Övningsmodell DROPPEN 2019 för skolor

Målgrupp:

Elever på låg- och högstadier

Mål:

Sätta sig med hjälp av vattentema in i saker som påverkar vardagstryggheten
Ger tips om hur man kan handla vid vattenstörningar

Längd:

Morgonsamling eller max en lektion/45 minuter

Bakgrund:

Finlands Röda Kors har beredskap för att agera vid plötsliga störningar och olycksfall i
hemlandet. En sådan situation kan till exempel vara en vattenkris, en brand, en
naturkatastrof eller en trafik- eller storolycka. Temat för Röda Korsets
beredskapsövning Droppen 2019 är att det av olika bakomliggande orsaker är brist på
rent vatten. Vattenkris valdes till tema, eftersom alla absolut behöver rent vatten och
de samhälleliga konsekvenserna av brist på vatten är avsevärda. Genom att öva
handling vid vattenkris tränar vi för lägen där en massa människor snabbt behöver vår
hjälp. Samtidigt stöder vi folket och samhället med göra vardagen trygg.
Beredskapsövningen Droppen 2019 arrangeras lördagen den 26 oktober 2019 i hela
Finland. Läs mer: https://rednet.rodakorset.fi/beredskapsovning2019
Vattnet är en fundamental och oumbärlig faktor för människan. Utan vatten kan vi
inte leva. Vi finländare är vana vid att när som helst få rent vatten ur kranen. Men på
olika håll i världen finns det en massa folk som inte har det så bra. Om det inte finns
rent vatten att tillgå måste de dricka smutsigt, med allvarliga sjukdomar som påföljd.
Rent vatten är också en mänsklig rättighet även om alla inte har tillgång till det. Torka
är ett allvarligt problem på olika håll i världen: https://www.riskienkeskella.fi/sv >
torka. Röda Korset hjälper ute i världen genom att föra rent vatten till krisområden,
bygga brunnar och dra vattenrör på platser utan vattenledningsnät.
Ibland har också vi i Finland situationer då det inte kommer något vatten ur kranen
eller det av någon orsak är förorenat. Vi borde alla helst veta hur vi ska agera i sådana
situationer. Orsaken kan till exempel vara elavbrott eller brutet vattenrör. Det händer
ibland att rent vatten blandas med förorenat eller med annat som inte hör hemma i
det, och detta kan orsaka farliga situationer, om man dricker vattnet eller lagar mat
med det. I sådana situationer kan Röda Korsets frivilliga vara till hjälp också hos oss i
Finland. Vid vattenavbrott kan Röda Korset hjälpa myndigheterna med att dela ut
vatten och information till människor. Om vatten är smutsigt kan myndigheterna ge
instruktioner för kokning av det. Då kan Röda Korset bistå genom att dela ut
instruktioner och rent vatten.

Uppgift:

1. Fundera över på vad allt vattnet förbrukas under en dag. Gör en lista över alla
faktorer som under dagen har förbrukat vatten (t.ex. matlagning eller dricksvatten för
keldjur).
2. Sök ensam eller tillsammans upp information om hur mycket vatten en finländare
använder om dagen.
3. Fundera tillsammans på lägen av alla slag där vatten måste användas. Om det inte
skulle komma vatten ur kranen eller det inte kunde drickas, för vad skulle ni använda
vatten först och vad till sist?
4. Fundera på vad du själv kan göra om det inte skulle finnas rent vatten. Har du
någon gång varit i en situation då du inte hade vatten att använda? Vad hände då?
5. Fundera på vad som kan hända om man använder smutsigt vatten.
6. Fundera också på var det finns information om smutsigt dricksvatten och
anvisningar för hur borde man agera i sådana situationer.

