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Olet 13-vuotias tyttö ja asut Nepalin maaseudulla. Käyt julkista koulua ja pelaat vapaa-ajallasi
krikettiä kavereiden kanssa. Toimit koulusi oppilaskunnan hallituksen sihteerinä.
Oppilaskunnan hallituksessa olet ollut vaikuttamassa muun muassa siihen, että koulun
pihalle rakennettiin kierrätyspiste ja tytöille oma vessa.

Olet Nepalin maaseudulla asuva 11-vuotias liikuntavammainen poika ja kuulut tamangheimoon. Haluaisit käydä koulua, mutta koulumatka on pitkä ja tiet huonossa kunnossa, mikä
tekee koulumatkan kulkemisesta sinulle mahdotonta.

Olet Katmandussa asuva 12-vuotias poika. Käyt yksityiskoulua, ja äitisi työskentelee YK:n
palveluksessa. Sinulla on paljon ystäviä, joiden kanssa pelaat iltaisin jalkapalloa.

Olet 14-vuotias nepalilainen tyttö, ja perheesi on lähettänyt sinut kotiapulaiseksi Pokharankaupunkiin. Perhe, jonka luona asut ja työskentelet, antaa sinun käydä päivisin julkista
koulua, mutta töitä joudut tekemään pitkälle iltaan. Läksyille tai vapaa-ajalle sinulla ei juuri
jää aikaa.

Olet 19-vuotias poika Nepalin maaseudulta. Kuten monet muutkin lapsuudenkaverisi, muutit
Arabiemiraatteihin työskentelemään rakennustyömailla. Palkkasi on pieni, mutta ansaitset
enemmän kuin maaviljelystä kotipuolessa. Lähetät suurimman osan palkastasi perheellesi
Nepaliin. Toivot, että jonakin päivänä nuorten työllistymismahdollisuudet kotimaassa
paranisivat ja voisit palata takaisin perheesi luo.

Olet 8-vuotias ja asut Nepalin toiseksi suurimmassa kaupungissa Pokharassa. Isäsi pitää
pientä kauppaa ja äitisi hoitaa kotona pienempiä sisaruksiasi. Käyt paikallista valtion koulua
ja koulun jälkeen autat usein isääsi kaupalla. Isona haluaisit ryhtyä turistioppaaksi ja oppia
englantia.

Kuulut sherpa-heimoon ja työskentelet kiipeilyoppaana Mount Everestillä rikkaille
länsimaisille kiipeilijöille. Työsi uhkaa terveyttäsi ja voi olla kuolemanvaarallinen, mutta
palkka on kohtalaisen hyvä. Olet 18-vuotias, ja koulua ehdit käydä seitsemän luokkaa.

Olet 16-vuotias poika ja muutit muutama vuosi sitten Kathmanduun. Työskentelet
taksikuskina ja teet pitkiä päiviä. Koulua et ehtinyt käydä kuin muutaman vuoden. Asut
sukulaistesi luona.

Olet 14-vuotias tyttö Etelä-Nepalista. Isäsi vammautui auto-onnettomuudessa, eikä ole
työnantajien ennakkoluulojen vuoksi saanut sen jälkeen töitä. Äitisi tienaa hieman rahaa
myymällä vihanneksia torilla. Perheesi elää kädestä suuhun. Pelkäät, että sinun täytyy
lopettaa koulu ja mennä töihin.

Olet 19-vuotias nepalilainen tyttö. Pääsit sukusi ensimmäisenä naisena yliopistoon
opiskelemaan ja muutit kotikaupungistasi opintojen perässä maan pääkaupunkiin
Kathmanduun. Valmistut muutaman vuoden kuluttua biologiksi.

Olet 13-vuotias poika ja asut pikkukaupungin keskustassa Etelä-Nepalissa. Olet sokea, mutta
koulukavereidesi avustuksen ja pistekirjoituskoneen ansiosta pystyt käymään koulua.
Lempiaineesi on matematiikka. Isona haluat yliopistoon opiskelemaan lakia.

Olet nepalilainen nuori ja asut äitisi ja sisarustesi kanssa vehreässä laaksossa lähellä
Himalajan vuoristoa. Lempiaineesi koulussa on maantieto. Toimit koulunne oppilaskunnan
hallituksessa. Oppilaskunnassa toimiessasi olet saanut rohkeutta kertoa omia mielipiteitäsi ja
vaikuttaa koulunne asioihin.

Olet 14-vuotias nepalilainen poika ja elät pienessä kylässä Länsi-Nepalissa. Isäsi on
maanviljelijä, ja perheesi elanto on kiinni vuotuisesta sadosta. Pelkäät, että
ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat tulvat tuhoavat vielä perheesi sadon. Joudut usein
jäämään pois koulusta auttaaksesi isääsi peltotöissä.

Olet 15-vuotias tyttö Nepalin maaseudulta. Karkasit kouluun perheeltäsi salaa ja kävit kolme
vuotta koulua hyvin innostuneena oppimisesta. Maanjäristys kuitenkin tuhosi perheesi talon
ja sinun täytyi jättää koulunkäynti kesken ja mennä töihin, jotta perheesi saa säästettyä
riittävästi rahaa uuden talon rakentamiseen.

Olet 17-vuotias tyttö, ja sinulla on kaksi pikkusiskoa. Asutte Nepalin eteläosassa Terain
alueella. Perheesi on lähettänyt sinut yksityislukioon, jossa opetuskielenä on englanti.
Unelmoit opiskelusta ulkomailla. Isona haluaisit työskennellä poliitikkona ja vaikuttaa
kotimaasi kehitykseen.

Olet 10-vuotias poika ja asut Kathmandun slummissa äitisi ja pienen veljesi kanssa. Isäsi kuoli
kaksi vuotta sitten. Tienataksesi rahaa perheellesi, kerjäät päivät Kathmandun kaduilla
yhdessä saman ikäisten lasten kanssa. Autojen pakokaasut aiheuttavat sinulle pahoja
hengitystieoireita.

Olet 16-vuotias nepalilainen tyttö. Vanhempasi toivovat, että menisit naimisiin miehen
kanssa, jonka he ovat sinulle valinneet. He saisivat naimisiinmenostasi maksun ja tällä rahalla
he voisivat ostaa viljelysmaata, joka turvaisi heidän elantonsa. Et halua mennä naimisiin,
vaan jatkaa koulunkäyntiä. Sinulla on ystävä, jolla on samankaltainen elämäntilanne. Olette
harkinneet karkaavanne yhdessä kotikylästänne.

Olet 13-vuotias tyttö. Sinulla on isoveli ja pikkusisko. Asut perheesi kanssa Bharatpurissa
Nepalissa. Äitisi työskentelee sairaalassa lääkärinä ja isäsi rakennusalalla. Isoveljesi opiskelee
yliopistossa. Äitisi toivoo myös sinun kouluttautuvan ja hankkivan hyvän ammatin.

Olet 12-vuotias nepalilaisen maahanmuuttajan poika. Vanhempasi muuttivat Suomeen 15
vuotta sitten ja olet syntynyt ja kasvanut Suomessa. Äitisi on kääntäjä ja isäsi omistaa
nepalilaisen ravintolan Lahdessa.

Olet 16-vuotias suomalainen tyttö. Asut Oulussa ja opiskelet ammattikoulussa rakennusalan
tutkintoa. Vapaa-ajallasi pelaat lentopalloa ja vietät aikaa ystäviesi kanssa.

Olet suomalainen 19-vuotias nuori nainen ja opiskelet Kauppakorkeakoulussa. Olet
perheessäsi ensimmäinen, joka on päässyt yliopistoon. Vanhempasi ovat ylpeitä sinusta.
Haaveilet oman yrityksen perustamisesta.

Olet 16-vuotias Suomessa asuva somalitaustainen poika. Tulit Suomeen perheesi kanssa
kiintiöpakolaisena seitsemän vuotta sitten. Puhut sujuvaa suomea ja opiskelet lukiossa.
Haluat isona arkkitehdiksi.

Olet suomalainen 11-vuotias tyttö. Perheeseesi kuuluu tarjoilijana työskentelevä äiti, kaksi
isoveljeä ja persialaiskissa. Sinulla on Downin syndrooma. Opiskelet viidennellä luokalla ja
harrastat tanssia ja pianonsoittoa.

Olet suomalainen 17-vuotias seksuaalivähemmistöön kuuluva tyttö. Perheesi ei ole
hyväksynyt seksuaalista suuntautumistasi. Opiskelet lukiossa ja haaveilet yliopisto-opinnoista
ja toimittajan urasta.

Olet 19-vuotias pyörätuolilla liikkuva suomalainen poika. Vammauduit viisi vuotta sitten
lasketteluonnettomuudessa. Käyt ammattikorkeakoulua ja opiskelet nuoriso-ohjaajaksi.
Harrastat pyörätuolitennistä ja järjestötoimintaa.

Olet 9-vuotias poika, ja sinut on adoptoitu Nepalista Suomeen. Et muista synnyinmaastasi
mitään. Tunnet itsesi täysin suomalaiseksi, mutta toivot pääseväsi joskus käymään Nepalissa.

Olet 16-vuotias suomalainen poika, ja lempiaineitasi koulussa ovat äidinkieli ja historia.
Tienaat perheellesi lisätuloja jakamalla lehtiä pari kertaa viikossa koulun jälkeen.

SELKOKIELISET ROOLIKORTIT
Olet 13-vuotias tyttö. Asut Nepalin pääkaupungissa äidin ja isän kanssa. Käyt koulua
ja vietät aikaa kavereiden kanssa.

Olet 15-vuotias tyttö. Asut Nepalin maaseudulla. Olet lopettanut koulunkäynnin.
Teet töitä kaupassa, jonka sinun isäsi omistaa.

Olet 16-vuotias poika Nepalista. Ajat työksesi taksia. Työpäivät ovat pitkiä. Kävit
koulua vain 4 vuotta.

Olet 14-vuotias tyttö. Asut Nepalissa. Äitisi ja isäsi ovat kuolleet. Sinulla on isosisko,
joka huolehtii sinusta.

Olet 12-vuotias nepalilainen poika. Asut maaseudulla. Isäsi on maanviljelijä. Käyt
koulua. Koulun jälkeen autat isääsi peltotöissä.

Olet 17-vuotias suomalainen poika. Käyt koulua. Jaat työksesi lehtiä koulupäivän
jälkeen.

Olet 13-vuotias poika. Isäsi ja äitisi ovat muuttaneet Nepalista Suomeen. Olet asunut
koko elämäsi Suomessa.

