OTA ASKEL ETEENPÄIN / Roolit

Olet 13-vuotias poika ja asut Salimassa, Malawissa. Käyt julkista koulua ja pelaat vapaa-ajallasi verkkopalloa kavereittesi
kanssa.

Olet 16‐vuotias malawilainen tyttö ja opiskelet tyttöjen sisäoppilaitoksessa. Lempiaineitasi ovat matematiikka ja historia.
Haluat valmistua isona poliisiksi.

Olet 15-vuotias tyttö maanviljelijäperheestä Malawista. Et ole käynyt kouluja, kuten eivät muutkaan perheesi jäsenistä.
Päiväsi kuluvat maataloustöitä tehden ja pikkusisaruksiasi hoitaen.

Olet 12-vuotias tyttö ja asut hyvällä, vauraalla alueella Malawissa. Isäsi ei töidensä takia ole paljoa kotona, mutta hän
hemmottelee sinua aina silloin tällöin ostamalla sinulle lahjoja.

Olet kuuluisa 19-vuotias malawilainen huippu-urheilija. Matkustelet jatkuvasti ympäri maailmaa ja seurustelet
eurooppalaisen muusikon kanssa.

Olet 14-vuotias malawilainen poika ja elät perheesi kanssa pienessä kylässä Malawijärven rannalla. Isäsi on kalastaja ja
perheesi elanto on kiinni kalansaannista. Joudut usein jäämään pois koulusta lähteäksesi auttamaan isääsi kalastuksessa.

Olet 16-vuotias tyttö Malawista ja opiskelet lukiossa. Vanhempasi ovat ylpeitä koulunkäynnistäsi, mutta perheesi on
köyhä ja pelkäät, että joudut jättämään opintosi kesken mennäksesi töihin.

Olet 15-vuotias poika Malawista. Isäsi vammautui auto-onnettomuudessa, eikä ole sen jälkeen löytänyt töitä. Äitisi tienaa
hieman rahaa myymällä vihanneksia markkinoilla. Keskeytit koulunkäynnin auttaaksesi äitiäsi perheen elättämisessä.

Olet 17-vuotias tyttö Malawista. Sinut naitettiin 14-vuotiaana itseäsi vanhemmalle miehelle, ja sinulla on kaksi lasta.
Keskeytit koulunkäynnin alkaessasi odottaa esikoistasi.

Olet 17‐vuotias Malawin Nankumbassa toimivan nuorten ryhmän vapaaehtoinen vertaiskouluttaja. Yhdessä muiden
ryhmän nuorten kanssa lisäätte kylän nuorten ja aikuisten tietoa koulutuksen merkityksestä ja nuorten elämää
koskettavista haasteista. Haaveilet isona opettajan urasta.

Olet 10-vuotias liikuntaesteinen poika Malawin pikkukaupungista. Et ole koskaan päässyt kouluun, sillä kotikaupunkisi
ainoa koulu sijaitsee pitkän kävelymatkan päässä, eikä liikkuminen sinne ole pikien etäisyyksien ja huonojen teiden vuoksi
sinulle mahdollista.

Olet 16-vuotias malawilainen poika Blantyren kaupungista. Tyttöystäväsi tuli vuosi sitten yllättäen raskaaksi ja jouduit
jäämään pois koulusta elättääksesi uuden perheesi.

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

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

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

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

Olet 14-vuotias pakolainen Somaliasta. Muutit Suomeen perheesi kanssa viisi 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 18-vuotias tyttö. Olet majaillut kavereittesi nurkissa siitä asti, kun jouduit muuttamaan pois
sukulaistesi luota. Epäsäännölliset palkkatulot ja asuntojen korkeat vuokrahinnat hankaloittavat oman asunnon
löytämistä. Haaveilet voivasi muuttaa jonakin päivänä omaan asuntoon.

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

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

Olet suomalainen 15-vuotias tyttö. Perheeseesi kuuluu tarjoilijana työskentelevä äiti, kaksi isoveljeä ja persialaiskissa.
Sinulla on downin syndrooma. Käyt yläastetta erityiskoulussa ja harrastat tanssia ja pianonsoittoa.

Olet 14‐vuotias malawilainen poika. Vanhempasi kuolivat AIDS:iin ollessasi pieni ja olet siitä asti elänyt sukulaisperheesi
luona. Jouduit jättämään kolmannen luokan jälkeen koulun kesken, koska kaikkia lapsia ei ole varaa kouluttaa ja perheen
omat lapset ovat etusijalla.

Olet 18-vuotias malawilainen nuori mies. Suoritit lukion erinomaisin arvosanoin, muttet löytänyt töitä kotikylästäsi ja
jouduit lähtemään työnhakuun maan pääkaupunkiin Lilongween. Työskentelet nyt autonkuljettajana ja lähetät joka
kuukausi suurimman osan palkastasi perheellesi.

Olet 18-vuotias malawilainen nuori nainen ja muutit kotikylästäsi opiskelemaan yliopistokaupunkiin Zombaan. Olet
päässyt opiskelemaan yliopistoon yhtenä harvoista naisista. Valmistut muutaman vuoden kuluttua lääkäriksi.

