
 

 

Vedlegg 2: Walk of Life 

 

Påstander:  

 

1. Ta et skritt framover hvis foreldrene dine har utdannelse  

2. Ta et skritt framover hvis du bor med begge foreldrene dine  

3. Ta et skritt framover hvis du har tilgang til utdanning  

4. Ta et skritt framover hvis du har tilgang på helsehjelp når du trenger det  

5. Ta et skritt framover hvis lang skolevei ikke hindrer deg i å dra på skolen   

6. Ta et skritt framover hvis du aldri har trengt å bekymre deg for om du kan spise deg 

mett hver dag 

7. Ta et skritt framover hvis du er gutt  

8. Ta et skritt framover hvis du ikke måtte slutte på skolen fordi du fikk barn da du var 

13 år  

9. Ta et skritt framover hvis du ikke er blitt gift som barn   

10. Ta et skritt framover hvis du aldri har blitt diskriminert på grunn av kjønnet ditt  

11. Ta et skritt fremover hvis du ikke ble hindret i å gå på skole fordi du er jente  

12. Ta et skritt fremover hvis du kan lese og skrive  

13. Ta et skritt fremover dersom du slipper å være hjemme og passe småsøknene dine på 

dagtid  

 

 

 



 

Personligheter: 

 

 

Prossy, jente fra Uganda  

 Foreldrene mine har ikke utdannelse  

 Jeg har ikke tilgang på gratis helsehjelp  

 Jeg får ikke gå på skole fordi foreldrene mine kun har råd 

til å sende ett barn på skolen og har valgt å sende broren 

min   

 

 

 

Anisha, jente fra Nepal  

 Jeg har kun en mor siden faren min døde da jeg var fire år  

 Nærmeste skole er 14 km unna med farlig skolevei, og 

jeg har derfor ikke tilgang på utdannelse 

 Moren min sliter med å skaffe oss inntekt, og jeg er 

derfor bekymret for om jeg får spise meg mett hver dag 

 



 

 

 

Marius, gutt fra Norge  

 Mamma og pappa er gift der mamma er advokat og 

pappa er lærer  

 Jeg har tilgang på grunnskole, høyskole og universitet  

 Jeg har tilgang på god helsehjelp når jeg trenger det  

 Jeg har aldri vært bekymret for å ikke få spise meg mett 

 

 

 

Jouse, gutt fra Peru  

 Jeg måtte slutte på skolen fordi jeg fikk barn da jeg var 

13 år  

 Moren min forlot meg da jeg var 6 år og pappa kommer 

ikke hjem fra jobb før etter at jeg har lagt meg  

 Nærmeste helsestasjon er 20 km unna 



 

Alberta, jente fra Ghana  

 Ble giftet bort som barn  

 Foreldrene mine må jobbe hele dagen og jeg må derfor 

være hjemme og passe på søsknene mine og får derfor 

ikke gå på skole  

 Hverken foreldrene mine eller jeg kan lese og skrive  

 

 

 


