VARFÖR LEVER BARN PÅ GATAN?
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Syfte: Lära sig att avgöra vilka samhälleliga faktorer som leder till att ett barn hamnar och leva och/eller
arbeta på gatan
Tid: 10 + minuter
Gruppstorlek: Individuell‐ eller paruppgift, som diskuteras tillsammans
Material: Kopior (som bilaga). Alternativt kan listan över orsaker projiceras på väggen med en projektor.
Uppgiftens gång:
Man funderar över vilka orsaker som mest har lett till att ett barn hamnar och leva och arbeta på gatan.
Dela ut en kopia till varje elev eller par med olika orsaker nedskrivna. Uppgiften är att anteckna ett plus (+)
i den vänstra kolumnen om den nämnda saken ökar på risken att hamna på gatan, minus (‐) om saken
minskar på risken att hamna på gatan och noll (0) om saken inte har någon inverkan. Efter det väljer
eleverna ut tre orsaker som de anser vara de främsta orsakerna till att hamna på gatan, och markerar dessa
med en stjärna i den högra kolumnen.
Till slut röstar man tillsammans om vilka de viktigaste orsakerna är. Projicera en lista över orsaker på tavlan.
Läs dem en i taget och be eleverna att markera vid de tre saker som de anser vara de viktigaste orsakerna
till att hamna på gatan. Räkna antalet händer och skriv upp det på listan. Under omröstningen klarnar det
vilka av orsakerna eleverna anser vara de väsentligaste.
Som stöd för uppgiften kan man läsa bakgrundsinformation om gatubarnens liv från Vardagsidoler‐
kampanjsidan och titta på kortdokumentären ”Från gatubarn till förebild” (www.dagsverke.fi/zambiakenya
eller www.taksvarkki.fi/sambiakenia2014/kampanjavideo/?lang=sv).
Lista över orsaker:

















ett barn går i skola
det är möjligt att tjäna pengar på gatan
det finns inget socialskydd i landet
barnet hör till en idrottsförening
ett barn lever på landsbygden
avgifter som hör till skolgången är för dyra
en av föräldrarna avlider
barnet har ett dåligt förhållande till sina föräldrar
föräldrarna är oförmögna att arbeta
det finns många barn i familjen
barnet är populärt bland sina jämnåriga kamrater
familjen har inte råd med mat
föräldrarna är läskunniga
föräldrarna vet inte om de faror som hör till att leva på gatan
landet följer inte FN:s konvention om barnens rättigheter
föräldrarna alkoholiseras

