OTA ASKEL ETEENPÄIN / Roolit

Olet 13-vuotias poika ja asut Mombasassa, Keniassa. Käyt julkista koulua ja vapaa-ajalla pelaat
maahockeyta kavereittesi kanssa.

Olet 15-vuotias poika maanviljelijäperheestä Keniasta. Et ole käynyt kouluja, kuten eivät muutkaan
perheesi jäsenistä. Päiväsi kuluvat maataloustöitä tehden.

Olet 14-vuotias kenialainen tyttö ja asut Kiberan slummialueella äitisi ja kuuden pikkusisaruksesi
kanssa. Talonne sijaitsee tulva-alttiin joen rannalla, ja pelkäät, että rankkasateet huuhtovat talon
vielä jonakin päivänä mennessään.

Olet 20-vuotias sokea nuori nainen Keniasta. Olet päässyt opiskelemaan yliopistoon. Enosi maksaa
opintosi, mutta opiskelu on hidasta, sillä kurssimateriaalia ei ole saatavilla pistekirjoituksella, joten
jonkun täytyy aina lukea kirjat sinulle ääneen.

Olet 19-vuotias kenialainen nuori. Perustit viime vuonna oman kampaamon. Lapsena asuit
kadulla, mutta pääsit paikallisen katunuoria auttavan järjestön tuen avulla takaisin kouluun ja
opiskelemaan oman yrityksen perustamista.

Olet 12-vuotias tyttö ja asut varakkaalla, vartioidulla alueella Keniassa. Isäsi ei töidensä takia ole
paljoa kotona, mutta hän lellii sinua aina silloin tällöin ostamalla sinulle hienoja lahjoja.

Olet kuuluisa 19-vuotias kenialainen huippu-urheilija. Matkustelet jatkuvasti kisoissa ympäri
maailmaa ja seurustelet eurooppalaisen näyttelijän kanssa.

Olet 14-vuotias poika ja elät Kenian pääkaupungissa Nairobissa. Menetit vanhempasi ollessasi 10vuotias. Saat elantosi keräämällä käyttökelpoista metalli- ja muovitavaraa kaatopaikalta
kierrätettäväksi. Päivisin käyt koulua, mutta koulun jälkeen asut ja työskentelet kadulla.

Olet 16-vuotias tyttö Keniasta. Asut ja opiskelet tyttöjen sisäoppilaitoksessa. Vierailet perheesi
luona ainoastaan kesäisin koulun ollessa suljettuna. Haaveilet asianajajan urasta.

Olet 10-vuotias poika Kenian maaseudulta. Isäsi menehtyi auto-onnettomuudessa ollessasi 7vuotias ja äitisi lähti etsimään töitä kaupungista. Asut isoäitisi ja setäsi kanssa. Päivisin käyt koulua
ja iltaisin autat setääsi karjanhoidossa.

Olet 17-vuotias tyttö Keniasta. Sinut naitettiin 14-vuotiaana nelikymppiselle miehelle, ja sinulla on
kaksi lasta. Jouduit keskeyttämään koulunkäynnin alkaessasi odottaa esikoistasi.

Olet 14-vuotias kenialainen tyttö. Asut isäsi ja tämän uuden vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Käyt
kotikyläsi julkista peruskoulua.

Olet Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettilään tytär. Olet 15-vuotias ja käyt kansainvälistä koulua
Helsingissä.

Olet lapsena onnettomuudessa halvaantunut, pyörätuolilla liikkuva, suomalainen 13-vuotias nuori.

Olet 17-vuotias paperiton maahanmuuttaja Malilta. Piileskelet poliisia, koska sinulla ei ole
oleskelulupaa. Lähdit kotimaastasi kaksi vuotta sitten, koska siellä ei ollut työtä ja perheesi
tarvitsee kipeästi rahaa.

Olet 17-vuotias chileläisen maahanmuuttajan poika. Muutit perheesi kanssa Suomeen ollessasi 4vuotias. Käyt lukiota ja lempiaineitasi ovat kemia ja yhteiskuntaoppi. Vanhempasi omistavat hyvin
menestyvän perheyrityksen Tampereella.

Olet suomalainen 16-vuotias tyttö. Asut alkoholisoituneen isäsi ja nelivuotiaan veljesi kanssa.
Koska isäsi vain juopottelee, sinun täytyy tehdä kotityöt ja hoitaa pikkuveljeäsi. Et juuri ehdi tehdä
läksyjä tai olla kavereittesi kanssa koulun jälkeen.

Olet suomalainen 20-vuotias seksuaalivähemmistöön kuuluva nainen. Perheesi ei ole hyväksynyt
seksuaalista suuntautumistasi. Opiskelet toista vuotta yliopistolla ja haaveilet tutkijanurasta.

Olet 14-vuotias pakolainen Somaliasta. Muutit Suomeen perheesi kanssa kymmenen vuotta sitten,
puhut sujuvaa suomea ja käyt tavallista suomalaista peruskoulua. Haluat isona arkkitehdiksi.

Olet 17-vuotias suomalainen tyttö, ja lempiaineitasi koulussa ovat maantieto ja äidinkieli. Tienaat
taskurahaa jakamalla lehtiä pari kertaa viikossa.

Olet asunnoton suomalainen 17-vuotias tyttö. Olet majaillut kavereittesi nurkissa siitä asti, kun
jouduit muuttamaan pois sukulaistesi luota. Epäsäännölliset palkkatulot ja asuntojen korkeat
vuokrahinnat vaikeuttavat oman asunnon löytämistä. Haaveilet voivasi muuttaa jonakin päivänä
omaan asuntoon.

Olet sateenkaariperheen 8-vuotias tytär. Elät pikkuveljesi ja äitiesi kanssa pienellä paikkakunnalla
lähellä Helsinkiä. Leikit mielelläsi pihapiirin muiden lasten kanssa ja olet aloittanut innoissasi
partioharrastuksen.

Olet 18-vuotias kenialainen nuori mies. Peruskoulun jälkeen lähdit etsimään töitä pääkaupungista
Nairobista, sillä kotikylässäsi ei ollut tarpeeksi töitä tarjolla. Työskentelet nyt autonkuljettajana ja
lähetät joka kuukausi suurimman osan palkastasi perheellesi.

Olet 9-vuotias poika, ja sinut on adoptoitu Keniasta Suomeen. Et muista kotimaastasi mitään.
Tunnet itsesi suomalaiseksi, mutta toivot pääseväsi joskus käymään kotikaupungissasi Kisumussa.

Olet 8-vuotias tyttö Kenian maaseudulta. Pitkään jatkunut kuivuus tuhosi suurimman osan
perheesi maissisadosta, joten ruokaa on hyvin niukasti saatavilla seuraavaan sadonkorjuuseen asti.

Olet 13-vuotias poika Keniasta. Käyt julkista peruskoulua. Isäsi vammautui auto-onnettomuudessa,
eikä ole sen jälkeen löytänyt töitä. Äitisi tienaa hieman rahaa myymällä vihanneksia markkinoilla.
Pelkäät, että joudut jättämään koulun kesken ja lähtemään töihin tienaamaan rahaa perheellesi.

