DE UNGAS RÖSTER ‐VIDEOKLIPPEN
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Syfte:
 Att bekanta sig med ungdomar från Sierra Leone och med deras tankar om bl.a. ungas rättigheter
och skolgångens betydelse.
 Att fundera på hur ungdomarnas vardag och utmaningar i Sierra Leone och i Finland är olika och
hur de är annorlunda.
Tid: 5–45 minuter beroende på hur många videoklipp man ser på och hur mycket tid som ges åt
diskussionen.
Material: Dator, nätförbindelse (eller alternativt kampanj‐dvd:n) för att se på videorna, en projektor och
fungerande audio.

Uppgiftens gång:
Se på de korta Ungas röster ‐videoklippen, som hittas på Sierra Leone ‐kampanjsidan
(http://www.taksvarkki.fi/sierraleone2013/kampanjavideo?lang=sv), en i taget tillsammans med eleverna.
Efter varje video diskuterar man tillsammans. Hurdana tankar väckte videon? Frågorna som finns nedan
styr diskussionen. Man kan välja en eller några av videorna. På så sätt går det mindre tid åt till övningen.
Om man vill kan man först visa alla videon och sedan inleda diskussionen.
EDLYN (tid 0:40)
 Varför får alla flickor på landsbygden i Sierra Leone inte gå i skola enligt Edlyn?
 Är flickor och pojkar jämställda i Finland? Varför? Varför inte?
KADIATU OCH KAMANDA (1:03)
 Hurdana utmaningar finns det i Sierra Leone enligt Kadiatu?
 Vilka saker tycker Kadiatu att man borde informera om i byarna?
 Vad tror du, varför tycker vissa i Sierra Leone att skolan inte är passar flickor?
 Har alla i Finland jämlika möjligheter att gå i skola?
 Vad leder det till, om flickor inte går i skola?
SAMUEL OCH HAWANATU (1:09)
 Vad anser Samuel att ungdomarna i Sierra Leone vill?
 Vad gör Youth Action Network?
BINTU (0:43)
 Vilka är de ungas problem enligt Bintu?
 Hurdant volontärarbete gör Bintu?
 Har du själv volontärjobbat?
 Hurdant volontärarbete finns det på din hemort?
AUSTINE (0:46)
 Varför är det svårt för eleverna att koncentrera sig i skolan, enligt Austine?
 Det finns inte avgiftsfri skolmat i Sierra Leone. Hurdana följder skulle det ha, ifall man i Finland
slutade bjuda mat i skolan?

ELISABETH (0:49)
 Vilket meddelande skulle Elisabeth som en advokat vilja föra till ungdomarna?
 Är du av samma åsikt som Elisabeth om att man måste ta skolan på allvar?
UTMANINGAR FÖR UNGA I SIERRA LEONE (4:18)
 Vad strävar CCYA‐organisationen efter?
 Vad gör CCYA?
 Vad tycker Ngolo att en av Sierra Leones största utmaningar är?
 Hurdana problem stöter unga kvinnor på i Sierra Leone?
 Har flickor och unga kvinnor liknande problem i Finland?
 Vilka finländska organisationer känner du till? Vad gör de?
 Är du själv med i en organisation?

