NUORTEN ÄÄNIÄ MALAWISTA

Taksvärkki ry / www.taksvarkki.fi

Tavoitteet:



Tutustua Malawin nuoriin ja heidän ajatuksiinsa tasa-arvosta, koulutuksen merkityksestä, nuorten
oikeuksista sekä nuorten ryhmien toiminnasta.
Pohtia ja verrata nuorten arkea, haasteita ja unelmia Malawissa ja Suomessa.

Kesto: 10–45 min. riippuen, kuinka monta videota katsotaan ja minkä verran keskustelulle annetaan aikaa.
Tarvikkeet: Tietokone ja nettiyhteys (tai vaihtoehtoisesti Ääni tytöille -kampanjan dvd) sekä videoiden
katsomista varten projektori ja äänentoisto.
Tehtävän kulku:
Katsokaa yhdessä Taksvärkki ry:n Ääni tytöille -kampanjan videoklipit, joilla Doreen, Peter ja muut nuorten
ryhmissä toimivat nuoret kertovat toiminnastaan ja ajatuksistaan nuorten oikeuksista, koulunkäynnin
merkityksestä sekä nuorten, ja erityisesti tyttöjen, asemasta Malawissa. Keskustelkaa kunkin videon jälkeen
yhdessä, mitä ajatuksia video herätti. Alla olevat kysymykset ohjaavat keskustelua. Voitte katsoa kaikki videot
tai vain osan, jolloin aikaa kuluu vähemmän. Voitte myös ensin katsoa useamman videon ja keskustella vasta
tämän jälkeen.

Doreen, 19 vuotta (kesto 01:46)





Mihin kiinnitit huomiota videossa? Mitä aloit pohtia? Mistä haluaisit tietää lisää?
Mikä on Doreenen haave? Miksi tyttöjen koulutus on Doreenin mielestä tärkeää? Mitä mieltä itse
olet?
Mitkä syyt vaikuttavat siihen, että Malawissa tytöt eivät usein voi opiskella niin pitkään, kuin he
haluaisivat?
Onko mielestäsi Suomessa nuorten helppo saavuttaa unelmansa tai päästä haluamaansa ammattiin?
Miksi, miksi ei? Ovatko mahdollisuudet samat kaikille nuorille?

Peter, 23 vuotta (kesto 2:42)






(https://youtu.be/Y71gyZVcEWo)

(https://youtu.be/-4xpjxh1TTk)

Mihin kiinnitit huomiota videossa? Yllättikö jokin asia sinua? Mikä?
Minkälaisia haasteita nuoret kohtaavat Malawissa? Mihin asioihin Peter haluaa muutosta?
Millaisia haasteita suomalaiset nuoret kohtaavat? Mitä yhtäläisyyksiä tai eroja huomaat ja mistä ne
voivat johtua?
Peterin mielestä erityisesti tyttöjen kannustaminen ja itseluottamuksen vahvistaminen on tärkeää.
Miksi? Mikä sinun mielestäsi voi vahvistaa nuoren itseluottamusta? Keneltä sinä saat tukea
hankalissa tilanteissa?
Peter työskentelee vertaiskouluttajana Mid-day nimisessä nuorten ryhmässä. Ryhmä esittää
kyläläisille teatterinäytöksiä, jotka käsittelevät nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä teemoja.
Miksi vaikeista asioista ja tabuista puhuminen on Peterin mielestä tärkeää? Onko Suomessa sellaisia
tabuja, joista on vaikeaa puhua aikuisten kanssa? Miten asenteita voidaan muuttaa?

Nuorten ryhmien jäsenet (kesto 3:45)






(https://youtu.be/qUU2iTqL4nw)

Mihin kiinnitit huomiota videossa? Mitä aloit pohtia? Miksi?
Miksi nuorten ryhmien toiminta on tärkeää? Millaisiin asioihin malawilaiset nuoret haluavat
vaikuttaa ja miten?
Mihin asiaan sinä haluaisit vaikuttaa? Kuka voi vaikuttaa asioihin? Minkälaisia ominaisuuksia häneltä
vaaditaan?
Miksi nuorten vertaistuki ja roolimallit ovat tärkeitä? Onko sinulla jokin esikuva tai roolimalli?
Jos vertaat itseäsi ja tuntemiasi Suomessa asuvia nuoria videon malawilaisiin nuoriin, millaisia
yhtäläisyyksiä ja eroja huomaat ajattelussa, asenteissa ja tulevaisuuden haaveissa? Mistä
yhtäläisyydet ja erot voivat johtua?

