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Du är en 13 årig flicka och bor på landsbygden i Nepal. Du går i en kommunal skola och på
fritiden spelar du kricket med dina kompisar. Du är sekreterare i elevkårsstyrelsen i din skola.
Genom arbetet i styrelsen har du varit med och påverkat bygget av återvinningskärl på
skolgården och arbetet med att flickorna fått en egen toalett.

Du är en 19 årig pojke från landsbygden i Nepal. Liksom många av dina barndomsvänner
flyttade du till Förenade Arabemiraten för att jobba på en byggarbetsplats. Din lön är liten,
men du tjänar ändå mer än om du skulle vara jordbrukare hemma. Du skickar största delen
av din lön hem till din familj i Nepal. Du önskar att arbetsmöjligheterna i ditt hemland nån
dag skulle förbättras och att du kunde återvända till din familj.

Du är 8 år gammal och bor i Nepals näst största stad Pokhara. Din pappa har en liten butik
och din mamma sköter de yngre syskonen hemma. Du går i statens lokala skola och efter
skolan hjälper du ofta din pappa i butiken. Som stor vill du bli turistguide och lära dig
engelska.

Du är en 14 år gammal flicka från södra Nepal. Din pappa invalidiserades i en bilolycka och
har efter det inte fått jobb på grund av arbetsgivarnas fördomar. Din mamma tjänar lite
pengar genom att sälja grönsaker på torget. Din familj lever ur hand i mun. Du är rädd att du
måste sluta skolan och börja jobba.

Du är en 19 årig flicka från Nepal. Du är den första kvinnan i din släkt som börjat studera på
universitetet och flyttade till huvudstaden Kathmandu på grund av studierna. Om några år
får du din examen i biologi.

Du är en 13 årig pojke och bor i centrum av en småstad i södra Nepal. Du är blind, men tack
vare hjälp från dina skolkamrater och en punktskriftsmaskin kan du gå i skolan. Ditt
favoritämne är matematik. Som stor vill du studera juridik på universitetet.

Du är en nepalesisk ungdom och bor med din mamma och dina syskon i en grönskande dal
nära Himalaya. Ditt favoritämne i skolan är geografi och du är med i elevkårsstyrelsen i din
skola. Under din tid i styrelsen har du fått mod att säga dina åsikter och påverka sakerna i
skolan.

Du är en 14 år gammal nepalesisk pojke och bor med din familj i en liten by i västra Nepal.
Din pappa är jordbrukare och din familjs inkomster beror på hurdana skördarna blir varje år.
Du är rädd för att översvämningarna som klimatförändringen för med sig kommer förstöra
din familjs skörd. Du måste ofta bli hemma från skolan för att hjälpa din pappa på åkern.

Du är en 13 år gammal flicka från landsbygden i Nepal. Du rymde hemifrån och gick i smyg i
skolan och var väldigt entusiastisk över att lära dig i tre år. En jordbävning förstörde sen din
familjs hus och du tvingades avbryta skolgången och börja jobba så att din familj skulle ha
råd att bygga ett nytt hus.

Du är en 17 årig flicka och du har två småsyskon. Ni bor i området Terain, i södra Nepal. Din
familj har skickat dig till ett privat gymnasium där undervisningsspråket är engelska. Du
drömmer om att studera utomlands. Som stor skulle du vilja jobba som politiker och påverka
utvecklingen i ditt hemland.

Du är en 15 årig nepalesisk flicka. Dina föräldrar önskar att du ska gifta dig med mannen som
de valt åt dig. De skulle få en betalning för ditt äktenskap och för pengarna skulle du kunna
köpa upp odlingsjord som skulle försäkra deras försörjning. Du vill inte gifta dig utan fortsätta
gå i skolan. Du har en vän med en liknande situation, ni har övervägt att rymma från er hemby
tillsammans.

Du är en 13 år gammal flicka. Du har en storebror och en lillasyster. Du bor med din familj i
Bharatpur i Nepal. Din mamma arbetar som läkare på sjukhuset och din pappa arbetar i
byggbranschen. Din storebror studerar på universitetet och din mamma önskar att också du
ska utbilda dig och få ett bra jobb.

Du är en 11-årig flicka och du har två yngre systrar. Ni bor nära Kathmandu. Din familj har
skickat dig till en privatskola där undervisningsspråket är engelska. Dina systrar går i en vanlig
nepalesisk skola. Du drömmer om att arbeta som läkare.

Du är en 13 årig son till en nepalesisk invandrare. Dina föräldrar flyttade till Finland för 15 år
sedan och du är född och uppvuxen i Finland. Din mamma är översättare och din pappa äger
en nepalesisk restaurang i Lahtis.

Du är en 16 årig finländsk flicka. Du bor i Uleåborg och studerar på en yrkesskola för att få en
examen inom byggsektorn. På fritiden spelar du volleyboll och umgås med dina vänner.

Du är en finländsk 19 årig ung kvinna och du studerar på Handelshögskolan. Du är den första
i din familj som har kommit in på universitetet. Dina föräldrar är stolta över dig. Du drömmer
om att starta ett eget företag.

Du är en finländsk 17 årig flicka med en sexuell läggning som är i minoritet. Din familj har inte
accepterat din sexuella läggning. Du studerar på gymnasiet och drömmer om
universitetsstudier och om att bli journalist.

Du är en 19 årig rullstolsbunden pojke. Du blev invalidiserad av en skidolycka för fem år
sedan. Du går i en yrkesskola och studerar till ungdomsledare. På min fritid håller jag på med
rullstolstennis och föreningsliv.

Du är en 14-årig flykting från Somalien. Du flyttade till Finland tillsammans med din familj tio
år sedan, talar flytande finska och går i en vanlig finländsk grundskola. Som stor vill du bli
läkare.

Du är en 8-årig dotter i en regnbågsfamilj. Du bor med din lillebror och dina mammor på en
liten ort nära Uleåborg. Du leker gärna med de andra barnen på gården och har med iver
börjat i scouterna.

Du är en 19-årig invandrare från Mali som bor i Finland. Du gömmer dig från polisen, för att
du inte har uppehållstillstånd i Finland. Du lämnade ditt hemland två år sedan, eftersom det
inte finns arbete där och din familj behöver pengar.

Du är en 9-årig pojke som har blivit adopterad från Nepal till Finland. Du minns ingenting av
ditt hemland. Du känner dig finländsk, men hoppas på att en dag kunna besöka Nepal.

Du är en 17 årig finländsk pojke och dina favoritämnen i skolan är modersmål och historia.
Du tjänar extrapengar till din familj genom att dela ut tidningar några gånger i veckan.

Du är en 15-årig finsk tjej. Din familj består av din mamma som jobbar som servitris, två
storebröder och en perserkatt. Du har Downs syndrom. Du går i specialskola och på fritiden
går du på danslektioner och spelar piano.

Du är en 13-årig pojke som är son till en nepalesisk person som har invandrat till Finland. Du
är född i Finland. Din pappa äger en nepalesisk restaurang i Helsingfors.

