
Återkommande frågor och svar 
 

Här kommer en hel del frågor som elever brukar fråga efter föreställningen. Om ni inte hittar svar på 
någon annan av era frågor kan ni logga in via skolans eller någons Facebook konto. 
Sök efter följande Facebook-sida som är Jacksons organisation i Kenya: Mtoto Wa Dandora Initiative  
Frågorna måste ställas på engelska om ni vill att My Life-gruppen skall svara direkt. 
 
Är det era riktiga namn som ni har i teatern? 
Ja, vi har våra riktiga namn i teatern, även om dom roller vi spelar inte är precis som just vi lever i 
Dandora.  
 
Hur gamla är ni? 
Joseph är 23 år; Jenipher är 23 år; Jackson är 22 år; Jane är 14 år; Gidraff är 13 år; Daniel är 11 år och 
Grace är 11 år 
 
Tycker ni om att vara i Sverige? 
Ja, väldigt mycket. Fantastiskt att man får mat varje dag i skolan och hemma. Det är så rent överallt. Ni 
har så mycket leksaker. Men det är KALLT. Vi tycker inte om att det är kallt.  
 
Skulle de vilja stanna i Sverige? 
Både ja och nej. Det är fint i Sverige men vi vill förstås vara med våra mammor, syskon, släktingar, 
vänner och kompisar. Att stanna i Sverige ger olika svar. 
 
Vad tycker ni om Sverige? 
VI tycker människorna är mycket vänliga och generösa. Och att det är så rent. 
 
Kan ni lite svenska? 
Bara några ord. Vi har inte varit här så länge. 
 
Tycker ni om svensk mat? 
Lite sådär. Smakar väldigt annorlunda för oss. Dom i Globträdet säger att vi kommer att vänja oss och 
snart gillar vi samma mat som ni.  
 
Vad tycker ni om klimatet i Sverige? (Svaret gavs i början av september) 
Ganska kallt för oss. 
 
Vad händer när ni kommer hem – efter turnén? 
Vi har en överenskommelse med Globträdet att vi får utbildning till secondary school och vi får också 
hjälp med sjukvård och annat. Vi vet att dom fortfarande hjälper dom som varit på turné tidigare. Även 
syskon får hjälp och mammor har fått hjälp med försäljning som ger inkomster.  
 
Vad tycker ni om att göra på fritiden? 
Spela fotboll 
Dansa 
Spela musik 
 
Jackson 
Globträdet har hjälpt mig att starta en förening som heter Mtoto wa Dandora som betyder Barnen i 
Dandora. Vi som är i förningen hjälper barn på gatan och andra barn i Dandora. Jag har lärt mig mycket 
av Globträdet och vill att vår förening ska jobba som dom.  
Vi som varit på turné i Sverige vet nu att det finns många sätt att förbättra det som inte är bra. Vi tycker 
det är viktigt att ha kontakt med andra i världen så vi får nya idéer.  
 
 



 
KENYA – NAIROBI – DANDORA 
 
Vilka språka kan ni prata? 
Vi alla kan prata tre språk. Swahili, engelska och vårt lokala språk (finns över 50 lokala språk i Kenya). 
 
Hur är klimatet i Dandora? 
Nairobi ligger högt upp så temperaturen är ungefär som svensk sommar året om. 
 
Vad äter ni för mat i Dandora? 
Det finns nästan samma mat i Kenya som i Sverige. Men det finns maträtter som ni inte har t.ex. ugali 
som vi äter varje dag. Kanske det är som potatis i Sverige som ni äter ofta. Ugali är gjort på majsmjöl. 
Den stora skillnaden är att ni verkar äta tre gånger om dagen. Ibland äter vi inte på flera dagar och 
kanske ett mål mat om dagen. Vi äter sällan kött. 
 
Finns det vilda djur där ni bor? 
Ja och nej. I Kenya finns ju hur många vilda djur som helst men dom finns i Kenyas nationalparker. I 
Dandora där de lever finns det hungriga hundar och katter, råttor och fåglar som äter på soptippen.   
 
Är ni släkt och kände ni varandra innan ni kom till Sverige? 
Nej, vi är inte släkt. Men vi är kompisar sen tidigare; Jane och Grace. Gidraff och Daniel. Jenipher och 
Joseph. Jackson kände alla.  
 
Vad har ni för kläder därhemma? 
Dom som bor på gatan har samma kläder som ni såg i föreställningen. Skoluniformen som Grace har är 
samma som man har i skolorna. Janes kläder är vanlig för dom barn som inte kan gå i skolan. Dom 
kläder ni såg i dom andra rollerna är som det är i verkligheten. 
 
Har ni varit utan mat? 
Visst. Vi har alla varit utan mat många gånger. Men oftast inte längre än två dagar. 
 
Händer det att polisen ta barn till polisstationen? 
Alla killar har varit med om det. Det händer sällan att flickor arresteras. 
 
Varför sa polisen att dom var äldre när de arresteras? 
Enligt lag får inga barn/ungdomar arresteras eller sitta i fängelset när dom är under 18år. Därför säger 
polisen till dom som arresteras att dom är äldre och skriver in det i rapporten.  
 
Hur blir barn slagna av polisen? 
Det är vanligt att polisen slår med handtaget på geväret. 
 
Hur stora är husen där ni bor? 
Det är runt 4x3m. Och vi kan bo mellan 5-10 personer i det huset.  
 
Slår man barn i skolan? 
Ja, det är väldigt vanligt att elever blir slagna – trots att det är förbjudet.. 
 
Hur många elever är det i en vanlig skolklass? 
I en statlig skola mellan 60-100 elever. I en privatskola går det mellan 30-60 elever. 
 
Har ni sniffat lim nån gång? 
Nej, inte vi. Men alla som lever och bor på gatan sniffar lim.  
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