt.

14. Líf í vatni
Í heimsmarkmiði númer fjórtán kemur 
fram metnaður um að draga til muna 
úr mengun heimshafanna og stöðva 
ofveiðar þar sem þær eru stundaðar. Lífið 
í hafinu er mun mikilvægara fyrir okkur 
sem búum á landi en við höfum hingað 
til gert okkur grein fyrir. Meðal annars 
kemur um helmingur af súrefni loftsins 
frá þörungum sem lifa í hafinu. Veiðar á 
fiski, skeldýrum og kolkrabba sjá þremur 
milljörðum manna fyrir fæðu.

15. Líf á landi
Heimsmarkmið númer fimmtán um 
lífið á landi fjallar ekki aðeins um að 
friða landssvæði og loka náttúruna inni 
og banna okkur að snerta við henni. 
Lykilatriðið er að við tryggjum sjálfbæra 
nýtingu náttúruauðlinda. Það felur m.a. 
í sér að í framtíðinni getum við farið á 
veiðar, fellt tré og veitt fisk en skilyrðið 
er að þetta gerist með þeim hætti að við 
eyðileggjum ekki til frambúðar þá náttúru 
sem gerir okkur þetta kleift.

16. Friður og réttlæti
„Án friðar getur ekki orðið sjálfbær þróun 
og án sjálfbærrar þróunar náum við ekki 
friði.“ Þetta er tilvitnun í inngang skýrslu 
Sameinuðu þjóðanna um heimsmark-
miðin. Það er lífsnauðsyn að stöðva 
styrjaldir en hafa verður í huga að  
friðurinn getur ekki staðið einn. 
Heimsmarkmið númer sextán snýst líka 
um að draga úr hvers kyns ofbeldi, m.a. 
skipulagðri glæpastarfsemi og 
hryðjuverkum.

17. Samvinna um markmiðin
Heimsmarkmið númer sautján fjallar 
um samvinnu á sviði stjórnmála, tækni 
og fjármála þvert á landamæri þar sem 
bæði ríkisstjórnir, fyrirtæki, samtök og 
almennir borgarar taka  höndum saman 
um að vinna að heimsmarkmiðunum og 
uppfylla þau. Í grunninn snýst markmiðið 
líka um spurninguna um hver á að borga 
þær fjárfestingar sem nauðsynlegar eru til 
þess að við getum framfylgt heimsmark-
miðunum.

18. Styrkja og virkja ungt fólk
Átjánda heimsmarkmiðið er ekki eitt af 
markmiðum S.þ. en DUF (Dansk Ungdoms 
Fællesråd) bætti því við til gamans í því 
skyni að draga athygli að hlutverki ungs 
fólks við innleiðingu markmiðanna. Þó 
þetta sé gert til gamans leikur enginn 
vafi á að það er unga fólkið sem þarf að 
draga vagninn inn í sjálfbæra framtíð. 
Með því að styrkja og virkja ungt fólk til 
þátttöku tryggjum við að heimsmark-
miðin verði ekki eitthvað sem við bara 
tölum um heldur eitthvað sem við getum 
brugðist við með beinum hætti ekki bara 
núna heldur líka í framtíðinni.

STYRKJA OG
VIRKJA UNGT FÓLK
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Byrjið hér að skoða tillögur um hvernig þið getið notað 
verkefnin í heftinu. Hægt er að sníða verkefnin að 

mismunandi aldurshópum en nokkur þeirra eru betur til þess 
fallin en önnur að sameina þau þvert hvert á annað

Ef þið viljið nota dagskrárhringinn 
getið þið sameinað verkefni eins og 

Gegn sóun í skátaheimilinu 
Plast í hafinu, 

Forréttindakapphlaupið og 
Skordýramatur.

Þannig náið þið að taka á flestum 
heimsmarkmiðunum. 

Þið getið byrjað á því 
að hafa kynningu á 
verkefninu sem ber 

yfirskriftina Skátalögin 
og heimsmarkmiðin.  

Eftir það getið þið haft 
póstaleik með þremur 

póstum þar sem skátarnir 
fara á alla þrjá póstana 
til skiptis. Póstarnir þrír 

gætu verið:
Skordýramatur

Um fátækt
Endurnota, minnka og 

endurvinnaFrábært! Ef þau eiga að 
keppa er upplagt að 

nota:
Borðspil um leiðina í 

skólann

Notið verkefnið Skátalögin og 
heimsmarkmiðin og búið til 

orkuverkefni um baráttuna fyrir 
mannsæmandi starfi. Ljúkið 
fundinum með einni umferð, 

látið einn teikna og hina geta 
sér til um hvaða heimsmarkmið 

er átt við. 

Flæðirit 
sem sýnir hvernig heftið er notað 

Heill dagur með 
hópnum 

Dagskrár-
hringur

Verkefni fyrir 
allan hópinn 

Tveggja tíma 
skátafundur  

Hvers konar verkefnum 
leitar þú að?

Tveggja tíma 
flokksfundur 

Já!

Nei NeiJá!

Eru margir hópar? 

Eiga 
þau að 
keppa 

Með hvaða aldurshópi á að 
vinna verkefnin? 

Hversu langan tíma 
hafið þið fyrir verkefnin? 

HEIMSMARKMIÐIN • 2018
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Prófið verkefnin:
Um fátækt

Skordýramatur
Friðardúfur 

Borðspil um leiðina í 
skólann

Lítið á verkefnin:
Forréttindakapphlaupið
Byggjum draumaborgina

Á flótta
Skordýramatur

Prófið verkefnin: 
Sjálfsmyndarleikur

Endurnota, minnka og 
endurvinna

Forréttindakapphlaupið
Drögum úr sóun í 

skátaheimilinu

7-12 ára

13-18 ára

19-25 ára
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Skátalögin og 
heimsmarkmiðin

Kynning:
Stór hluti skátalaganna og 
skátaheitisins fjalla um það 
sem við skátar viljum leggja 
af mörkum til að skapa betri 
heim. Markmiðið með þessu 
verkefni er að styrkja vitund 
skátanna um hvað skátalögin 
og önnur loforð skáta fela í sér 
fyrir skátana sjálfa og skáta-
flokkinn. Þar á meðal er áætl-
un um hvernig þið getið unnið 
með skátalögin og sett þau 
í samhengi við heimsmark-
miðin, bæði til að ykkur verði 
ljóst hvað heimsmarkmiðin 
fela í sér og sem kynning fyrir 
verkefnalotu um heimsmark-
miðin.

Verkefni:
Byrjið á að setja fundinn eins 
og þið eruð vön, t.d. með leik 
og söng. 

Spyrjið skátana hver 
skátalaganna þau muni utan 
að án þess að hafa hjálpar-
gögn við höndina. Látið þá 
t.d. skrifa niður á pappír það 
sem þeir muna af skáta-
lögunum. 

Í umræðum um skátalögin 
getið þið rætt um hver þeirra 
skátarnir telja þau mikilvæg-
ustu fyrir sig og hver þeirra 
skátaflokkurinn myndi setja í 
forgang. 

Ræðið síðan um hvers 
vegna við skátar eigum okkur 
skátalög og skátaheit. 

Látið skátana útbúa sjónræna 
kynningu um skátalögin og 
hafið með ykkur þegar þið 
farið með skátaheitið. 

Þetta verkefni tengist 
heimsmarkmiðum S.þ. á þann 
hátt að við sem skátar vinnum 
að því að byggja betri heim 
og viljum skilja við heiminn 
betri en hann var þegar við 
fæddumst. Heimsmarkmiðin 
gefa okkur leiðsögn sem 
við getum unnið eftir til að 
taka þátt í að gera heiminn 
sjálfbærari en hann er nú. 
Kynnið heimsmarkmiðin fyrir 
skátunum og efnið til umræðu 
um þau. 

Til að gefa skátunum 
möguleika á að fá yfirsýn yfir 
hin ýmsu markmið getið þið 
farið í margs konar leiki þar 
sem þið reynið sjálf að tjá  
heimsmarkmiðin. Þið getið til 
dæmis farið í leikinn ”Teikna 
og geta upp á”. 

Þegar þið hafið farið í leikina 
og fjallað um heimsmarkmiðin 
í stórum dráttum getið þið 
spurt skátana hvaða aðgerðir 
þeir sjái fyrir sér og hvað þeir 
telji að þeir geti sjálfir gert til 
að ná í mark með heimsmark-
miðin. 

Útbúið síðan stutta kynningu 
á þeim verkefnum sem þið 
gætuð hugsað ykkur að vinna 
áfram með í tengslum við 
heimsmarkmiðin.

Til umhugsunar:
Þið getið líka unnið út frá 
grundvallarreglum skáta og 
hvernig þær tengjast því að 
við sem skátar vinnum að 
heimsmarkmiðum S.þ. 

Með hliðsjón af heimsmark-
miðunum getið þið rætt hvaða 
þáttum heimsmarkmiðanna 
skátarnir ykkar vilja allra helst 
ná fram

Í tengslum við skátadaginn 
getur foringinn líka sagt 
skátunum hvernig sagan um 
St. Georg tengist skátaheitinu 
og hvernig skátastarfið fer 
fram núna. 

Aðlögun verkefnis:
Þið getið valið hve djúpt þið 
viljið fara í skátalögin og 
heimsmarkmiðin og hugsan-
lega getið þið lokið verkefna-
lotu um heimsmarkmiðin með 
þessu viðfangsefni í stað þess 
að byrja með það. 

Af skemmtilegum leikjum sem 
veita yfirsýn yfir hin ýmsu 
heimsmarkmið getið þið líka 
búið til minnisleik eða fundið 
spurningaleiki á netinu.

Verkefni #01

Heimsmarkmið: 
Öll

Tími: 
2 klukkustundir
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Til gamans:  
Hvert skátabandalag í 
Danmörku hefur eigin 
skátalög en þau byggjast 
öll á fyrstu skátalögum 
Baden Powells sem eru 
samþykkt af alheims-
samtökum skáta. Árið 
1952 höfðu öll bandalög 
sömu skátalög þar 
sem meðal annar stóð: 
„Skáti er sparsamur og 
reglusamur“. Það fellur 
vel að þeirri hugsun að 
við veltum vöngum yfir 
auðlindanotkun okkar.
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Til gamans: 
Skátar í öllum heiminum 
vinna að því að vera 
ánægðir með eigin líkama 
og útlit og byggja þannig 
upp sterka sjálfsmynd, 
t.d. með „Free Being Me“-
verkefnum. Með slíkum 
verkefnum getið þið líka 
lagt ykkar af mörkum til 
að styrkja unga skáta.

Frekari upplýsingar: 
Verkefni tengd ”Free 
being me”:
free-being-me.com
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Sjálfsmyndar-
leikur 

Kynning: 
Við erum fjölbreyttur hópur 
og af mismunandi uppruna. 
Til er fólk af öllum gerðum, 
stærðum og með mismunandi 
hörundslit. Hvað veldur því að 
það er mikilvægt fyrir okkur að 
skilgreina hver við erum? 

Alls staðar í heiminum er mjög 
mikill munur á hvað þú mátt 
allt eftir því hvers kyns þú ert. 
Sums staðar mega konur 
minna en karlar og sums 
staðar er mikilvægt að þú 
hafir ákveðna stöðu áður en 
þú getur tekið ákvarðanir um 
líf þitt. 

Heimsmarkmiðin snúast um 
að skapa meira jafnræði, 
milli ríkra og fátækra en líka 
sérstaklega milli kynjanna. 

Hver ert þú og úr hverju ert þú 
gerð/ur? 
Til að verða meðvitaðri og 
forðast mismunun er góð 
hugmynd að við gerum okkur 
grein fyrir hversu flókin og 
fjölþætt  við erum hvert og eitt 
– og meðal annars hvað okkur 
finnst um okkar eigið kyn og 
kyn annarra. 

Verkefni: 
Hver skáti fær það verkefni 
að skrifa eða teikna á tíu 
blaðsíður þau tíu atriði sem 
hver og einn telur helst ein-
kennandi fyrir sig. 

Eftir það mynda skátarnir 
tvöfaldan hring og þeir sem 
eru í innri hring snúa and-
litinu á móti þeim sem eru 
í ytri hringnum þannig að 
þeir standa augliti til auglitis. 
Skátarnir í innri hringnum fá 
nú eina mínútu til að kynna 
fyrir skátanum beint á móti 
þeim eitt atriði sem þeir hafa 
skrifað eða teiknað. Hvað 
skrifaðir þú? Hvers vegna? 

Þá kemur að skátunum 
sem standa í ytri hring að 
kynna sig. Eftir þetta tekur ytri 
hringurinn eitt skref til hægri 
og skátarnir kynna nú næsta 
sérkenni sitt hver fyrir öðrum. 

Sjá nánar hvernig hægt er að 
aðlaga verkefnið í næsta dálki 
hér til hliðar. 

Hefur eitthvert ykkar skrifað 
eða teiknað á pappírinn að 
þið séuð strákur eða stelpa? 
Hvers vegna? Hvers vegna 
ekki? 

Við erum annað og meira 
en það kyn sem við fæðumst 
með. Það er ekki eingöngu 
kyn okkar sem gefur til kynna 
hver við erum, í hverju við 
erum góð og hvað okkur finnst 
gott.

Til umhugsunar:
Eru mismunandi væntingar til 
þess hvernig strákar og stelpur 
eiga að hegða sér? Hafið þið 
sjálf orðið fyrir því? 

Hvernig haldið þið að það 
sé að fæðast sem stelpa en 
finnast þú vera strákur? Eða 
öfugt, eða jafnvel hvorki né? 
Þekkið þið fornafnið hán og 
merkingu þess?

Hugsið ekki um að fólki sé 
skipt í tvo flokka: karla og 
konur. Hugsið heldur um að 
kyn sé á einhverskonar rófi. 
Hvað þýðir það? 

Hversu mikilvægt er að 
skilgreina hver þú ert? Er 
mikilvægt fyrir aðra að vita 
hvers kyns þú ert eða hvaða 
tómstundir þú stundar? Kynnir  
þú þig alltaf með því að taka 
fram aldur, kyn, hæð, augnlit, 
eða að þú sért skáti?

Aðlögun verkefnis:
Fyrir yngstu skátana: 
Teiknaðu fimm myndir sem 
sýna hver þú ert, Til dæmis 
„litla systir“, eitthvað sem 
þú ert fær í, hvernig þú lítur 
út, uppáhaldsverkefni þitt í 
skátunum, uppáhalds-
matinn þinn og svo framvegis. 
Safnið saman teikningum frá 
öllum og berið saman svör og 
teikningar hvers annars innan 
hópsins. 

Fyrir eldri skáta: 
Skrifaðu niður tíu atriði sem 
eru mikilvæg fyrir þig. Það 
geta verið gildi, persónuein-
kenni þín eða eitthvað sem þú 
ert fær í.

Fyrir elstu skátana: 
Þegar þú skiptir um pláss í 
hringnum (sjá fyrra verkefni 
um kynningu í hring) átt þú 
að forgangsraða gildunum, 
þ.e.a.s. um leið og þú stígur til 
hliðar átt þú að fjarlægja eitt 
persónulegt gildi. Auk þess 
að útskýra hvað það þýðir 
fyrir þig skaltu líka hugsa 
um hvaða áhrif það hefði á 
persónu þína ef þetta tiltekna 
gildi væri ekki til staðar. 
Að lokum stendur hver skáti 
með þrjú mikilvægustu ein-
kenni sín eða gildi. Farið að 
lokum yfir þetta saman og 
segið hvert öðru frá hvernig 
þið hugsuðuð þetta meðan á 
leiknum stóð.

Heimsmarkmið: 
5, 10, 18

Tími: 
30 - 60  mínútur

Verkefni #02

STYRKJA OG
VIRKJA UNGT FÓLK
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Skordýramatur 
– skátafæða 
framtíðarinnar

Kynning:
Vissir þú að það þarf fimmtán 
þúsund lítra af vatni til að 
framleiða eitt kíló af nauta-
kjöti? En þú þarft aðeins tvo 
lítra af vatni til að framleiða 
eitt kíló af mjölormum. 

Matreiðsla er ein auðveldasta 
leiðin til að hafa áhrif á sjálf-
bærni í heiminum. Í Danmörku 
gengur okkur vel að spara 
peninga á ýmsum sviðum; að 
spara rafmagn, endurnýta úr-
gang og ferðast á reiðhjólum. 
Með matarvenjum okkar er 
auðvelt að huga enn betur að 
umhverfinu. 

Í ríkari löndum heimsins eins 
og Danmörku berum við 
sérstaka ábyrgð á að nota 
auðlindir okkar á réttan hátt 
og það getum við gert með 
því að borða aðeins minna 
kjöt og meira grænmeti eða 
með því að nota önnur hráefni 
en kjöt. Jafnframt verðum við 
að nýta matinn vel og henda 
ekki matvælum. Almennt 
borða Danir mjög mikið, það 
hefur mikil áhrif á loftslagið. 
Þetta á til dæmis við um 
matvæli sem eru flutt langar 
leiðir eins og t.d. ávextir frá 
fjarlægum heimshornum eða 
kjöt sem krefst mikillar orku 
við framleiðslu. 

Þegar við skátar förum í 
ferðalög getum við auðveld-
lega skemmt okkur með því 
að matreiða á sjálfbæran 
hátt. Þetta getum við gert 
bæði með því að sækja allan 

matinn beint frá býli eða við 
getum séð til þess að við 
nýtum öll hráefnin sem við 
kaupum. En við getum líka 
gert tilraunir með að skipta 
kjöti út fyrir skordýr. 

Verkefni:
Hike-brauð með skordýra-
fyllingu eru dæmi um góðan 
skátamat í framtíðinni:

Fyllt hike-brauð:
Til að baka fyllt hike-brauð 
þurfið þið gott hike-brauðs-
deig, reykið svolítið af 
skordýrum (t.d. buffaló- eða 
mjölorma) og búið til mauk. 

Reyktir buffaló- eða mjöl-
ormar: Þið þurfið 150 gr. 
frosna mjölorma (fást t.d. hjá 
nemlig.com eða mad.ccop.
dk). Þíðið buffalóormana og 
setjið þá í popkornsnet sem er 
haldið yfir reyknum frá 
eldinum í um það bil 10-15 
mínútur.

Fylling í hike-brauð:
150 gr. reyktir buffalóormar
1 matskeið repjuolía
1 stór fínhakkaður laukur
1 rif feitur marinn hvítlaukur
5 tómatar, skornir í teninga
1 teskeið salt
Handfylli af grænum jurtum, 
t.d. brenninetlum, geitahvönn, 
kryddjurtum eða eitthverju 
öðru grænmeti.

Buffalóormarnir eru steiktir í 
olíu á pönnu yfir eldinum. Eftir 
u.þ.b. fimm mínútur er lauk og 
hvítlauk bætt út á pönnuna. 

Hrærið í þangað til laukurinn 
er orðinn glær. Þá er tómötum 
og grænmeti bætt út á 
pönnuna og hrært vel í 
þangað til tómatarnir eru 
orðnir að mauki. Þá er ekki 
annað eftir en að setja 
fyllinguna í opið á snú-
brauðinu og segja verði ykkur 
að góðu.   

Til umhugsunar:
Í mörgum löndum er mjög 
algengt að nota skordýr til 
matargerðar. Hvað haldið 
þið að þurfi til að Vestur-
landabúar fari í auknum mæli 
að neyta skordýra? 

Hvað getið þið gert heima hjá 
ykkur til að borða sjálfbærari 
matvæli? Getið þið nefnt fimm 
kjötlausa rétti?

Aðlögun verkefnis:
Önnur dæmi um sjálfbær 
matvæli:
• Matarsóunarfundur – Allir   
 í skátasflokknum koma með  
 mat sem er að verða of 
 gamall og þið notið 
 sköpunargáfuna til að búa  
 til mat úr þeim hráefnum   
 sem berast ykkur.
• Takið til í eldhúsinu og notið  
 þau hráefni sem eru 
 afgangs eftir síðasta 
 ferðalag.
• Búið til mat á 
 fátæktarmörkum - Farið í   
 matvöruverslun og   
 látið hvern skáta fá   
 500 krónur og    
 kannið hversu mikinn 
 mat þið getið búið til. 
 Hafið í huga að    
 peningarnir eiga líka að  
 duga fyrir húsaleigu, 
 menntun o.fl. Skoðið
 verkefnið „Um fátækt“.
• Getið þið búið til þriggja   
 rétta máltíð með 
 mismunandi 
 skordýrategundum?
• Getið þið lifað af heila viku  
 án þess að henda mat og   
 með sjálfbærum 
 uppskriftum?

Heimsmarkmið: 
2, 12, 13

Tími: 
1 - 5 klukkustundir

Verkefni #03
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Til gamans: 
Vissir þú að á hverju 
ári hendir hver Dani að 
meðaltali 47 kg. af mat, 
og vi i Islandi 48 kg af 
mat. 

Frekari upplýsingar: 
Saman gegen matarsóun
matarsoun.is/

Það er víða hægt að 
finna matarblogg með 
uppskriftum af mat með 
skordýrum, m.a. buglady.
dk og dininsektbutik.dk 

Saman gegn sóun:
stjornarradid.is/me-
dia/umhverfisradu-
neyti-media/media/
PDF_skrar/Saman-gegn-
soun-2016_2027.pdf
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Til gamans:
Í 300 lifrarkæfuumbúðum 
er nóg ál til að búa til 
nýtt reiðhjól.

Frekari upplýsingar
sorpa.is

Svansmerki KFUM 
skátanna:
issuu.com/kfum-spejder-
ne/docs/svanem__rket_
aktivitetsh__fte__issu
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Kynning:
Á hverjum degi hendum við 
miklu magni úrgangs án þess 
að hugleiða hvar hann endar 
og hvað gæti í rauninni orðið 
til úr honum. Með því að 
flokka eigið rusl áður en því er 
hent í ruslafötuna gæti það, í 
stað þess að vera brennt eða 
urðað, breyst í endurnýjanlega 
auðlind. Við getum endurnýtt 
plast, málma og gler til að 
framleiða nýja hluti og komið 
í veg fyrir að byrja þurfi  frá 
grunni í hvert skipti. 

Þetta getur virst mikil breyting 
á daglegu lífi okkar en í raun 
er hægt að gera þetta á mjög 
auðveldan hátt með því ein-
faldlega að flokka ruslið. Það 
eina sem þarf er að hugsa sig 
um og setja ruslið í rétt ílát.  

Verkefni:
Búið til flokkunarkerfi í skáta-
heimilinu eða skátaskálanum 
ykkar.
Þið getið t.d. flokkað sem hér 
segir (skoðið upplýsingar sem 
koma frá sorphirðufyrirtækinu 
ykkar).
·  Plast
·  Málmar
·  Gler
·  Pappír
·  Pappi
·  Rafhlöður
·  Mjúkt og hart plast
·  Umbúðir með skilagjaldi
·  Óskilamunir hægt er að 

nota

Dæmi um hvernig hægt er að búa 
til flokkunarkerfi:
·  Kaupið spýtur í 
 byggingavöruverslun eða   
 finnið gamla hillu sem búið  
 er að henda.
·  Kassar – annað hvort finnið 

þið kassa eða kaupið ódýra 
kassa.

· Í IKEA er hægt að   
 fá hentuga kassa sem hægt  
 er að opna jafnvel þó þeim  
 sé hlaðið hverjum ofan á   
 annan. Getið þið búið til   
 eitthvað betra?
·  Endurnotið innkaupa-

poka til að flokka plast og 
umbúðir með endurvinnslu-
gjaldi.

· Hengið pokana upp á 
 flottan hátt – látið þá helst  
 ekki sjást þannig að ruslið   
 sjáist ekki.

Góð ráð:
Mikilvægt er að flokkunar-
kerfið sé skýrt og auðvelt að 
skilja. 
Búið til merkimiða með 
táknum eða myndum af 
flokkuninni sem sýnir með 
skýrum hætti hvað á að fara 
hvert. 

Gætið þess líka að allir sjái að 
búið er að koma upp flokk-
unarkerfi og hjálpið hvert öðru 
að muna að nota það á réttan 
hátt þegar ruslinu er fleygt. 
Gerið það að venju að flokka 
rusl líka eftir ferðalög. 

Staðsetjið flokkunarkerfið á 
áberandi stað þannig að auð-
velt og fljótlegt sé að ganga 
að því. Kerfið má alls ekki vera 
flókið og óhentugt. 
Setjið ílát fyrir algengasta 
úrganginn á nokkra staði í 
húsinu og sérstaklega  þar 
sem þörfin er mest. Til dæmis 
pappír/pappa við prentarann, 
umbúðir með skilagjaldi í 
setustofuna, plast í eldhúsið 
og óskilamuni sem hægt er að 
nota í fatahengið. 

Komið ykkur saman um hver 
tæmir flokkunarílátin og 
hvenær. Ekki er nauðsynlegt 
að tæma allt einu sinni á dag 
eða í hverri viku. Hugsið líka 
um hvort úrgangsílátin þurfi 
öll að vera jafn stór. 

Til umhugsunar:
Hvers vegna er góð hugmynd 
að flokka úrgang?
Hvað verður um úrganginn 
þegar þið skilið honum á 
endurvinnslustöðina?
Hvað verður um úrganginn ef 
við flokkum hann ekki?
Er flokkað heima hjá ykkur? 
Hvernig?
Hvernig tengist flokkun 
úrgangs heimsmarkmiði S.þ. 
númer 17?

Aðlögun verkefnis:
Safnið gömlu farsímunum 
ykkar og sendið þá til endur-
vinnslu hjá einhverjum sem 
getur endurnotað alla hluti í 
símunum. Byggið eigin safn-
haug og gætið þess að setja 
bara lífrænan úrgang í hann. 
Heimsækið endurvinnslustöð 
í heimabyggð ykkar eða fáið 
leiðsögn á næstu brennslu- 
eða urðunarstöð.

Heimsmarkmið: 
2, 12, 13, 15

Tími: 
2-4 klukkustundir

Drögum úr sóun 
í skátaheimilinu

Verkefni #04
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Borðspil um 
leiðina í skólann

Kynning:
Á Norðurlöndum er sem betur 
fer talið sjálfsagt að öll börn 
sæki skóla. Auk þess fá allir 
ókeypis menntun. Þetta er 
ekki sjálfsagt alls staðar í 
heiminum. Sums staðar er ekki 
auðvelt fyrir alla að komast 
í skóla, m.a. vegna þess að 
innviðir, styrjaldir, átök og 
efnahagur hindra að hægt sé 
að senda börn í skóla. Í stað 
skólagöngu þurfa börnin að 
vinna fyrir peningum fyrir 
fjölskylduna eða hjálpa til við 
húsverkin heima. Sums staðar 
eru einungis strákarnir sendir í 
skóla en stelpur látnar hjálpa 
til við heimilishaldið. 

Síðan árið 2000 hafa sem 
betur fer orðið framfarir hvað 
þetta varðar víða í heiminum 
og stöðugt fleiri komast í skóla 
og ljúka einhverri menntun. 
Það að tryggja að öllum gefist 
kostur á skólagöngu og að 
menntunin henti bæði strákum 
og stelpum er mikilvægur 
þáttur í að tryggja stöðugleika 
og sjálfbæra þróun í heimin-
um.

Verkefni:
Þið byrjið á að búa til plötu 
fyrir borðspilið um leiðina í 
skólann. Þið getið annað hvort 
teiknað plötuna eða búið til 
stóra plötu. Platan þarf að 
hafa 30 reiti með upphafs– 
og lokareit og svo dreifið þið 
12 aðalreitum á tilviljana-
kenndan hátt á plötuna. Þið 
getið merkt aðalreitina með 
„?“ eða á annan hátt til að 
sýna að ekki er um venjulegan 
reit að ræða. 

Til að spila spilið þurfið þið 
að hafa „spilastjóra“ sem 
stjórnar spilinu og tryggir að 
verkefnin í aðalreitunum séu 
leyndarmál. Spilið snýst um 
að komast yfir alla reitina en 
þegar maður lendir á aðalreit 
les spilastjórinn upphátt 
hvaða afleiðingar það hefur. 
Á nokkrum aðalreitum eru 
hindranir en á öðrum gerist 
eitthvað jákvætt sem fleytir 
manni áfram.

Aðalreitir:
Aðalreitirnir segja:
a.    Það er ekki skóli í bænum 

þínum. Farðu til baka á 
  upphafsreit.
b.   Foreldar þínir hafa ekki 

efni á að senda þig í skóla. 
Bíddu eina umferð. 

c.    Foreldrar þínir gengu í 
skóla og geta hjálpað þér 
með heimanámið. Farðu 
fjóra reiti áfram. 

d.   Þú verður að vinna til að 
aðstoða fjölskyldu þína. 
Farðu sex reiti til baka.

e.   UNICEF tók þátt í að 
  byggja skóla í heima-
  bænum þínum. Þú mátt   
  gera aftur. 
f.    Þú ert þvinguð í barna-

hjónaband og getur þar af 
leiðandi ekki haldið áfram 
í skóla. Farðu til baka á 

  upphafsreit.
g.   Þú verður að vera heima 

og gæta yngri systkina 
þinna Farðu sex reiti til 
baka.

h.   UNICEF gefur skólanum 
þínum námsefni, þú mátt 
kasta aftur. 

i.   Það eru jarðsprengjur 
og hermenn á leiðinni í 
skólann þinn. Bíddu eina 
umferð. 

j.    UNICEF sá um að mennta 
kennarann þinn. Þú mátt 
gera aftur.

k.    UNICEF hefur séð til þess 
að í skólanum þínum er 
hreint vatn og hrein 

  salerni. Farðu fjóra reiti   
  áfram.

Til umhugsunar:
Þegar þið hafið spilað spilið 
getið þið sýnt leið ykkar í 
skólann annað hvort með 
myndum eða korti. Þið getið 
prófað að bera saman ykkar 
leið og hvernig aðrir skátar í 
heiminum komast í skólann 
eða á skátafund. 

Þið getið líka rætt um hvernig 
þið þróið færni og þekkingu 
ykkar í skátunum og öðlist 
kunnáttu sem er nauðsynleg 
til að stuðla að sjálfbærri 
þróun. 

Hugsið um mikilvægi innviða 
fyrir möguleika barna á að 
komast í skóla. Í Himalaya 
búa börn svo langt frá skólan-
um að þau þurfa að ganga 
á litlum fjallastígum í 2-3 
klukkutíma áður en þau koma 
í skólana og þar eru engir 
skólabílar.

Aðlögun verkefnis:
Hugleiðið hvaða aðrar hindr-
anir geta verið í vegi fyrir því 
að við öll alls staðar í 
heiminum höfum jafnan 
aðgang að grunnskólanámi 
og bætið þeim við í spilið. 
Þið getið líka gert hindranirnar 
áþreifanlegar og alltaf þegar 
þið eruð ekki sjálf að kasta 
teningi notið þið tímann til 
að byggja skóla á byrjunar-
reitnum eða búa til mat fyrir 
fjölskylduna. Það geta líka 
verið reitir þar sem þið eigið 
að hjálpa öðrum í spilinu við 
að komast í skólann eða að fá 
hreint drykkjarvatn.

Verkefni #05

Heimsmarkmið: 
4, 9, 10

Tími: 
30-45 mínútur
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Til gamans: 
UNESCO telur að árið 
1990 hafi rúmlega 83 
prósent af ungu fólki á 
aldrinum 15 til 24 ára 
verið læs og skrifandi. 
Síðasta mat sem fram 
fór á árinu 2010 sýnir að 
hlutfallið hefur hækkað 
aðeins og er nú yfir 90 
prósent.

Frekari upplýsingar: 
un.is/heimsmarkmidin/
menntun/

verdensbedstenyheder.
dk/verdensmaal/kvali-
tetsuddannelse/
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Til gamans: 
Í nokkrum löndum er 
bannað að nota plast-
poka í því skyni að 
vernda umhverfið og 
draga úr mengun í 
borgum.

Frekari upplýsingar: 
un.is/heimsmarkmidin/
sjalfbaerar-borgir-og-
samfelog/

HEIMSMARKMIÐIN • 2018

22



Byggjum 
draumaborgina

Kynning:
Stór hluti daglegs lífs fólks fer 
fram í stórborgum og reiknað 
er með að árið 2050 muni 
2/3 hlutar jarðarbúa búa í 
borgum. Þetta setur kröfur 
varðandi búsetuhætti okkar 
og þær borgir sem við munum 
búa í. Við þurfum rafmagn, 
innviði, skóla og samgöngu-
kerfi o.s.frv. Jafnframt þurfum 
við að geta framleitt nægan 
mat og skapað nógu mörg 
störf til að allir geti lifað góðu 
lífi í borgum. Lífshættir okkar 
nú samsvara því að við notum 
þrjár og hálfa jörð til að sjá 
okkur fyrir nægum auðlindum. 
Þess vegna verðum við að 
breyta hugsunarhætti okkar 
varðandi það hvernig við 
skipuleggjum borgir.  

Efni:
Endurnýtt efni eða teikni- og 
skriffæri.

Verkefni:
Í þessu verkefni eiga skátarnir 
sjálfir að leika skipulagsstjóra 
og þróa sjálfbærar borgir eða 
bæi. Þeir eiga að hugsa upp 
á nýtt hvernig við byggjum 
borgir. Hvernig munu þeir 
byggja borg/bæ með tilliti til 
lesta, sjúkrahúsa, skátaskála, 
landnotkunar o.s.frv.? Hvert á 
að keyra með úrganginn og 
hvernig búum við til nútímaleg 
kerfi? 

Skátarnir geta valið eitt 
heimsmarkmið sem grunn 
til að byggja borgina á t.d. 
menntun sem mikilvægasta 
markmiðið eða þeir geta valið 
að borgin skuli vera eins 
loftslagsvæn og mögulegt er. 

Látið skátana fá föndur-
kassann og nóg af endurnýttu 
efni sem þeir geta notað til að 
byggja borgina upp. Byggið 
og teiknið borgina á plötu 
þannig að hægt sé að flytja 
hana. Skátarnir geta líka tekið 
afstöðu til þess hvar í heimin-
um borgin þeirra er staðsett 
en það hefur líka þýðingu m.a. 
hvað varðar loftslagsmál og 
lífshætti.

Þegar allir flokkarnir hafa 
byggt eða teiknað sínar borgir 
eiga þeir að kynna allar þær 
hugmyndir sem liggja að baki 
skipulags borgarinnar. Síðan 
getið þið velt fyrir ykkur 
hvernig þið getið lifað sjálf-
bærara lífi í þeim borgum sem 
þið búið sjálf í. 

Til að skilgreina hvað borgin 
ykkar þarf að hafa til að vera 
eins sjálfbær og örugg og 
mögulegt er getið þið sem 
foringjar sett fram hugmyndir 
til að leiðbeina skátunum 
áfram.

Skátarnir geta t.d. velt vöngum 
yfir eftirtöldum atriðum: 
·  Hverjir og hversu margt fólk 

á að búa þarna?
·  Hvaða möguleika hefur 

það?
·  Hvernig fær fólk mat, vatn 

og orku?
·  Við hvað vinnur fólkið?
·  Hvernig er borginni 
 stjórnað?
· Ríkir friður og ró í borginni?
·  Hver eru tengsl borgar-

innar við aðrar borgir? Og 
við önnur byggðarlög?

·  Hvernig er meðhöndlun á 
úrgangi og frárennsli 

 háttað?
·  Hvernig er heilsa fólksins  

tryggð?
·  Hvernig er menntakerfið í 

borginni?
·  Hvernig ferðast fólk innan 

borgarinnar?
·  Er borgin bara fyrir fólk?
·  Hvar kemst maður í skáta-

félag?

Aðlögun verkefnis:
Takið mið af svæði í nágrenni 
við ykkur. Hvernig getið þið 
tekið þátt í að þróa borgina/
bæinn? Skoðið deiliskipulag 
og farið á íbúafund um þróun 
borgarinnar/bæjarins. Þið 
getið líka rætt þróun borga 
með því að skoða úthverfin 
og taka með í reikninginn að 
í framtíðinni munum við búa 
enn þéttar en við gerum nú.

Verkefni #06

Heimsmarkmið: 
7, 9, 11

Tími: 
2 klukkustundir
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Friðardúfur

Kynning:
Í stórum hluta heimsins ríkja 
friður, öryggi og velmegun. 
Annars staðar eru íbúarnir 
þjakaðir af stöðugum átökum, 
styrjöldum og ofbeldi. 

Friður og réttlæti nást því 
miður ekki á einni nóttu. 
Árangurinn snýst um það 
hvernig samfélag er byggt 
upp, t.d. samskipti stjórnvalda 
og almennings, umfang 
spillingar og hryðjuverka, völd, 
saga, réttindi, réttaröryggi og 
margt fleira.

Verkefni:
Búið til friðardúfu úr heima-
gerðum leir. Með hliðsjón af 
heimsmarkmiðinu um frið 
eiga skátarnir að nota eigin 
sköpunargáfu til að búa til sín 
eigin tákn fyrir frið. Flokkur-
inn hjálpast að við að búa til 
friðardúfur úr heimagerðum leir 
sem þeir láta harðna. 

Þetta verkefni gefur tilefni til að 
tala um hvað friður og réttlæti 
þýða fyrir ykkur og hvernig við 
skátar í öllum heiminum tökum 
þátt í að skapa frið og stöðva 
ofbeldi. 

Til að búa til hertan leir þurfið 
þið:
· 2 dl natrón
· 1 dl maíssterkju
· 1 ½ dl vatn
 

Svona farið þið að:
·  Öllum efnunum er hellt í 

pott og þau látin malla við 
lágan hita.

·  Stráið maíssterkju á 
 skurðarbretti.
·  Þegar efnablandan í pottin-

um er eins og kartöflumús 
er henni hellt á skurðar-
brettið og rakt viskastykki 
lagt yfir þannig að leirinn 
þorni ekki. 

·  Þegar leirinn er orðinn 
kaldur getið þið hnoðað 
hann þannig að hann hangi 
saman og þið getið farið að 
vinna með hann. Ef leirinn 
er orðinn of þurr er hægt 
að mýkja hann með örlitlu 
vatni. Ef deigið er of klístrað 
er hægt að bæta  

 maíssterkju í það. 
·  Bætið e.t.v. matarlit eða 

glimmer í (leirinn geymist 
í nokkra daga í loftþéttum 
umbúðum í ísskáp). 

· Þegar dúfurnar eru 
 þornaðar er ekki hægt   
 að breyta þeim því þunn   
 skorpa myndast á leirnum.  
 Ef þið viljið slétta yfirborðið  
 verðið þið að bíða þangað  
 til leirinn er alveg þurr. Þá   
 getið þið slípað hann með   
 fínum sandpappír. 

Athugið að ekki er hægt að   
nota þennan leir til að búa   
til vasa, könnur og annað   
sem við hellum vatni í. 
Vat nið leysir leirinn upp. 

Meðan þið bíðið eftir að 
leirinn kólni getið þið fléttað 
vináttuband t.d. úr leðri eða 
snæri. Seinna getið þið skipt 
við aðra (friðsamlega) skáta-
vini - e.t.v. frá öðrum skáta-
hópi í nágrenninu. 

Til umhugsunar:
Í kynningunni eða við lok 
verkefnisins getið þið vakið 
athygli skátanna á verkefni 
WOSM um Messengers of 
peace og átaki WAGGGS um 
Stop the Violence. Á meðan 
þið vinnið með friðardúfurnar 
getið þið rætt eftirtaldar 
spurningar við skátana:
• Hvers vegna haldið þið að   
 það ríki friður á Íslandi?
• Hvaða merkingu hefur friður  
 í ykkar huga?
• Hvernig leggjum við sem   
 skátar okkar af mörkum til  
 að tryggja að friður ríki?

Í lok þessa verkefnis getið þið 
tekið saman og fengið skát-
ana til að taka afstöðu til þess 
hvað þeir geta gert í daglegu 
lífi til að skapa meiri frið.

Aðlögun verkefnis:
Þið getið líka búið til trönu úr 
pappír. Skrifið eða teiknið á 
vængina hvað friður felur í sér 
fyrir ykkur og fjölskyldur ykkar.

Verkefni#07

Heimsmarkmið: 
16

Tími: 
20-90 mínútur

HEIMSMARKMIÐIN • 2018

24



Til gamans: 
Skátar í öllum heimin-
um vinna með ýmsum 
hætti að friðarverkefnum 
og stöðvun ofbeldis á 
vettvangi WOSM og 
WAGGGS. Sækið hug-
myndir í gegnum 
Messengers of Peace og 
Stop the Violence.

Frekari upplýsingar: 
scout.org/messengersof-
peace

wagggs.org/en/what-we-
do/stop-the-violence/
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Til gamans: 
Verð á sólarrafhlöðum 
hefur lækkað til muna á 
síðustu árum. Fyrir vikið 
hefur hlutfallslega fleira 
fólk aðgang að rafmagni 
en áður. Nýjar orku-
sparandi díóðuperur hafa 
gefið fólki á afskekktum 
svæðum möguleika á að 
hafa ljós á nóttunni. Þetta 
hefur m.a. í för með sér 
að skólabörn geta lært 
heima og fólk getur fylgst 
með fréttum í útvarpi eða 
á snjallsímum.

Frekari upplýsingar: 
un.is/heimsmarkmidin/
sjalfbaer-orka/

verdensbedstenyheder.
dk/verdensmaal/baere-
dygtig-energi/
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Orka í útilegum 
- Smíðið heykassa

Kynning:
Á undanförnum 20 árum 
hefur þeim sem hafa aðgang 
að rafmagni fjölgað um 1,7 
milljarð. Þar sem jarðarbúum 
fjölgar stöðugt eykst eftirspurn 
eftir ódýru rafmagni sífellt. Við 
höfum verið háð jarð-
efnaeldsneyti um árabil og 
fyrir vikið hefur losun gróður-
húsalofttegunda aukist mikið 
og valdið miklum breytingum 
á loftslagskerfi okkar. Þetta 
hefur áhrif á náttúruna og 
skapar ný viðfangsefni víða 
um heim. 

Til að stuðla að því að við 
nýtum sjálfbærari orku þurfum 
við að grípa til aðgerða sem 
draga úr ofneyslu okkar á 
jarðefnaeldsneyti. Sem betur 
fer hafa nýjar orkulindir komið 
til sögunnar og á árinu 2011 
var endurnýjanleg orka nýtt 
við meira en 20% af orku-
framleiðslu heimsins. 

Heimsmarkmið sjö um 
sjálfbæra orku er mikilvægt 
markmið sem við getum öll 
unnið að með því að draga úr 
orkunotkun okkar sjálfra. Þið 
þekkið örugglega til margra 
aðgerða sem hægt er að grípa 
til heima og í skólanum sem 
geta stuðlað að minni orku-
notkun – það er bæði frábært 
og mikilvægt.

Verkefni:
Í þessu verkefni eigið þið 
að skoða hvernig þið getið 
stuðlað að sjálfbærni þegar 
þið eruð í útilegu. Það er alltaf 
skemmtilegt og yndislegt að 
hafa stóran varðeld en það 
er líka gaman að sjá hvernig 
hægt er að bæta orkunýtnina 
af hitanum sem myndast. Þess 
vegna skuluð þið nú byggja 
ykkur heykassa. 

Það eru margar ástæður fyrir 
því að heykassi er mjög góður 
búnaður til að nota í útilegu. 
Það sparar eldivið og orku að 
nýta hitann í heykassanum. 
Það er gott fyrir umhverfið og 
gefur jafnframt möguleika á 
að gera margt annað 
skemmtilegt á sama tíma. 
Auk þess er mikill kostur að 
í kassanum brennur matur-
inn ekki við. Þegar sýður í 
pottinum og hann er settur 
í heykassann mallar hann 
nefnilega sjálfkrafa áfram og 
þið getið notað eldinn til 
annarra góðra hluta. 

Svona farið þið 
að:
·  Smíðið trékassa sem hefur 

pláss fyrir pottinn, eldinn og 
einangrun.

·  Einangrið kassann með 
gamalli tjaldýnu eða 
endurnýtið ullarteppi. Þið 
getið líka notað hey, sæng, 
svefnpoka eða eitthvað því 
um líkt sem þið viljið gefa 
nýtt hlutverk.

·  Búið til flott lok á kassann. 
Þið getið skreytt lokið með 
lógóinu fyrir heimsmarkmið 
númer 7.

·  Takið kassann með í útilegu 
og notið hann til að búa 
til ljúffengan útilegumat 
eldaðan eftir sjálfbærum 
uppskriftum. Segið öðrum 
skátahópum frá verkefni 
ykkar.

Heykassann getið þið notað 
á ýmsa vegu. Þið getið m.a. 
soðið hrísgrjón og kartöflur 
eða búið til grjónagraut og 
pottrétti. Kartöflur og hrísgrjón 
þurfa að vera í kassanum í 
u.þ.b. tvær klukkustundir og 
pottréttir í þrjá klukkutíma.

Til umhugsunar:
Í tengslum við þetta 
verkefni getið þið rætt frekar 
um þörfina fyrir sjálfbæra orku 
og hvernig þið getið sparað 
orku í útilegum í framtíðinni 
eða hvernig þið getið sjálf 
framleitt orku. 

·  Getið þið komið með aðrar  
 hugmyndir um hvað þið   
 getið gert til að gera   
 útileguna sjálfbæra? 
·  Hvernig þið getið notað   
 heykassann heima? 
·  Hvernig getið þið að öðru
 leyti sparað orkuna heima   
 og nýtt hana betur? 

Til að ýta undir frekari hug-
myndir getið þið líka búið til 
vatnshitara þar sem hitinn frá 
eldinum er notaður til að hita 
vatnsdunk eða þið getið sjálf 
byggt alvöru vindmyllu og 
notað sólarrafhlöður.

Aðlögun verkefnis:
Í staðinn fyrir að smíða kassa 
sjálf getið þið notað lítinn 
gamlan flokkskassa. Þið getið 
líka notað nokkra svefnpoka. 
Til að forðast að þeir verði 
skítugir getið þið pakkað heitu 
pottunum inn í notuð dagblöð 
og handklæði. Því næst er 
svefnpokunum vafið utan 
um þá. Setjið þetta á góðan 
stað þar sem þið eigið ekki á 
hættu að velta kvöldmatnum 
um koll. 

Í stað heykassans getið þið 
líka kannað aðrar aðferðir til 
að kveikja bál og samt sparað 
eldivið, t.d. með því að nota 
jarðofna og ýmsar útfærslur 
af eldavélum sem nota eldivið 
sem heldur hita og beinir 
eldinum að pottinum.

Verkefni #08

Heimsmarkmið:
7

Tími: 
30 mínútur
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Baráttan 
fyrir góðu starfi

Kynning:
Það er mikilvægt fyrir fólk að 
hafa atvinnu og finnast það 
vera þátttakendur í samfélag-
inu. Þess vegna skuluð þið 
prófa leik sem sýnir hversu 
erfitt getur verið að koma inn í 
sterkan hóp.

Verkefni:
Myndið hring – þið eruð tákn 
fyrir vinnumarkaðinn. Einn 
skáti er inni í hringnum og er 
tákn fyrir starf. Annar skáti 
er utan hringsins og leikur 
einstakling sem leitar eftir 
starfi. Nú er verkefni hringsins 
að vinna saman og hindra 
að sú/sá sem er fyrir utan 
hringinn nái starfinu inni í 
miðjunni. Skiptið um hlutverk 
þegar viðkomandi er búinn 
að ná starfinu (eða hreyfa við 
því). 

Hvernig tilfinning er að vera 
fyrir utan hringinn?

Til umhugsunar:
Eitt er að hafa vinnu. Annað 
eru þær vinnuaðstæður og kjör 
sem fólki eru boðin. Það er t.d. 
ekki sama hve há laun maður 
fær eða hve marga klukkutíma 
maður vinnur án þess að hvíla 
sig eða hvort öryggisatriði á 
vinnustaðnum eru í lagi. 

Hvað er mikilvægt ef þið 
vinnið á byggingasvæði? Eða í 
leikskóla? Í kolanámu? Í verk-
smiðju? Í fangelsi? Á sjúkra-
húsi? Hugsið ykkur fleiri vinnu-
staði. 

Skoðið hvað „Fair Trade“ er 
og hvað þýðir „Race to the 
Bottom“?

Aðrir möguleikar:
Skoðið þvottamerkin á 
fötunum ykkar. 
· Hvar í heiminum eru fötin   
 framleidd?
• Við hvaða aðstæður haldið  
 þið að fötin ykkar hafi verið  
 framleidd?
• Hefur verkafólk í öðrum   
 löndum sömu réttindi og í   
 Danmörku?
• Hvernig getum við 
 tryggt að fleiri fái 
 mannsæmandi störf?
• Eru fleiri heimsmarkmið   
 sem þið ættuð að hafa til   
 hliðsjónar þegar þið skoðið  
 fötin ykkar?
 

Aðlögun verkefnis:
Verkefnið er auðvelt til að 
endurnýja orku skátanna. 
Hægt er að útvíkka leikinn 
með því að fara dýpra í 
spurningarnar.

Verkefni #09

Heimsmarkmið: 
8

Tími: 
15 mínútur
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Frekari upplýsingar: 
ggimpactgames.com/
play/goal-8/ 

un.is/heimsmarkmidin/
atvinna-og-hagvoxtur/
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Til gamans: 
Á tímabilinu 1954 til 2014 
tók Danmörk að meðal-
tali á móti 2450 flótta-
mönnum á hverju ári. 

Með verkefninu „Nýir 
Danir – nýir skátar“ er 
unnið að því að fá 
skátahópa til að bjóða 
flóttafólki í skátana. 

Frekari upplýsingar:
Lesið meira um flóttafólk 
á Íslandi á slóðinni: 
stjornarradid.is/verkefni/
utlendingar/flottafolk/
fjoldi-flottamanna/
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Á flótta

Kynning:
Það er staðreynd að æ fleiri 
flýja heimkynni sín og koma til 
Danmerkur og annarra landa 
í Evrópu. Margar ástæður 
eru fyrir flóttanum, styrjaldir, 
ófriður og slæm lífsskilyrði 
en einnig draumar fólks um 
betra líf annars staðar. Til 
að draga úr þörf fólks fyrir 
að flýja verðum við að vinna 
saman að því að tryggja frið 
á svæðum þar sem styrjaldir 
geysa og sjá til þess að þar 
sé matur, vatn og hreinlætis-
aðstaða svo fólk lifi af. Jafn-
framt þarf að tryggja störf og 
hagvöxt þannig að allir geti 
fengið vinnu. Það er margt 
sem þarf að leysa til að bæta 
ástandið. Eins er mikilvægt að 
skilja hvað flóttafólk er tilbúið 
að leggja á sig í von um 
betra líf. Þið getið skipulagt 
skátahlaup sem varpar ljósi á 
málin og rætt svo eftir á hvað 
þyrfti til að þið sæjuð ykkur 
neydd til að flýja frá daglegu 
lífi ykkar hér.

Verkefni:
Allir skátarnir fá ný „auð-
kenni“,  „vegabréf“ og ein-
hverja „fjármuni“. Látið 
skátana fylla vegabréfið út 
með þeim upplýsingum sem 
þeir fengu um sjálfa sig þann-
ig að allir hefja leikinn með 
mismunandi veganesti. 

Með nýjum auðkennum er 
skátunum skipað í „fjölskyldur“ 
eftir því hvaða auðkenni þeir 
fengu. Verkefnið byrjar að 
sjálfsögðu á því að allir þurfa 

að ferðast frá heimalandi 
sínu til annars lands. Útbúið 
skemmtilega leið sem skátarn-
ir eiga að fara. Þeir mega ekki 
þekkja leiðina áður en þeir 
hefja „ferðalagið“. Á leiðinni 
eru þeir stöðvaðir af fólki sem 
getur hjálpað þeim áfram, að 
því tilskyldu að skátarnir geri 
því ýmsa greiða, það er skil-
yrði fyrir því að „flóttafólkið“ 
fái hjálp til að fara í rétta átt 
(það er að auðvitað skemmti-
legast ef aðstoðarfólkið lifir 
sig inn í hlutverkin). Það er 
góð hugmynd að ákveða 
fyrirfram hversu erfið verkefni 
skátarnir fá þegar þeir hitta 
einhvern sem kemur þeim til 
aðstoðar. Það sem hægt væri 
að biðja skátana um að gera 
gæti t.d. verið:
·  Að smygla peningum.
·  Að muna öll smáatriði í 

vegabréfinu og rithönd í 
undirskrift.

·  Fara yfir á eða læk til að 
fela sig.

·  Hjálpa öðrum flóttamanni 
að kveikja eld til að halda á 
sér hita.

·  Veita öðrum flóttamanni 
skyndihjálp.

Ferðinni lýkur í flóttamanna-
búðum þar sem að sjálfsögðu 
er kannað hvort skátarnir 
hafa gert eitthvað ólöglegt. 
Það gæti verið áhrifaríkt að 
útbúa „neyðarpakka“ fyrir 
„fjölskyldurnar“, t.d. með teppi, 
svolitlu brauði og smávatni 
þannig að skátarnir upplifi 
hvernig er að koma í flótta-
mannabúðir. 

Til að varpa ljósi á þá for-
dóma sem flóttafólk verður 
fyrir á leið sinni gæti líka verið 
áhrifaríkt að fá aðstoðarfólk 
til að leika „heimafólk“ sem 
stendur þarna og talar „illa“ 
um flóttamennina.

Til umhugsunar:
Í verkefni sem þessu skjóta 
eðlilega ýmsar hugsanir upp 
kollinum. Í einhverjum tilvikum 
gæti verið góð hugmynd að 
bera saman hvað skátarnir 
hugsa fyrir hlaupið og eftir 
það.

Spurningar sem þið gætuð spurt 
skátana fyrir hlaupið gætu t.d. 
verið:
·  Hvernig haldið þið að það 

sé að vera flóttamaður? 
·  Hvernig haldið þið að 
 flóttamenn séu 
 meðhöndlaðir? 
 Fá allir sömu meðhöndlun?
· Hvaða hjálpargögnum 
 haldið þið að þeir hafi   
 aðgang að? Haldið   
 þið að allir hafi     
 aðgang að því sama?

Spurningar sem þið gætuð spurt 
eftir hlaupið:
·  Hvað upplifðuð þið rétt í 

þessu?
·  Hvernig haldið þið nú að 

það sé að vera á flótta?
·  Hver haldið þið að hafi 

verið tilgangurinn með því 
að láta ykkur upplifa þetta?

·  Hvernig geta efnamiklir 
einstaklingar hjálpað fólki í 
neyð? 

· Hvað myndi fá ykkur til að   
 hugleiða flótta? 
·  Hvert mynduð þið flýja?

Aðlögun verkefnis:
Það gæti verið skemmtilegt að 
hefja þetta hlaup með ringul-
reið því alltaf er skemmtilegt 
að stuðla að margvíslegum 
áhrifum. Hægt væri að nota 
búninga, spila háa arabíska 
tónlist eða láta skátana leysa 
verkefni, t.d. lyfta dekkjum, 
flytja eldivið eða skrifa ljóð 
til að vinna sér inn peninga 
áður en þeir geta flúið það 
land sem þeir eru lentir í. 
Þetta gæti farið fram á torgi í 
„heimalandinu“ og síðan eiga 
„flóttamennirnir“ að fara yfir 
landamæri og sýna vegabréfið 
sem þeir reyna að sjálfsögðu 
að sleppa við. 

Þeir gætu líka unnið sér inn 
peninga til að geta nálgast 
upplýsingar um leiðina. Það 
gæti t.d. verið að þeir komist 
að því í hvaða landi þeir munu 
lenda og hvort þar sé laust 
rými í móttökubúðunum. Á 
þennan hátt gætu þeir nælt 
sér í upplýsingar og því meiri 
peninga sem maður hefur 
þeim mun auðveldara er að 
leysa málin.

 

Verkefni #10

Heimsmarkmið: 
1, 3, 4, 8, 16

Tími: 
2 klukkustundir
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Forréttinda-
kapphlaupið

Kynning:
Ójöfnuður nær þvert yfir 
landamæri og setur bæði 
lönd og fólk í verri stöðu 
miðað við aðra þegar kemur 
að því að grípa þau tækifæri 
sem bjóðast. Vissuð þið t.d. 
að ríkasta 1% jarðarbúa á 
helminginn af öllum auðæfum 
heimsins? 

Verkefni:
Verkefnið felst í 100 metra 
hlaupi þar sem skátarnir velta 
fyrir sér hvaða kosti forréttindi 
af ýmsu tagi hafa í för með 
sér. 

Allir skátarnir fá ákveðið 
hlutverk. Fyrir hlaupið eru 
settar fram ýmsar fullyrðingar 
sem geta veitt forréttindi í 
lífinu og í hlaupinu. Fyrir 
hverja fullyrðingu sem á við 
um þau hlutverk sem hver 
og einn hefur fengið stíga 
skátarnir eitt skref fram og 
fá þar með forskot áður en 
hlaupið er ræst. 

Hver skáti dæmir sjálfur hvort 
viðkomandi fullyrðing á við 
um það hlutverk sem hann 
hefur.

·  Dreifið hlutverkakortunum 
tilviljanakennt til skátanna. 
Biðjið þá um að halda þeim 
fyrir sig og sýna ekki öðrum.

·  Biðjið hvern og einn skáta 
um að lesa sitt hlutverka-
kort og nota fimm mínútur 
til að hugsa um hlutverk sitt 
og íhuga jafnframt hvernig 
líf hans er.

 Þið getið notað spurning-  
 arnar í kaflanum „Til   
 umhugsunar“ til að   
 ýta undir hugleiðingar   
 skátanna.
·  Eftir þennan umhugsunar-

tíma er skátunum stillt upp 
í röð við braut sem hefur 
verið merkt.

· Segið þátttakendum að þið  
 munið nú lesa upp eina   
 fullyrðingu. Ef skátarnir telja  
 að fullyrðingin passi við það  
 hlutverk sem þeir hafa taka  
 þeir eitt skref áfram. 
·  Lesið fullyrðingarnar eina 

af annarri. Gefið tíma eftir 
hverja fullyrðingu þannig 
að skátarnir geti íhugað 
hvort hún eigi við um þá 
eða ekki, og skoðað hvernig 
þeir standa samanborið við 
aðra.

·  Eftir að allar fullyrðing-
arnar hafa verið lesnar 
eru skátarnir beðnir um að 
skoða hvernig þeir standa 
samanborið við aðra. Biðjið 
e.t.v. nokkra um að segja frá 
hlutverkum sínum og hvers 
vegna þeir standa þar sem 
þeir standa.

·  Að lokum er talið frá fimm 
og niður og nú er aðlatriðið 
fyrir skátana að hlaupa sem 
hraðast yfir marklínuna.

Til umhugsunar:
Fyrstu spurningar til íhugunar 
·  Hvernig var barnæskan í 

þessu hlutverki?
· Við hvað störfuðu for-
 eldrarnir?
· Hvernig var daglegt líf   
 hjá þeim?
· Í hvers konar húsnæði búa   
 þau? 
· Hverja hitta þau í frítíma   
 sínum?
· Hvað fá þau í laun?
· Hvað óttast þau?

Lokaspurningar til íhugunar: 
• Byrjið á opinni spurningu   
 um skoðun skátanna   
 á æfingunni.
• Hvernig fannst skátunum að  
 stíga eitt skref áfram fram   
 úr hinum? Hvernig var að 
 eiga að standa á sama   
 stað?
• Hversu erfitt var að setja sig  
 inn í hlutverkið?
• Hvað teljið þið að æfingin   
 hafi kennt ykkur um   
 misrétti?
• Hvað er mismunun?
• Hvað eru forréttindi?
• Hvaða forréttindum   
 tókuð þið sérstaklega eftir í  
 æfingunni?
• Hvað þýðir það að manni sé  
 mismunað?
• Hvernig væri hægt að draga  
 úr þeim ójöfnuði sem þið   
 upplifðuð í æfingunni?

Aðlögun verkefnis:
Með yngri skátum gæti 
foringinn valið að spila 
ójöfnuðarfótbolta:
Skátarnir keppa í liðum eins 
og venjulega en í leiknum fær 
annað liðið skyndilega stærra 
mark en andstæðingurinn 
eða einstakir leikmenn verða 
fatlaðir, t.d. sjá þeir ekki eða 
eiga að leika með hendurnar 
bundnar fyrir aftan bak. 

Notið spurningarnar í 
kaflanum „Til umhugsunar“ til 
að ræða við skátana um ýms-
ar birtingarmyndir misréttis.

Verkefni #11

Heimsmarkmið: 
5, 10

Tími: 
30 mínútur

32
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Fullyrðingar:
• Þú hefur aldrei átt í alvar-
 legum peningavandræðum.
• Þú býrð í fínu húsnæði og   
 hefur aðgang að síma og   
 sjónvarpi.
• Þér finnst trú þín, trúar-  
 brögð og móðurmál 
 þitt njóta virðingar þar sem  
 þú býrð.
• Þér finnst skoðanir þínar   
 um stjórnmál og efnahags- 
 mál vera virtar og telur að á  
 þær sé hlustað.
• Þú ert ekki hrædd/ur um að  
 lögreglan stöðvi þig á götu.
• Þú fékkst morgunmat í   
 morgun.
• Þú veist hvar þú getur leitað  
 ráða og hjálpar þegar þú   
 þarft á að halda.
• Þér hefur aldrei fundist   
 þú vera beitt/ur órétti vegna  
 kynferðis, trúar þinnar eða  

 hörundslitar.
• Þú færð þá heilbrigðis-
 þjónustu sem þú þarfnast.
• Þú getur farið í frí minnst   
 einu sinni á ári.
• Þú hefur rétt til að kjósa í   
 heimalandi þínu. 
• Þér finnst líf þitt skemmti-  
 legt og horfir björtum 
 augum til framtíðarinnar.
• Þú getur orðið hrifin/n af   
 þeim einstaklingi sem þú   
 sjálf/ur velur.
• Þú getur notað internetið.
• Þú hefur eða hafðir mögu-  
 leika á að fá aðstoð við   
 heimanám.
• Þú fékkst eða færð ókeypis  
 menntun.

Hlutverk:
·  Þú ert atvinnulaus einstæð 

móðir á Íslandi.
• Þú ert 22ja ára gömul kona  
 í námi í Danmörku og býrð  
 á stúdentagarði.
• Þú ert 49 ára tyrkneskur   
 innflytjandi.
• Þú er 22ja ára gamall karl-  
 maður í háskólanámi í 
 Mexico City.
• Þú ert táningsstrákur, býrð í  
 Bamako – stærstu borg Malí  
 í Vestur-Afríku.
• Þú ert 22ja ára gamall   
 karlmaður í námi við Yale   
 háskólann í Bandaríkjunum.
• Þú ert karlmaður, heimilis-
 laus múslimi í Kaupmanna- 
 höfn.
• Þú ert 17 ára sígaunastelpa  
 sem hefur ekki lokið 4. bekk.
• Þú ert framkvæmdastjóri í   
 stóru alþjóðlegu fyrirtæki.

• Þú ert óbreyttur hermaður í  
 íraska hernum.
• Þú ert 12 ára stelpa á 
 Íslandi, býrð í einbýlishúsi  
 með foreldrum þínum og   
 tveimur systkinum.
• Þú vinnur í fataverksmiðju   
 í Kambódíu og hefur 12 ára  
 starfsreynslu.
• Þú er sendiherrasonur í   
 Kína.
• Þú ert fréttamaður á RÚV.
• Þú ert 30 ára fasteignasali í  
 Þýskalandi.
• Þú ert atvinnulaus ein  
 stæður faðir í Svíþjóð.
• Þú ert 32ja ára gömul kona  
 frá Sádí-Arabíu.
• Þú ert afróamerískur karl-  
 maður frá Detroit í   
 Bandaríkjunum.

Til gamans: 
Á árabilinu 2006-2011 
jukust tekjur fátækasta 
hluta íbúa Ekvador átta 
sinnum meira en að 
meðaltali í landinu.

Frekari upplýsingar:: 
eycb.coe.int/compass/
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Til gamans: 
Því er spáð að brota-
járnssafnarar verði 
námuverkamenn fram-
tíðarinnar. Í hringrásar-
hagkerfinu er talað um: 
námugröft í borgum.

Frekari upplýsingar: 
Þekking á hringrásarhag-
kerfi: 
vuggetilvugge.dk/viden-
om/cirkulaer-oekonomi/

Hvað verður um ruslið 
þitt?
sorpa.is/

eea.europa.eu/is/articles/
hringrasarhagkerfi-i-
evropu-vid-hofum
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Endurnota, 
minnka, endurvinna

Kynning:
Auðlindir jarðar eru tak-
markaðar. Ef allir lifðu eins 
og við myndi það krefjast 
auðlinda frá þremur hnöttum. 
Þess vegna er mikilvægt að 
við endurnýtum eins mikið og 
mögulegt er. Við verðum að 
hverfa frá „kaupa og henda“   
hugsunarhættinum og búa í 
staðinn til vörur sem hægt er 
að endurnota eða endurnýta 
á sjálfbæran hátt. Með nýskö-
pun og þverfaglegri samvinnu 
er hægt að leysa vandamálin 
með auðlindirnar. 

Grænir skátar eru hluti af 
skátastarfinu og breyta endur-
vinnanlegum drykkjarum-
búðum í tekjulind fyrir félags-
starf ungs fólks. Allar tekjur af 
starfsemi Grænna skáta nýtast 
beint í skátastarf. Skoðið 
starfsemi Grænna skáta hér: 
skatarnir.is/graenir_skatar

Við getum náð langt með 
lykilorðin „Minnka, endurnota, 
endurvinna og endurhugsa“ 
að leiðarljósi.

Verkefni:
Skoðið viðlegubúnaðinn ykkar. 
Gerið við það sem er bilað 
eða búið til eitthvað nýtt úr 
því. Ef þið eigið tjald sem er 
orðið slitið getið þið byrjað 
á að skoða hvort hægt er að 
gera við tjaldið. Ef það er ekki 
hægt má sauma upp úr því 
ýmislegt annað sem þið getið 
notað í skálunum:
• Innkaupanet
• Hælapoka
• Poka fyrir útilegupottasettið
• Ílát fyrir flokkun á því sem 
hægt er að endurnýta

Flugnaneti úr tjaldi er líka 
hægt að breyta í höfuðflugna-
net og þið getið notað það í 
næstu sumarútilegu hópsins á 
Úlfljótsvatni. Þegar þið farið 
í gegnum búnaðinn ykkar, 
skoðið hvernig þið geymið 
hann. Búnaðurinn endist 
lengur ef honum er haldið við 
og hann er geymdur á góðum 
stað.

Til hugleiðingar:
Mannkynið stendur frammi 
fyrir mikilli áskorun. Jarðar-
búum fjölgar stöðugt og mjög 
hratt. Margir sem fæðast 
um þessar mundir alast upp 
í miðstétt og hafa efni á 
raftækjum og öðrum neyslu-
vörum. Þetta gerir tilkall til 
margra auðlinda jarðarinnar 
og á sinn þátt í að mynda 
mikið magn af úrgangi. Við 
verðum að hugsa í flottum og 
nýstárlegum lausnum þar sem 
vörur eru hannaðar öðruvísi 
en hingað til og þar sem litið 
er á úrgang sem auðlind sem 
nýtt er til að framleiða nýjar 
vörur. 

Fleygir þú eigum þínum 
þegar þær bila? Eða reynir þú 
að gera við þær? Kaupir þú 
alltaf nýtt eða kaupir þú líka 
notaðar vörur? Hefur þú heyrt 
um fyrirtæki sem lifa af því að 
selja hluti sem búið er að gera 
við? Líka tölvur og snjallsíma?  

 

Möguleikar á útvíkkun:
• Skipuleggið skipti- eða   
 endurnýtingar-
 markað: til dæmis lítinn   
 markað á skátafundi   
 þar sem þið skiptist   
 á leikföngum. Eða stærri   
 markað þar sem þið bjóðið  
 öllum íbúum í heimabyggð  
 ykkar.
• Skipuleggið og auglýsið   
 opið versktæði. Finnið til   
 þess almenn tól og tæki   
 sem notuð eru til viðgerða   
 en tryggið einnig aðkomu
 leiðbeinenda með reynslu   
 af notkun þeirra. Fólk í   
 nágrenninu getur síðan   
 komið með hluti á   
 verkstæðið og reynt að   
 laga þá með aðstoð 
 leiðbeinenda.

Verkefni #12

Heimsmarkmið: 
9, 12

Tími: Frá hálftíma 
upp í heilan dag
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Plast í hafinu

Kynning:
Allt of mikið af því plasti sem 
fólk notar daglega berst út í 
heimshöfin. Dýr í hafinu éta 
því miður stóran hluta þess. 
Plast berst í hafið með ýmsum 
hætti. Meðvitað eða ómeðvit-
að getur fólk misst plast og 
eftir það sér vindurinn um að 
bera það út á haf. Plast getur 
líka borist með frárennslisvatni 
eða frá skipum. Ef við höldum 
áfram að senda plast í sjóinn 
verða fleiri tonn af plasti í 
hafinu en af fiski árið 2050. 
Plastið er hættulegt fyrir dýrin 
í sjónum því þau geta flækst í 
því eða ruglast á því og raun-
verulegri fæðu.

Verkefni:
Örtrefjaklútar innihalda 
örplast sem við sjáum ekki. 
Í hvert skipti sem við notum 
þá skiljast örsmáar plastagnir 
frá og fara með vatninu í frá-
rennslið í gegnum hreinsunar-
stöðvar og áfram út í sjóinn. 

Þið getið sjálf dregið úr plast-
notkun ykkar með því að læra 
að prjóna eða hekla borðklúta 
fyrir skátaskálann, í útileguna 
eða fyrir fjölskyldur ykkar. 
Hægt er að finna margar auð-
veldar uppskriftir á netinu. 

Fyrir útilegur getið þið líka 
saumað poka sem ekki 
innihalda plastagnir og 
þannig sleppt því að nota 
plastpoka fyrir fötin ykkar 
og skóna þegar þið pakkið í 
bakpokann.

Til umhugsunar:
Ræðið við hvaða aðstæður þið 
notið eitthvað sem búið er til 
úr plasti. Þurfið þið á því að 
halda? Eða getið þið notað 
önnur efni? Eruð þið með 
plasthluti í útilegubúnaðinum? 
Getið þið notað eitthvað 
annað í þess stað? 

Flokkið þið plastúrgang og 
skilið til endurvinnslu? Hvað 
á maður að gera ef maður 
sér „umhverfissóða“ fleygja 
plastúrgangi í fjöruna?

Aðlögun verkefnis:
Fyrir yngstu skátana getið þið 
útbúið skjaldbökuhlaup sem 
táknar plast í hafinu:
• Búið til ferkantaða braut   
 sem er hafið. Skátarnir eiga  
 svo ýmist að vera   
 skjaldbökur eða plast sem   
 flýtur um.
• Þau sem eru plast ganga   
 krabbagang, þ.e. halla  
 sér aftur á bak og ganga   
 á fjórum fótum (með 
 magann upp). Þau sem eru  
 skjaldbökur skríða.
• Skjaldbökurnar eiga að   
 reyna að synda um   
 hafið (frá einum enda til   
 annars) og reyna að 
 forðast að lenda  á plasti   
 eða flækjast í því.
• Ef skjaldbaka snertir plast   
 verður hún sjálf að plasti.
• Síðasta skjaldbakan sem er  
 á lífi og nær að synda þvert  
 yfir hafið án þess að lenda í  
 plasti vinnur hlaupið.

Verkefni #13

Heimsmarkmið: 
6, 12, 14

Tími: 
hálftími til heill dagur
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Til gamans:
Norrænn strandhreinsi-
dagurinn fer árlega fram 
í maí.

Frekari upplýsingar:  
ggimpactgames.com/
play/goal-14/
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Til gamans: 
Það voru Danir sem 
fundu upp „LifeStraw“ 
sem er drykkjarrör sem 
getur hreinsað alls konar 
vatn.

38
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Hreint vatn

Kynning:
Hreint vatn er ekki bara lífs-
nauðsynlegt til drykkjar. Það 
er líka nauðsynlegt að hafa 
hreinlætisaðstöðu og koma í 
veg fyrir útbreiðslu lífshættu-
legra baktería og sjúkdóma. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
Umhverfisstofnun Danmerkur 
hafa Danir eitt besta drykkjar-
vatn í heiminum. Og við 
getum fengið það beint úr 
krananum heima hjá okkur. 
Samt sem áður flytjum við inn 
vatn frá öllum heimshornum 
og notum orku í að búa til 
plastflöskur og flytja vatnið 
langar leiðir. Ef við viljum í 
alvöru gera eitthvað gott fyrir 
umhverfið þurfum við að taka 
okkur á og drekka vatn beint 
úr kranan-um og muna eftir 
að njóta þess að hafa þann 
möguleika. En þegar enginn 
krani er 
innan seilingar getur verið 
gott að geta búið sér til 
vatnssíu. Í mörgum löndum er 
vatnssía nauðsynleg til að fólk 
geti drukkið vatn úr krönum.

Verkefni:
Byrjið á að ræða við skátana 
um aðgengi að drykkjarvatni 
og bendið á hvað við erum 
heppin á Norðurlöndum. 
Útskýrið að hægt er að 
hreinsa smáar agnir úr skítugu 
vatni með því að nota steina, 
möl, sand og lyfjakol. Munið 
að vekja athygli skátanna 
á því að bakteríur er aðeins 
hægt að fjarlægja með því að 
sjóða vatnið. 

·  Takið plastpoka. Í botni 
pokans á vatnið að geta 
seytlað úr honum. Ef þið 

 viljið getið þið klippt 
 botninn úr pokanum og   
 bundið hann saman. 
• Toppurinn á að vera opinn  
 og þið festið snæri eða eitt-
 hvað álíka á pokann svo   
 sían geti hangið uppi.
• Byrjið á að setja kolaryk í   
 pokann síðan sand og   
 haldið áfram með grófari 
 og grófari möl og steina   
 þangað til pokinn er 
 næstum fullur. Pokinn verður  
 að geta haldist uppi þrátt   
 fyrir eigin þyngd og vatnið.  
 Setjið þessu næst svolítið 
 óhreint vatn í pokann   
 og nú er hann tilbúinn!
• Það getur tekið dálítinn   
 tíma fyrir vatnið að fara 
 í gegnum pokann annars   
 hreinsast það ekki. 
 Lögin af kolaryki, sandi,   
 möl og steinum verða að   
 vera nógu stór þannig 
 að vatnið síist í gegn. Ef   
 til vill getið þið notað hreina 
 mjólkurfernu með götum   
 á botninum til að halda 
 pokanum kyrrum.
 
Ljúkið verkefninu með því 
að njóta vatnsins (ef það er 
óhætt!).

Til umhugsunar:
Höfðaborg – milljónaborg 
í Suður-Afríku - gæti orðið 
fyrsta stórborgin í heiminum 
þar sem vatnið í krönunum 
klárast. Hvernig getur farið 
svona illa? Ímyndaðu þér einn 
dag án vatns heima hjá þér. 
Hvað myndir þú gera? Ræðið 
til hvers þið notið vatn og 
hvort nauðsynlegt sé að nota 
svona mikið af hreinu 
drykkjarvatni eins og gert er. 
Væri hægt að nota rigningar-
vatn í staðinn? Hvað gerið þið 
til að spara góða drykkjar-
vatnið í skátaskálanum ykkar? 
Og hvað gerið þið í útilegum? 
Hvaða efni eru í vatninu í 
heimabyggð ykkar? (Fáið 
upplýsingar frá vatnsveitunni 
hjá ykkur). 

Aðgangur að hreinu vatni eru 
mannréttindi en samt horfa 
margir upp á að ólögleg 
nýting á vatni fyrir lárperuakra 
og framleiðslu á vefnaðarvöru 
valda vatnsþurrð og þurrkum 
fyrir nærsamfélagið. Vissir þú  
að það þarf 320 lítra af vatni 
til að framleiða eina lárperu? 
Og að framleiðsla á einum 
bómullarbol krefst 1400 lítra 
af vatni. Getum við í iðnríkjun-
um leyft okkur að biðja um 
vörur sem nota svona mikið 
magn af vatni? 

Er viðhorf íslendinga til vatns-
sóunar frábrugðið annarra í 
heimun? Fara íslendingar eins 
sparlega með vatn og t.a.m. 
íbúar Suður-Afríku? Hvernig 
'sóa' íslendingar vatni?

Aðlögun verkefnis:
Fyrir yngstu skátana getið þið 
útbúið hindrunarbraut:
Flytjið einn bolla af vatni úr 
„ánni“ í „heimabæ“ ykkar. 
Leiðin liggur um hindrunar-
braut sem er tákn fyrir léleg 
og óþétt rör. Reynið að tapa 
eins litlu vatni og mögulegt 
er. Þið getið líka skipulagt 
heimsókn í vatnsveituna á 
staðnum og kynnt ykkur 
hvaðan hreina vatnið kemur 
til ykkar.

 

Verkefni #14

Heimsmarkmið: 
3, 6, 13

Tími: 
30-60 mínútur
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Um fátækt

Kynning:
Fjöldi þeirra jarðarbúa sem 
búa við sárafátækt hefur 
dregist saman um helming á 
árunum 1990 til 2015, en það 
ár bjuggu 836 milljónir við 
sárafátækt.

Verkefni:
Verkefninu er ætlað að kynna 
fyrsta heimsmarkmiðið og 
hugtakið fátækt fyrir skátun-
um. Þeir eiga að reyna að 
útbúa fjárhagsáætlun fyrir 
þrjá mánuði fyrir fjölskyldu í 
Malaví. 

Hver skátaflokkur fær lýsingu 
á fjölskyldunni og upplýsingar 
um þá fjármuni sem hún hefur 
til ráðstöfunar. Jafnframt fá 
skátarnir upplýsingar um verð 
á matvælum, kostnað vegna 
húsnæðis, skólagöngu, lyfja og 
læknisþjónustu. 

Flokkarnir gera áætlun um 
hvernig peningum fjölskyld-
unnar skuli ráðstafað. 
Þetta gera þeir með því að 
skoða upplýsingar um ýmsa 
kosnaðarliði daglegs lífs en 
þeir eru líka hvattir til að setja 
fram annað sem þeir telja að 
ætti að vera hluti af 
fjárhagsáætluninni. 

Flokkurinn á að forgangsraða 
peningunum miðað við að 
fjölskyldan í Malaví hafi 1,9 
dollara (215 íslenskar krónur) 
til ráðstöfunar á dag fyrir 
hvern einstakling 15 ára og 
eldri. Hann á einnig að taka 
afstöðu til fyrir hvaða þáttum 

ekki eru til peningar. 

Til að vinna verkefnin getið 
þið búið til eftirtaldar fjórar 
yfirskriftir og sett kostnaðar-
liðina undir þær: 
• Skóli
• Markaður
• Heilusgæsla
• Heimili

Þið getið ef til vill ákveðið tíma 
sem hér segir:
Notið tímastilli sem hringir 
aðra hverja mínútu og jafn-
gildir það einni viku. Áttundu 
hverju mínútu fá skátarnir nýja 
peninga og geta þess vegna 
haldið áfram að eyða. Þeir 
verða þó að gæta þess að 
eiga nóg af mat og lyfjum. 

Ef flokkana vantar frekari 
áskoranir getið þið beðið þá 
um að taka afstöðu til eftir-
talinna atriða:
·  Ólétta, hvernig myndu þau 

ráðstafa peningunum ef 
móðirin verður ólétt aftur?

• Hvað er til bragðs að taka   
 ef öll börnin fá malaríu?

Finnið sjálf fleiri hindranir sem 
geta opnað augu flokks-
ins fyrir því hvers konar 
forgansgsatriði þarf að hafa 
í huga þegar peningar eru af 
skornum skammti.

Til umhugsunar:
• Hvað völduð þið og hvers   
 vegna?
• Hvernig var að gera   
 fjárhagsáætlun fyrir afrísku  
 fjölskylduna?
• Hvernig upplifið þið fátækt  
 fjölskyldunnar í Malaví 
 samanborið við Ísland?

Um hugtakið fátækt: 
· Sárafátækt er skilgreind   
 sem svo lágar tekjur   
 að þær duga ekki fyrir 
 helstu grunnþörfum 
 mannsins (húsaskjóli, mat,   
 hreinu drykkjarvatni). 
• Hlutfallsleg fátækt er 
 teygjanlegt hugtak sem fer 
 eftir því hvar í heiminum    
 þú býrð. Hlutfallsleg fátækt  
 vísar bæði til þess munar 
 sem er á velferð  fólks í 
 iðnríkjunum og þróunar-  
 ríkjunum og til mismunar   
 milli samfélagshópa innan   
 einstakra ríkja.
• Ræðið við skátana um 
 hvernig þeir sjá þessar   
 birtingarmyndir fátæktar í   
 verkefninu.

Fjölskyldan í Malaví: 
·  Hvaða þýðingu getur 
 menntun haft fyrir 
 fjölskylduna?
• Hvernig er hægt að ná   
 jafnvægi milli skammtíma-  
 og langtímahugsunar?

Niðurstöður margra rann-
sókna sýna að þegar konur 
hljóta menntun og tekjur 
þeirra hækka geta þær frelsað 
fleiri úr viðjum fátæktar en 
þegar um karla er að ræða. 

En hvers vegna velja margar 
fjölskyldur ennþá að halda 
stelpum heima og fjarri skóla? 

Aðlögun verkefnis
Foringjarnir geta bætt við 
atburðum sem hafa mikla 
þýðingu fyrir fjölskylduna, t.d. 
þurrkum, uppsetningu á 
vatnsdælu. Allt þetta getur 
haft áhrif á fjármál 
fjölskyldunnar.

Fyrir yngri skáta geta foringj-
arnir prentað myndir með 
ýmsum vörum og sett verð-
miða á þær. 

Látið skátana fá „vasa-
peninga“ sem þeir geta notað 
og ræðið við þá um ástæður 
þess að þeir hafa ekki alltaf 
efni á því sem þá langar í.

Verkefni #15

Heimsmarkmið: 
1, 4

Tími: 
60 mínútur
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Fjölskyldan í 
Malaví:
Faðirinn, 45 ára, bóndi
Móðirin, 35 ára, ólétt, gengin 
átta mánuði með barnið
Dóttir, 15 ára, búin að ljúka 7. 
bekk
Sonur, 12 ára, í 5. bekk
Dóttir, 9 ára, í 3. bekk
Sonur, 7 ára, í 1. bekk
Amma, 68 ára

Fjölskyldan í Malaví hefur 1,9 
dollara (215 ísl. kr) til 
ráðstöfunar á dag fyrir hvern 
einstakl-ing 15 ára og eldri. 
Þetta gerir samtals 27.500 kr. 
krónur á mánuði.

Húsnæði
Fjölskyldan í Malaví býr í 
leirkofa sem er byggður á 
þann hátt að hitastigið helst 
svalt á daginn og hlýtt á 
nóttinni. Stærð og gæði 
leirkofa eru mismunandi allt 
eftir fjárhagsstöðu hverrar fjöl-
skyldu fyrir sig. Malaría er út-
breidd í Malaví en fjölskyldan 
getur dregið úr smithættu með 
því að nota flugnanet.

· 1 Flugnanet 530 kr.
• 5 kg af eldivið 440 kr.
• Hnífur 350 kr.
• Vatnsdunkur 265 kr.
• Sápa 175 kr.
• Pottar 350 kr.
• Skurðarbretti 175 kr.
• Þvottabali 265 kr.

Skóli 
Í Malaví er skólaganga 
ókeypis frá upphafi og til loka 
7. bekkjar. Menntaskólanám 
byrjar í 8. bekk og fyrir það 
þarf að greiða. Námsbækurnar 
eru ókeypis en eru geymdar í 
skólanum. Fjölskyldan greiðir 
fyrir blýanta og skólabúninga.
• Blýantur 15 kr. stykkið 
 (nemendur nota einn blýant  
 á viku)
• Menntaskólinn 5.285  kr. 
 á ári/440 kr. á mánuði
• Skólabúningur 1.235  kr. 
 á ári/105 kr. á mánuði

Heilbrigðismál
Fólk sem veikist getur farið 
í skoðun og fengið lyf á 
heilsugæslustöð í heima-
byggð. Á heilsugæslustöðvum 
meðhöndlar heilbrigðisstarfs-

fólk íbúana og skrifar lyfseðla 
eftir þörfum.
• Stífkrampasprauta 1.760 kr.  
 Sprautan er skilyrði fyrir að  
 börn geti byrjað í skóla.
• Malaríulyf 1.055 kr. fyrir eina  
 meðferð
• Fæðing 1.760  kr. (skoðun á  
 meðgöngu og eftir fæðingu  
 er innifalin)
• Læknisskoðun 140 kr.
• Lyf gegn HIV 705 kr. (lyfið   
 endist í eina viku)
• Dömubindi 530 kr. einn   
 pakki fyrir eitt 
 blæðingatímabil. 

Markaður
Í Malaví lifa fjölskyldur aðal-
lega af nsima sem er maís-
grautur gerður úr maísmjöli. Ef 
peningar eru til er maísgraut-
urinn borðaður með ýmsu 
meðlæti, tómatsósu, fiskisósu 
o.fl.
• Maísmjöl 25 kr. fyrir 1 kg.
• Tómatar 175 kr. fyrir 1 kg.
• Laukur 175 kr. fyrir 1 kg.
• Matarolía 265 kr. fyrir 1 lítra
• Kartöflur 140 kr. fyrir 1 kg.
• Fiskur 350 kr. fyrir 1 kg.

Frekari upplýsingar: 
Nødhjælpens Ungdom: 
noedhjaelp.dk/vaer-med/nu
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Til gamans:
Börn þarfnast sérstakrar 
verndar. Barnasáttmáli 
S.þ. er settur til að tryggja 
helstu grundvallarrétt-
indi barna. Þau réttindi 
snúast ekki einungis 
um húsaskjól, öryggi og 
umönnun heldur einnig 
að börn njóti réttar sem 
einstaklingar.

Frekari upplýsingar:  
Mannréttindayfirlýsing 
S.þ.: stjornarradid.is/
media/velferdarraduney-
ti-media/media/Jafnretti-
Nu/Mannrettinda_ICEHR.
pdf 

Barnasáttmáli S.þ.:
barnasattmali.is

Réttindi barna:
dds.dk/index.php/
rettigheder

Globalresponsibility.eu
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Réttindaleikur 

Kynning:
Stjórnmál snúast oft um að 
við viljum öll lifa góðu lífi 
saman. Þess vegna verja 
stjórnmálamenn um allan 
heim miklum tíma í að útvíkka 
löggjöfina og ræða við aðra 
um hvernig við getum best 
tryggt að við getum búið 
saman í eins góðum heimi 
og kostur er. En það er hægt 
að fara mismunandi leiðir 
til þess að vinna að bættum 
heimi. Þess vegna tekur líka 
mjög langan tíma að verða 
sammála um orðalag í ýmsum 
sáttmálum og lögum. 

Gerðir hafa verið margir 
sáttmálar milli ríkja heimsins. 
Mannréttindasáttmálinn 
er einn sá elsti en hann var 
samþykktur árið 1948, rétt 
eftir seinni heimsstyrjöldina. 
Í sáttmálanum eru 30 atriði 
sem lýsa grundvallarþörfunum 
í lífi sérhverrar manneskju. 
Sáttmálinn var samþykktur 
af aðildarríkjum S.þ. og þau 
reyna af öllum mætti að 
uppfylla öll skilyrði hans.

Verkefni:
Þið eigið að stofna nýtt sam-
félag á eyju og getið byrjað 
alveg frá grunni. Hver eru 
mikilvægustu mannréttindi og 
gildi í samfélaginu ykkar? 

Byrjið á því að láta skáta-
flokkinn nefna fimm mikilvæg-
ustu lögin fyrir nýja eyjasam-
félagið ykkar. Ræðið ykkar 
í milli hvers vegna þessi lög 
eru þau mikilvægustu. Finnið 
Mannréttindasáttmálann og 
skoðið hvort lögin ykkar eru á 
listanum eða hvort þar er að 
finna einhverja þætti sem eru 
mikilvægari en lögin sem þið 
völduð. 

Veljið hvert og eitt þá þætti í 
sáttmálanum sem ykkur finnst 
mikilvægastir og rökstyðjið í  
umræðum innan skáta-
flokksins, hvers vegna einmitt 
þeir þættir sem þið völduð eru 
mikilvægastir. 

Ræðið einnig í flokknum hvort 
eitthvað vanti til að þið getið 
lifað öruggu lífi og búið við 
réttlæti.

Til umhugsunar
• Hvað eru mannréttindi?
• Hvers vegna eru mann-
 réttindi mikilvæg? Hvaða 
 þýðingu hafa þau fyrir líf   
 okkar?
• Hvers vegna er svo erfitt   
 fyrir okkur að benda á þrjá  
 mikilvægustu þætti   
 mannréttindanna?
• Hvernig getið þið tryggt að  
 réttinda ykkar sé gætt?
• Hvaða þýðingu hefur það   
 að við jarðarbúar   
 sameinumst í stofnunum   
 eins og Sameinuðu   
 þjóðunum og að öll ríki   
 heims lýsi því yfir að   
 þau muni vinna 
 að mannréttindum?
• Og hvaða þýðingu hefur   
 það að nú eru enn fleiri   
 lönd sem hafa sameinast   
 um að vinna að heimsmark- 
 miðunum?

Aðlögun verkefnis::
Þið getið líka rætt um gildi 
skátaflokksins. Prentið 50 
mismunandi orð um gildi. Hver 
skáti velur nú þau gildi sem 
hann telur mikilvægust.

Kynnið gildin hvert fyrir öðru 
áður en þið reynið að sameina 
þau þannig að úr verði tíu 
mikilvægustu gildi flokksins. 

Prófið að fækka um fimm gildi 
þannig að einungis fimm verði 
eftir. Getið þið fækkað um tvö 
til viðbótar? 

Ræðið hvaða þýðingu það 
hefur að við byggjum sam-
félag okkar á gildum og 
hvernig við getum notað gildin 
til að vinna að heimsmark-
miðunum og sjálfbærum 
heimi.

Verkefni#16

Heimsmarkmið: 
16, 17

Tími: 
15-20 mínútur
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