
Ett Instagramkonto om livet för 
unga i Kenya och Moldavien

Kenya

Biståndsorganisationen We Effect presenterar under hösten 2020 fyra korta nyinspelade videos 
på Instagram. Berättelserna fokuserar på livet för unga i Moldavien och Kenya. Genom filmerna 
lär vi oss om utmaningar i de fattiga områdena där de bor och hur de genom att gå samman med 
andra i kooperativ försöker förbättra sin situation.

Materialet som We Effect producerar kommer att släppas på Instagram med ett avsnitt per vecka 
med start 2 november. Följ kontot “utmanafattigdomen” på Instagram.

Genom att följa kontot under pågående kampanjperiod kan ni interagera med personal från We 
Effect, både i Sverige, Moldavien och Kenya direkt via kommentarsfältet i Instagram-appen.

Avsnitt 1 - Välkommen till Nakuru

Handling
We Effects representant i Kenya besöker ungdomarna Damaris och Boniface som berättar om 
sina liv och de utmaningar som de möter i sin vardag i Nakuru, Kenya.

Frågor som filmen behandlar och som ni kan diskutera

• En av utmaningarna som Damaris berättar om är tillgången till vatten. Hur skulle våra liv 
påverkas om vi endast hade begränsad tillgång till vatten?

• Damaris berättar att hennes inkomst från marknaden är osäker och att hon dessutom riskerar 
att bli rånad. Hur tror ni att den situationen påverkar hennes trygghet och frihet?

Elevmaterial
Inför filmperioden kan ni förbereda er med uppgifter i elevmaterialet
som finns på Utmana fattigdomen.

Avsnitt 2 - Saccos och värdiga bostäder

Handling
I det här avsnittet träffar vi Damaris och Boniface igen som berättar om hur de genom att ansluta 
sig till ett kooperativ får möjligheten att förändra sina och andras liv. Vi möter också Vincent som 
arbetar som ansvarig på kooperativet med att projektera för boende i området.

https://www.instagram.com/utmanafattigdomen/
https://weeffect.se/utmana-fattigdomen/lektioner-om-jordbruk-som-vag-ur-fattigdom/lektion-8/


Avsnitt 1 - Ana

Handling
Möt Ana som berättar om sitt liv som kvinnlig bonde på landsbygden i Moldavien. Hör henne 
berätta om utmaningar hon möter i sitt jobb som kvinnlig bonde och hur pandemin har påverkat 
hennes och andra kvinnors liv i Moldavien.

Frågor som filmen behandlar och som ni kan diskutera

• Kvinnor har påverkats negativt i samhället under pandemin, men varför och på vilket sätt?
• Anas liv har påverkats negativt på olika sätt under pandemin, men hur? Varför tror ni att det är 

så?
• Vilka utmaningar möter befolkningen på landet i Moldavien. Hur kommer det sig att vissa till 

och med väljer att flytta till andra länder?

Avsnitt 2 - Adrian

Handling
Adrian flyttade hem till sin lilla hemby och förverkligade sin stora barndomsdröm att äga en egen 
bondgård. Hör hur han började sitt arbete, vilka utmaningar han mött och vad han har gjort för 
att påverka landets utbredda fattigdom.

Frågor som filmen behandlar och som ni kan diskutera

• Varför tycker Adrian att det är viktigt att fortsätta arbetet på sin mjölkgård, vilka fördelar 
skapar det för landsbygden?

• På vilka sätt har Adrian hjälpt till att påverka situationen på landsbygden? 

Moldavien

En Sacco är en “Savings and Credit Cooperative Organization”. Det funkar ofta så att koopera-
tiv, kvinno- och ungdomsgrupper eller andra grupper som inte kan vända sig till banker för att få 
krediter bildar en Sacco där de kan spara och låna pengar. Det är som en enkel ekonomisk fören-
ing.

Frågor som filmen behandlar och som ni kan diskutera

• Damaris berättar att hon alltid har velat äga ett eget boende. Varför är det viktigt för henne?
• Boniface berättar om att han är med i Wisdom for Youth Housing Cooperative. På vilka sätt 

kan medlemmarna hjälpa varandra?

Materialet är kopplat till kursplaner för samhällskunskap i LGR11 och GY11. Bland annat kan ni 
fokusera på skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på 
kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.


