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ÄNGELN I BERGKVARA
Filmen handlar om Rose-Marie, en eldsjäl som inte viker sig för att hjälpa 
de som behöver det. Hon berättar själv om hennes inställning till andra 
och till livet, som manar både till eftertanke som omtanke.

DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Vad tänker du när du ser filmen? Vad har filmen med mänskliga rättigheter 
att göra?

2. I filmen säger de att som hemlös vänder sig samhället emot dig. Vad tänker 
du kring det? Värderar samhället hemlösa på samma sätt som andra 
medborgare? 

3. Vad tycker du att samhället har för ansvar när det gäller att skapa goda 
levnadsvillkor för hemlösa? Anser du att samhället har brustit i sitt ansvar 
gentemot de hemlösa som Rose-Marie hjälper? I sådana fall, på vilket sätt?

4. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla rätt till bostad. 
Kan du komma på några strukturella problem i vårt samhälle som försvårar 
eller förhindrar människors rätt till bostad? (Till äldre elever:) Har du egna 
erfarenheter av att söka bostad? Om du har skaffat en bostad, vad var i så-
dana fall avgörande (föräldrar, kapital, kontakter, släktingar etc)?

5. Socialstyrelsen uppgav 2011 att 34 000 människor beräknas leva hemlösa 
i Sverige. Vissa påstår dessutom att den siffran är i underkant. Hur tror du 
statistiken har förändrats och kommer förändras genom åren? Kommer antalet 
hemlösa att öka eller minska? Varför/varför inte?

6. Vilka andra mänskliga rättigheter än rätten till bostad tror du är svåra att 
ta del av om man är hemlös? (Exempel: om man saknar adress kan det vara 
svårt att rösta, få samhällsinformation, engagera sig politiskt, söka jobb, ut-
nyttja rätten till social trygghet osv)

7. Gör du själv något för att hjälpa hemlösa? Kan du tänka dig att hjälpa till på 
samma sätt som Rose-Marie? Vad kan man mer göra som civilperson? 

8. I filmen säger Rose-Marie att hennes engagemang för hemlösa började när 
hon såg en man som låg på stationen och som omgivningen valde att ignore-
ra. Vad tänker du när du ser människor som behöver sova på gatan? Bemöter 
du de personerna annorlunda än vad du bemöter andra? Vad kan det finnas 
för förklaringar till att människor blir hemlösa? Tror du att hemlösa kommer 
från olika bakgrunder eller har de mycket gemensamt? Kan vem som helst bli 
hemlös? 
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