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Skolinfo 

Teaterturné 

My Life och Child’s Life 

Barn och ungdomar från Nairobi, Kenya 
 

1 april – 11 maj 2012 

 
På begäran från många skolor, högskolor och organisationer kommer teatergruppen Maisha 
Yangu tillbaka till Sverige med föreställningen My Life. De har också med sig en ny 
föreställning för de yngre barnen i åldern 6 – 10 år som heter Child’s Life.  
 
Föreställningen My Life handlar om hur barns och ungdomars liv i slummen och på gatan. Den har setts 
av över 5000 elever i Sverige. Under turnéerna fick gruppen många frågor från de svenska 
barnen/eleverna som har inspirerat till föreställningen Child’s Life.  
 
Föreställningarna bygger på barnens och ungdomarnas egna erfarenheter. Det är tuffa erfarenheter som 
påverkar alla – både barn och vuxna. Många barn i Sverige har också tuffa och tunga livserfarenheter. Att se 
och uppleva hur andra barn mött en tung vardag ger en känsla av att jag inte är ensam om att ha det svårt. 
Föreställningarna ger möjlighet till samtal och möten över många gränser; åldersgränser, nationsgränser, 
kulturgränser med olika livserfarenheter. 
Föreställningen är också en fin utgångspunkt att samtala om FN’s konvention om Barnets Rättigheter.  
Särskilt artikel 2, 3, 6 12-15 & 3 som skall genomsyra verksamheten i kommunens alla förvaltningar. 
Barn som har sina rötter i andra kulturer kan fördjupa samtalen.  
 
1) Child’s Life - för åldern 6-10 år 
Den handlar om en 9 årig flicka och hennes storasyster som tvingas lämnar hemmet och leva på gatan. 
Föreställningen visar hur de anpassar sig till livet på gatan och hur vardagen ser ut för gatubarnen – 
både svårigheter och glädjeämnen.  
Globträdet medverkar i föreställningen med introduktion, översättning och samtalsledare. Av erfarenhet vet 
vi att den här åldersgruppen ställer många frågor och det finns tid för samtal/frågor efter föreställningen.  
 

Föreställningstid: Cirka 45 minuter – med samtal och frågor ca 60 minuter 

 
2) My Life för – för åldern 11 år och uppåt (även vuxna)  
Föreställningen handlar om barnens vardag i slummen och på gatan intill sophögen i Dandora - där barn 
arresteras och utsätts för kränkningar. Livet på gatan är tungt men det finns också samhörighet och 
glädje. Föreställningen spelas på engelska utan översättning.  
 

Föreställningstid: Cirka 50 minuter – med samtal och frågor ca 60 minuter 
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3) Offentlig föreställning 
Vi vet att barnen/eleverna kommer hem och berättar om föreställningen och det blir en speciell 
upplevelse att se föreställningen tillsammans med föräldrar, syskon, släktingar och vänner. Man kan 
samarbeta med lokala föreningar och organisationer som arbetar med internationell inriktning eller barns 
utsatthet; Rädda Barnen, Röda Korset, Bris, Lions, Rotary, Bildningsförbund och andra. 
 
Föreställningstid: Cirka 50 minuter. Med samtal och frågor - minst 1 timme  
 
 
4) Program för studiedagar/temadagar 
En inspiration och fördjupning kring föreställningarna kan vara att lägga upp en studie- eller temadag. 
Den kan läggas upp i samråd med Globträdet och temat kan anpassas till undervisningsplanen.  
 
 
Studiedagar  
Globträdet har vuxit ur Globteaterns arbete som startade med vandringar jorden runt under flera år.  
Globteatern spelade under 20 år över 3000 föreställningar och har turnerat i nästan samtliga svenska 
kommuner. Globträdet har sedan 1986 har vi haft studiedagar på skolor och högskolor, då vi berättar om 
internationella samarbeten i Sverige och andra länder och den speciella mötesplatsen som Globträdet 
ansvarar för på FN i Nairobi; Children’s Meeting Place – The Mother Tree. 
 
Teman som vi har haft:  
Vi och Dom – Vilka är dom? 
Det vi gör idag blir barnens framtid  
Ur barns lust föds framtiden 
Barnens Mötesplats – dialog med beslutsfattare under trädet  
Barnets Rättigheter med barnens egna tankar och skapande i fokus 
Framtidsskeppet – i en skapande och lekfull process förenar vi det som är viktigt för dig och det som är 
viktigt för mig 
Barnens Frågor om Världen – hur vi möts i frågan  
 
Studiedagen kan vara några timmar, halvdag eller heldag. 
 
 
Förberedelser och uppföljning 
Basen för föreställningarna är Barnet Rättigheter och Agenda 21 (Hållbar utveckling). Nedan ger vi några 
frågor och svar om Afrika, Kenya och Nairobi som kan vara en förberedelse inför föreställningen.  
Vi vet att många elever hittar egen (och roligare!) information på nätet som de kan dela med sig i 
klassen!  
Efter föreställningen kan det vara bra att samtala om det man sett och upplevt. 

Basen för föreställningarna – Barnets Rättigheter och Agenda 21 (Hållbar utveckling) 
Föreställningarna lyfter fram sambandet mellan hur den yttre och inre miljön samverkar. 
 

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. 
Artikel 31 om att barnet har rätt till lek, vila och fritid. 
  
Agenda 21 (Hållbar utveckling) 
Kapitel 25 i Riodeklarationen tar fasta på barns och ungdomars roll för en hållbar utveckling. Det är av vikt 
att de aktivt deltar i beslutsprocessen eftersom den påverkar deras liv idag och innebär konsekvenser för 
deras framtid. Varje land bör därför stödja en dialog mellan ungdomsgrupper och olika beslutande instanser. 

Afrika – Kenya 



 

  

Frågor och svar 

Hur många länder finns det i Afrika? 
Det finns 54 länder i Afrika och det bor mer än 900 miljoner människor – en sjundedel av jordens 
befolkning. Europa har 46 länder med cirka 730 miljoner invånare. 
 
Hur stort är Kenya? 
Kenyas yta är bara lite större än Sverige. 
580 367 kvadratkilometer (Sverige 450 295) 
 
Hur många invånare bor i Kenya? 
39 miljoner  (Sverige 9 miljoner) 
 
Hur många språk talas det i Kenya? 
62 talade språk bland ett 40-tal tidigare stamområden. 
 
Vad är Kenya mest känt för? 
Sina djur och safaris. Det finns några stora skyddade naturområden i Kenya. Den mest kända är Maasai 
Mara som är ett National Reserve som också innefattar massajernas boplatser. 
 
Vad heter de två huvudkontor som FN har i Nairobi? 
Habitat är FN:s boende- och bosättningsorgan som arbetar för en hållbar utveckling och bra 
boendeförhållanden i världens städer. 
http://www.unhabitat.org/   
 
United Nations Environment Programme (UNEP) är ett organ som samordnar FN:s miljöarbete. Det 
föreslogs av dåvarande FN-ambassadören och kabinettssekreterare Sverker Åström vid den första stora 
miljökonferensen i Stockholm i juni 1972. Organet är underordnat FN:s generalförsamling. 
http://www.unep.org/   
 
Vad heter Kenyas huvudstad? 
Nairobi är huvudstad i Kenya och har cirka 3 miljoner invånare. Staden ligger 1 700 meter över havet, 
på ena randen av det Östafrikanska gravsänkesystemet.[3]  
Inom stadsgränsen ligger ett viltreservat, Nairobi nationalpark. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nairobi 
 
Är Kenya ett fattigt land? 
Svår fråga! Rankning enligt Världsbanken och CIA uppställning säger: Kenya ligger på 70-80:e plats i 
världen. I jämförelse kan sägas att Sverige ligger på ca 2o:e plats. 
 
Vilken sjukdom har drabbat Kenya mest på sistone? 
Aids har drabbat Kenya med över 1 miljon smittade personer enligt statistik år 2003. 
Kenya är rankad som det åttonde mest aidsdrabbade land i världen. 
 
Vad är skillnaden mellan HIV och aids? 
Hiv och aids är inte samma sak. Alla som är hiv-positiva har inte aids, inte ens nästan alla. Ordet aids 
kommer från Acquired Immunodeficiency Syndrome. Aids eller förvärvat immunbristsyndrom kallas det 
sista stadiet av hiv-infektionen. Då har kroppens immunförsvar försvagats märkbart och patienten får 
någon av de bisjukdomar som hiv ger upphov till. 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/ 
 
Finns det slum i Nairobi? 
I Kenya finns flera slumområden. Det största slumområdet i Nairobi heter Kibera. Svar från Wikipedia: 
Kibera (av kibra: skog, djungel) är en av de informella bosättningar som finns i Nairobi, Kenya och 
räknas som det största slumområdet i Afrika. Det finns ingen säker information om hur många som bor i 
området, uppgifter varierar mellan en halv och en miljon invånare. Teatergruppen Maisha Yangu kommer 
också från ett stort slumområde som heter Dandora. 
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Hur många gatubarn kan det finnas i Kenya? 
Det finns uppskattningsvis 250 000 gatubarn i Kenya 
http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=108743&sokvariant=arkivet&lookfor=Fyll+i+ett+s%C3%B6kor
d+h%C3%A4r!&advanced=yes&starttid=&sluttid=&antal=10 
 
Varför sniffar många gatubarn lim när man lever på gatan? 
De sniffar lim för att inte känna av hungern. 
http://www.taksvarkki.fi/kenia/kenia.php?cat=2&lang=se 
 
Vilka är de största miljöproblemen i Kenya? 
I Kenya är idag de största hoten mot miljön vattenföroreningar, tjuvjakt på de vilda djuren samt skövling 
av skogen som i sin tur leder till jorderosion - alltså att marken vittrar sönder. 
http://skolarbete.nu/skolarbeten/kenya-2/ 
 
Vilken är det största religionen i Kenya? 
Kristendomen är den största religionen och omfattar över 75 % av befolkningen. Cirka 10 % är muslimer 
och av tradition bor de flesta muslimer i kustområdena. De traditionella religionerna lever i stor 
utsträckning kvar, antingen i "ren" form eller "uppblandad" med de "moderna" religionerna. 
http://www.froden.com/kenya/index.php?page=people.html 
 

LÄNKAR 

Video “Trash is Cash” – The dumpsite is in Dandora, Nairobi 
http://awards.earthjournalism.org/finalist/trash-is-cash-kenya 

Street Food - Nairobi - 06 July 08 - Part 1 
http://www.youtube.com/watch?v=NBqUb5LQRPw&feature=fvst 
 
Street Food - Nairobi - 06 July 08 - Part 2 
http://www.youtube.com/watch?v=vZOSA-vvKJY&feature=fvst 
 
The Matatu Minibuses of Nairobi 
http://www.youtube.com/watch?v=fybwZ971Sv8 
 
The world's widest panoramic photograph? 
http://www.youtube.com/watch?v=P39ymJEPStg 
 
Soccer from the slums of Nairobi 
http://www.youtube.com/watch?v=ry0B8cxG9UI 
 
Kids of Kawangware 
http://www.youtube.com/watch?v=OjzPKSgrDOE 
 
The Women of Kibera 
http://www.youtube.com/watch?v=FaamPV4YDHU 
 
Kibera Documentary 
http://www.youtube.com/watch?v=T21nL41LYVg 
 
Andreas Carlgren besökte Nairobi’s slumområde, Kibera 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11686 
 
En förening i Göteborg 
http://www.globalrelations.nu/ 
 
CIA info om Kenya 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html 
www.volontarresor.se/facts/FaktabladKenya.pdf 

 

 

http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=108743&sokvariant=arkivet&lookfor=Fyll+i+ett+s%C3%B6kord+h%C3%A4r!&advanced=yes&starttid=&sluttid=&antal=10
http://svenska.yle.fi/nyheter/sok.php?id=108743&sokvariant=arkivet&lookfor=Fyll+i+ett+s%C3%B6kord+h%C3%A4r!&advanced=yes&starttid=&sluttid=&antal=10
http://www.taksvarkki.fi/kenia/kenia.php?cat=2&lang=se
http://skolarbete.nu/skolarbeten/kenya-2/
http://www.froden.com/kenya/index.php?page=people.html
http://awards.earthjournalism.org/finalist/trash-is-cash-kenya
http://www.youtube.com/watch?v=NBqUb5LQRPw&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=vZOSA-vvKJY&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=fybwZ971Sv8
http://www.youtube.com/watch?v=P39ymJEPStg
http://www.youtube.com/watch?v=ry0B8cxG9UI
http://www.youtube.com/watch?v=OjzPKSgrDOE
http://www.youtube.com/watch?v=FaamPV4YDHU
http://www.youtube.com/watch?v=T21nL41LYVg
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11686
http://www.globalrelations.nu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.html
http://www.volontarresor.se/facts/FaktabladKenya.pdf

	LÄNKAR
	Video “Trash is Cash” – The dumpsite is in Dandora, Nairobihttp://awards.earthjournalism.org/finalist/trash-is-cash-kenya
	Street Food - Nairobi - 06 July 08 - Part 1http://www.youtube.com/watch?v=NBqUb5LQRPw&feature=fvstStreet Food - Nairobi - 06 July 08 - Part 2http://www.youtube.com/watch?v=vZOSA-vvKJY&feature=fvstThe Matatu Minibuses of Nairobihttp://www.youtube.com/watch?v=fybwZ971Sv8The world's widest panoramic photograph?http://www.youtube.com/watch?v=P39ymJEPStgSoccer from the slums of Nairobihttp://www.youtube.com/watch?v=ry0B8cxG9UIKids of Kawangwarehttp://www.youtube.com/watch?v=OjzPKSgrDOEThe Women of Kiberahttp://www.youtube.com/watch?v=FaamPV4YDHUKibera Documentaryhttp://www.youtube.com/watch?v=T21nL41LYVgAndreas Carlgren besökte Nairobi’s slumområde, Kiberahttp://www.sweden.gov.se/sb/d/11686En förening i Göteborghttp://www.globalrelations.nu/CIA info om Kenyahttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ke.htmlwww.volontarresor.se/facts/FaktabladKenya.pdf

