
Värderingsövning:

FYRA HÖRN

Konflikt och rättvisa

I den här övningen får deltagarna ta 
ställning till olika frågor/påståenden och 
formulera sin egen ståndpunkt. Genom 
övningen kommer olika perspektiv och 
synsätt fram. Övningen syftar alltså inte 
till att komma fram till ett enda rätt svar. 

Konflikt och rättvisa

13 år och uppåt

Värderingsövning

10 – 20 minuter

En öppen plats, alternativt ett 
rum med relativt stor golvyta 

Information

Övningen går ut på att du som ledare läser upp ett 
påstående och ger fyra förslag på svar, ett för varje 
hörn i rummet. Deltagarna får antingen välja något 
av de tre färdiga förslagen eller det öppna hörnet 
och formulera ett eget alternativ. När du läst upp ett 
påstående och de tillhörande förslagen på svar får 
deltagarna placera sig utifrån vad de tycker. 

När alla bestämt sig kan du som ledare placera dig 
i hörnet med minst antal personer. Be deltagarna 
diskutera med dem som står i närheten och berätta 
för varandra hur de tänker. Öppna sedan upp diskus-
sionen i helgrupp. 

Under övningens gång är det tillåtet för deltagarna 
att byta plats, om de t.ex. hör en bra motivering av 
någon annan och vill gå till det hörnet. Det viktigaste 
i en fyra hörnsövning är att det är ett öppet diskus-
sionsklimat och att det inte blir en diskussion om rätt 
och fel. Tänk på att ha likvärdiga alternativ så att ett 
hörn inte blir självklart eller upplevs som rätt svar. 

http://www.diakonia.se/engagera/varderingsovningar
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Värderingsövning:

Förslag på påståenden

Kan man förlåta allt? 

• Nej, vissa saker går inte att förlåta
• Ja, ber någon ärligt om ursäkt kan man förlåta allt 
• Ja, för sin egen skull behöver man kunna förlåta allt 
• Eget alternativ 

Runt 30 % av världens väpnade konflikter har en 
direkt koppling till kampen om naturresurser (och 
ännu fler om man räknar indirekt påverkan). En fråga 
som förvärrat situationen de senaste åren är behovet 
av råvaror som används i teknologi som behövs till 
klimatomställningen. I Sverige har vi många av dessa 
värdefulla råvaror, men många av dem finns i skyd-
dade naturområden som vi inte vill riskera. Vi köper 
istället från fattiga länder där både miljöförstöring, 
konflikter och barnarbete förekommer. Varifrån tycker 
du att vi ska hämta våra råvaror? 

• När vi i de rika länderna är stora användare av 
råvaror så är det rimligt att vi också bryter dem 
i våra egna länder även om det drabbar naturen 
hos oss

• Människor i fattiga länder behöver i första hand 
arbete, det är mindre viktigt att skydda miljön i 
fattiga länder så det är bättre vi köper råvaror 
därifrån 

• Vi kan inte riskera naturen och människors liv, vi 
får vänta med klimatomställningen

Eget alternativ 

Efter en väpnad konflikt är det ofta stora delar av 
befolkningen som lever med trauman efter övergrepp 
man utsatts för. Detta kan vara speciellt komplicerat i 
inbördeskrig där det ibland finns tusentals offer, men 
också tusentals förövare. Hur tycker du att de bäst 
ska gå vidare?  

• Sanningskommission (en statlig undersökning där 
alla som varit med i konflikten får berätta om sina 
upplevelser, och där förövare kan få strafflättnader 
om man ärligt berättar vad man gjort)

• Domstol (utredningar som leder till att de som 
begått brott under konflikten ställs inför rätta) 

• Göra ingenting (det bästa är att bara försöka 
glömma det som varit och se framåt) 

• Eget alternativ 

FN har skyldighet att intervenera, att gå in med va-
pen i ett land, om folkmord äger rum för att skydda 
befolkningen i landet. Är detta en bra regel tycker du? 

• Nej, att använda vapen är aldrig rätt för våld 
föder våld

• Nej, det finns många andra hemska situationer 
där FN också borde vara skyldig att ingripa

• Ja, vid dessa fall är det nödvändigt 
• Eget alternativ

Det pågår många konflikter i världen. Vad kan vi i 
Sverige göra? 

• Inget personligen, men vi är med i internationella 
institutioner som FN som har mandat att ingripa.

• Vi kan påverka genom att göra vår röst hörd och 
påverka vår regering 

• Alla stater är självständiga och därför måste för-
ändring komma från invånarna själva 

• Eget alternativ 

Företag utnyttjar många gånger det instabila läget 
i konfliktområden och bidrar därför till att konflikten 
fortsätter. Vems ansvar är det att företag handlar 
etiskt och inte drar nytta av konflikter? 

• Företagets – ingen annan kan styra hur de ska 
göra

• Ett internationellt organ – tex FN och EU bör ha 
krav på att företag skall respektera mänskliga 
rättigheter

• Landet där företaget kommer ifrån. Det är staters 
ansvar att mänskliga rättigheter uppfylls 

• Eget alternativ 

Många konflikter håller på länge utan att lösas. Vad 
tycker du är viktigast för att lösa långvariga konflik-
ter?

• Påtryckningar från andra länder
• Bistånd som hjälper staten att bygga upp polis, 

domstolar m.m.  
• Reglera företag och andra aktörer som drar nytta 

av konflikten  
• Eget alternativ 
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