
 

Diskussionsmaterial 
 

Här följer förslag på frågor att diskutera efter att ha sett 

filmen, samt områden att fördjupa sig vidare i. 
 

 

 

Reflektionsövning 
Prova tänka dig in i att du vuxit upp under samma förhållanden som Genesa. 

Tänk dig in i det så noga du kan. Hur var det på vintern? Hur kändes det när du 

blev sjuk? Vad var du rädd för? Vad gjorde dig glad?  

 

Jämför det med din egen uppväxt – vad är annorlunda? Finns det något som är 

lika? På vilket sätt tror du det påverkar vilken människa du är idag – dina 

åsikter och värderingar? 

 

 

 

Diskussionsfrågor 
 

Har du någon gång varit i Elins situation, och gått förbi människor som 

sitter på gatan utan att göra något? 

Vilka tankar och känslor har fått dig att välja att göra som du gjort? Har du haft 

några rädslor för vad som skulle kunna hända om du stannade?  

 

Vad tänker du om att sitta ner och be om pengar som Genesa gör?  
Är det skamligt? Varför, i så fall? Varifrån tror du att dina tankar och idéer om 

det här kommer? 

 

Vilken syn på romer har du mött hos dig själv och i din omgivning?  
Vilka föreställningar om hur romer är har du mött? Varifrån kommer de här 

föreställningarna, tror du? 

 



Vad tror du krävs för att människor som Genesa och hennes familj ska 

kunna komma ur fattigdom? Vad är det som står i vägen för att det ska ske? 

 

Vad krävs av en människa för att hon ska få rätt till tak över huvudet, 

vård och mat, tycker du? Behöver man vara på något visst sätt? Göra något 

särskilt? Se ut på något visst sätt?  

 

Var det något i filmen du tyckte var konstigt, udda, eller reagerade 

negativt på?  
Fundera över vad det beror på att du reagerar så. Är det för att det skiljer sig 

från vad du är van vid? Eller är det något du verkligen tycker är fel? Kan du 

pröva hitta andra förklaringar/synsätt på det du reagerade på?  

 

 

 

 

 

Lite svårare frågor… 
På vilket sätt påverkar romernas historia den situation som råder idag?   

 

Vad innebär begreppet ”mänskliga rättigheter”? Vems ansvar är det att folk får 

sina mänskliga rättigheter tillgodosedda? 

 

 

 

 

Ta reda på mer 
- Romernas historia i Sverige, Rumänien och Europa 

- Regler för fri rörlighet i Europa 

- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

- Vad tycker de politiska partierna? 

- Hur kan jag själv påverka? Hur kan jag hjälpa? 
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