
WWW.AMNESTY.SE/SKOLA
WWW.KULTURUNGDOM.SE

HARAMBEE – ALLA HJÄLPS ÅT
Filmen är inspelad i Kenya och handlar om barns rätt till skolgång. Det 
finns flera anledningar till att barn inte går i skolan i Kenya. KISEA är en 
organisation som startades just för att utbilda barn med särskilda behov 
och ge dem en framtid lika full av möjligheter som alla andras.

DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter 
att göra? 
2. I filmen nämns det att 30 procent av barnen i Kenya inte går i skolan. Vilka 
orsaker tror du kan ligga bakom det? (Exempel till läraren: skolavgifter, sjukdo-
mar, brist på lärare, långa avstånd, fattigdom som gör att barn behöver arbeta 
eller hjälpa till hemma, brist på vatten och toaletter, kulturell diskriminering av 
flickor etc.)
3. Inför millennieskiftet tog FN:s utvecklingsprogram UNDP fram åtta stycken 
millenniemål för en bättre värld som skulle införlivas innan 2015. Mål nummer 
två handlade om utbildning och löd ”Se till att alla barn får gå i grundskola”. 
Varför tror du att utbildning är en del utav FN:s strategi för att uppnå en bättre 
värld? Tror du att det målet har kunnat införlivas? Varför/varför inte?

4. I filmen så säger en utav grundarna till KISEA att ”utbildning är makt”. Vad 
tror du hon menar med det?

5. Vilka risker kan det medföra när barn inte får någon utbildning? På vilka sätt 
kan det påverka ett land? På flera platser i världen där skolgång av olika skäl 
inte är tillgänglig för alla prioriteras pojkars utbildning framför flickors. Hur på-
verkar sådana skillnader mellan pojkar och flickor deras förutsättningar? Och 
hur påverkas ett samhälle av sådana skillnader? 

6. KISEA är en utav flera organisationer i Kenya som verkar för att alla barn 
ska kunna gå i skolan. Kan du komma på liknande organisationer som har 
sin utgångspunkt i Sverige? Vilka då? Tror du det är någon skillnad på antalet 
ideella organisationer i länder som Kenya jämfört med i länder som Sverige? 
Vad kan det i sådana fall bero på?

7. Många av barnen som bodde på Gustaf Center hade blivit lämnade eller 
övergivna av sina föräldrar. Vilka orsaker kan ligga bakom när föräldrar lämnar 
sina barn? Hur viktigt tror du det är att KISEA även jobbar med återförening av 
barn och föräldrar?

8. Idag beräknas hälften av de 60 miljoner människor som befinner sig på 
flykt vara barn. I många fall är det svårt att upprätthålla en fullgod utbildning 
för dessa barn. Vilka konsekvenser tror du att det kommer ha för deras fram-
tid? Tycker du att Sverige och Europa tillgodoser allas rätt till utbildning? Om 
inte, vad skulle kunna göras annorlunda?
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