Barnens tankesmedja Challenge

CYKELSMYG

Cykelsmyg går ut på att cykla så
långsamt som möjligt utan att trilla av
cykeln. Men att cykla långsamt är inte det
lättaste. Och att lära sig cykla i smyg är
ännu svårare.

Detta behövs:
•
•
•
•

Så här går utmaningen till:

Här gäller det att ta sig från punkt A till punkt B på så
lång tid som möjligt. Ställ upp er på en rad och börja
cykla på en given startsignal. Välj själva om ni cyklar
en rak bana eller om ni ska runda olika föremål längs
vägen.

Cyklar till alla deltagande alternativt hälften av
er om ni delar upp er i lag
Cykelhjälmar till alla som cyklar
Eventuella markörer att runda under tiden ni
cyklar
Eventuellt en mobiltelefon, dator eller platta för
att visa någon av filmerna om Systrarna som
lärde sig cykla i smyg.

Beroende på er grupps förutsättningar så kan ni cykla
alla samtidigt eller dela upp er i lag alternativt stafettcykla delar av banan var. Trillar man av åker man ut.

Globala målet 5
Utmaningen är kopplad till mål 5,
jämställdhet. I flera länder i världen
diskrimineras kvinnor och tjejer och
får inte samma möjligheter i livet som
killar. Det är inte rättvist. I Bangladesh
lär därför Diakonia tjejer att cykla. För
de har rätt till samma frihet som killar.

UPPLÄGG

Samla gruppen.

Genomför utmaningen.

Gå igenom hur utmaningen
går till.

Prata fritt med barnen utifrån
reflektionen på nästa sida eller visa
någon av filmerna ovan.

CYKELSMYG

Reflektion
Texten fungerar att läsas som den är, men
du som ledare kan med fördel väva in dina
egna ord.
Har du gjort något i smyg någon gång? Ibland gör vi
ju det för att vi vet att det man gör på något sätt är
fel. I Bangladesh bor Sharifa och Akhi. De var tvungna
att smyga för sina föräldrar bara för att få en chans
att lära sig något som är helt självklart för dig och
mig – att cykla. Där Sharifa och Akhi bor, på landsbygden i norra Bangladesh, är det nämligen ovanligt
att tjejer och kvinnor cyklar. Det anses vara något
som bara passar killar och män.
Låter det konstigt? Det var precis likadant i Europa
för 100 år sen. De första kvinnorna som började cykla
här fick till och med höra att det var farligt för dem
att cykla. Folk varnade dem och sa att kvinnor kunde
få ”cykelansikte” (det betydde typ att deras ansikten
skulle bli fula och förstörda av vinden). Självklart var
det dumt sagt, men ändå var det många kvinnor som
lät bli att cykla. Ibland är det svårt att bryta mot
normer, det vill säga vad andra förväntar sig av en,
och folk kan till och med bli arga när man gör något
nytt och ovanligt.

Vet du vad Sharifa och Akhi i Bangladesh gjorde för
att få lära sig cykla? De smög iväg till sin morbror
som hade en cykelverkstad och lyckades övertala
honom att få låna en cykel och träna i smyg. Det var
en stor herrcykel, så det var inte så lätt, men efter
många skrubbsår och skratt så lärde sig systrarna att
cykla. Och till slut tog de mod till sig och visade det
för sina föräldrar. Först blev föräldrarna chockade,
men sen förstod de också att det inte är något fel med
att tjejer cyklar. Tvärtom! För nu kunde ju Sharifa och
Akhi åka till skolan och göra andra ärenden mycket
lättare.
Än idag finns det människor över hela världen som
påstår att tjejer inte ska ha samma rättigheter som
killar. Att de inte ska få gå i skolan, utan istället giftas
bort tidigt och jobba i hemmet.
Mål 5 i FN:s globala mål handlar om jämställdhet,
det vill säga att tjejer och killar ska ha precis samma
rättigheter och möjligheter. I Galaterbrevet 3:28 i
Bibeln står det så här: ”Nu är ingen längre jude eller
grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus Jesus.” Det betyder att Gud inte gör skillnad
på människor och att vi alla har samma värde och
rättigheter.
Ingen ska behöva smyga för att känna hur härligt
det är att sätta sig på en cykel och trampa iväg det
snabbaste man kan nerför en backe.

Ett sätt att kämpa för jämställdhet är att stötta
flickorna i Bangladesh. I Diakonias cykelprojekt lär sig
tjejer som Sharifa och Akhi att cykla. För att det är
kul att cykla, men också för att de lättare ska kunna
ta sig till skolan. För om de kommer till skolan har de
möjlighet att få en utbildning, jobb, bidra till familjens
ekonomi och även styra över sin egen framtid.
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