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Efterarbete  
Child’s Life 

 
My Life är berättelsen om sex barn och ungdomar som lever och bor i Dandora, en förort till Nairobi i 
Kenya. Där finns Afrikas största soptipp. Den är enorm.  
Livet på gatan och i slummen är inget lätt liv – speciellt svårt är det för barn och allra svårast för flickor.  
 
Vi hoppas att ni får tid att samtala omMy Life i klassrummet.  
Här kommer lite stöd för minnet – vad de olika scenerna handlade om i My Life.  
 
Vi som inbjuder My Life och Child’s Life till Sverige är Globteatern/Globträdet.  
Du kan läsa mer om Globträdet på www.globetree.org.  
 
För oss i Globträdet är FN’s Konvention om Barnets Rättigheter viktig.  
Efter några scener (nedan) skriver vi vilken artikel i Barnets Rättigheter som just den scenen handlar om. 
 
Några artiklar i FN:s konvention om Barnets Rättigheter är centrala: 
Artikel 2-3 som handlar om att alla barn är lika mycket värda och inte får bli diskriminerade eller bli sämre 
behandlade. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
Artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling 
Artikel 12 - 15 om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det, rätt att tänka fritt och att tro på vilken gud det vill. 
Vuxna ska lyssna på barn. 
 
Länk till en lättläst sammanfattning av Barnkonventionen:  
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/document/?instance=1&action_show_document.408.=1 



  

 
Här är de som spelade My Life 
 
Dickson Akande 24 å  Hyresvärd och polis 
Dennis Kimatu, 12 år  En kille som lever och bor på gatan – en street boy 
Vincent Mwangi, 24 år  Street boy, en berusad pappa och domare 
Mary Muthoni, 13 år  En flicka som lever och bor på gatan – street girl 
Truphena Acheing, 11 år Street girl 
Milca Namadaoganda, 23 år  Storasyster till Mary och Truphena och polis 
 
Vi som intervjuat barn och ungdomar i Nairobi, regisserat och deltar i turnén: 
Kajsa Dahlström, skådespelare, regissör och ordförande Globträdet 
Peroy Kirchner, skådespelare, regissör och vice ordförande Globträdet 
 
 
Här kommer scenerna i den ordning de spelades i My Life 
 
Truphena kommer hem från skolan. Hon visar stolt sitt betyg - att hon var bäst i klassen. Milca berömmer 
henne. Mary blir ledsen. Hon kan inte gå i skolan. Familjen har inte råd att köpa skoluniform och annat 
som behövs för att gå i skolan. Så Mary får hjälpa till hemma. Alla sjunger en sång tillsammans. 
Mary och Truphena städar. De hittar Milca’s fina kläder och hennes smink och leker mannekänger.  
Milca kommer hem – blir arg och skickar iväg sina systrar att hämta vatten.  
Artikel 29 - Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga 
rättigheter. 
Artikel 31 - Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. 
Artikel 28 - Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis 

∞_________________________________________∞ 
 
Hyresvärden kommer och kräver att få hyran. Milca har inga pengar. Hyresvärden hotar Milca – om du 
inte betalar … då ska du få se vad som händer… 
Mary och Truphena kommer hem med vattnet, tvättar händerna, äter mat och somnar.  
Pappa kommer hem. Han är mycket berusad. Kan knappt stå på benen. Han vill ha mat och blir arg att 
det inte finns kött i maten. Polisen kommer precis när han ska slå sina barn. Polisen arresterar pappan för 
stöld av en väska. 
Artikel 18 - Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 
Artikel 5 - Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och 
utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. 

∞_________________________________________∞ 
 
Hyresvärden kommer och kastar ut alla systrarna från hemmet. Hyresvärden klagar över att han inte fått 
hyra på 3 månader. 
Artikel 27 - Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. 

∞_________________________________________∞ 
 
Alla tre flickorna letar mat på soptippen. Mary hittar mat som storasyster testar innan de äter.  
Vincent och Dennis kommer in och tar maten ifrån dem.  
Flickorna byter hopprep mot maten. Sen hoppar flickorna och Dennis hopprep.  
Vincent vill också hoppa men kan inte. Han lockar med godis och sen hotar han alla med stryk. Barnen går 
ihop och skrämmer Vincent. Han beordrar barnen att hämta ved för matlagning.  
De sjunger och dansar när de lagar maten. Vincent retar alla när han ska bjuda på mat. Äter maten själv. 
Dennis ber bordsbön och ser till att det är bara är han och Vincent som får mat.  
När de ska sova får Vincent ont i magen och bajsar i en plastpåse. 
Artikel 26 - Varje barn har rätt till social trygghet. 
Artikel 16 - Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. 

∞_________________________________________∞ 
 



  

 
 
 
En man kommer gående. Flickorna tigger om mat. Alla hoppar på mannen och Vincent smetar bajset i 
ansiktet. 
Truphena tar pengar från mannen men Vincent och Dennis tar pengarna ifrån henne.  
Vincent och Dennis köper lim och vill att flickorna prövar att sniffa. Dom vill inte. 
Artikel 33 - Varje barn har rätt att skyddas mot droger. 

 

∞_________________________________________∞ 
 
Polisen kommer in och får tag i alla utom Dennis som lyckas fly. De tas till polisstationen.  
De blir trakasserade av polisen och tvingas upprepa det polisen säger. Polisen tvingar dom att säga att 
dom är äldre än dom äroch kastas in i en cell som de tvingas städa.  
När de är ensamma fantiserar dom om hämnd – hur de ska döda polisen.  
När polisen kommer tillbaka till cellen får han samtal från sin chef som meddelar att UNICEF ska göra en 
inspektion. Polisen blir nervös och ser till att alla släpps ut snabbt.  
Artikel 37 - Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. 
Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och 
för kortast lämpliga tid. 
Artikel 40 - Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att 
behandlas respektfullt och rättssäkerhet 
Artikel 25 - Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av 
myndigheterna. 

∞_________________________________________∞ 
 
Dennis kommer in och möter Truphena och Mary. Han berättar att polisen har åtalats och att de ska till 
domstolen. Alla möts i domstolen  
Polisen döms till 5 års fängelse för misshandel av barn. 
Alla firar att polismannen döms till fängelse. 
De sjunger Kenyas nationalsång som säger: 
Rättvisan ska ge oss skydd och försvara oss och låt oss leva i gemensam fred och frihet. 
 
 

	  
	  

Om ni vill hjälpa till att ge barnen i My Life utbildning – hör av er till oss i Globträdet! 
kajsa@globetree.org, telefon: 073 997178 


