Globala målen för gymnasiet

La familia
Mål 1: Ingen fattigdom
Om fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet,
inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom.
Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under
18 år.
Var på jorden?
Filmen utspelar sig i Venezuela, huvudsakligen i och kring huvudstaden Caracas.

Venezuela befinner sig i en djup ekonomisk
kris. Landet lider brist på mat, medicin och
arbete. Venezuela har en hyperinflation. En
vanlig månadslön, på 5.5 miljoner bolivares,
motsvarar cirka 1,5 amerikanska dollar och
räcker till knappt 30 ägg. Familjen i filmen lever, som så många i verkligheten, ”ur handen
i munnen” trots pappans många jobb. Hur
kan ett land som har en av världens största oljereserver har hamnat i en sådan djup
ekonomisk och humanitär kris? Vad innebär
inflation och hyperinflation?
Fattigdom ser olika ut beroende på vem man
är och var man bor. Det finns olika mått för
att mäta fattigdom. Ibland talar man övergripande om ett lands ekonomiska tillväxt
och BNP per capita ingår fortfarande ofta i
presentationer av olika länder, men vad informerar egentligen BNP om? Vad kan vi inte
utläsa ur BNP-måttet? På 80-talet utecklade
UNDP istället Human Development Index
(HDI). Vilket underlag omfattar HDI?
Vilka aspekter av fattigdom kan inte mätas?
Är det relevant att jämföra länder sinsemellan? På vilket sätt / på vilket sätt inte? Vad
menas med ”samhälleliga skyddsnät”? Finns
det starka sådana i Venezuela? I Sverige? Vad
avses med begreppet ”samhällskontrakt”?
Den officiella minimilönen i Venezuela är tre
miljoner bolivarer i månaden, drygt 37 amerikanska dollar. Lagstadgad minimilön finns i
22 av 28 EU-länder. Hur ser det ut i Sverige?
Varför? Vad skulle vara för- och nackdelarna
med en reglerad europeisk minimilön?

Antalet venezuelaner som söker flyktingstatus
världen har ökat med 8000% sedan 2014.
Vart tar flyktingarna vägen och vad tror du
väntar dem där dit de kommer?
Först när Andres och Pedro tvingats närma
sig varandra känslomässigt nämns mamman,
i ett konstaterande som bekräftar/förklarar
att hon inte längre är i livet. Samtalet i poolen
är förlösande, och lika symboltätt som resten
av filmen. I det renande vattnet – symbolen
för förändring och livet självt – möts två
vilsna själar som måste se och lita på varandra för att kunna leva. Som ett andetag
mot huden finns en saknad livskamrat och
mamma med; en närvaro som inte syns men
som känns – och som spelar en avgörande roll
för att filmens synliga huvudkaraktärer ska
förlikas med det förflutna, försonas och ta sig
an framtiden. Hur skulle filmen ha sett ut om
mamman vore gestaltad, tror du? Hur och
varför drabbas kvinnor hårdare av fattigdom?
Hur har fattigdomen i världen förändrats?
Vilka faktorer bidrar till att fattigdomen är
på väg att försvinna i vissa delar av världen,
men ökar i andra? Varför ökar klyftorna
inom länderna, samtidigt som fattigdomen
minskar i världen?
Venezuelas president Nicolás Maduro återvaldes i maj 2018 i ett kritiserat val. Oppositionen hävdade att valprocessen inte gick
rätt till och att väljare köptes. I mars 2020
lät USA åtala Nicolás Maduro och femton av
hans nära medarbetare för ”narkoterrorism”.
Ta reda på mer! Vad händer och varför?
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• Förmåga att analysera samhällsfrågor och
identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp
av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
• Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka
information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
• Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Övriga ämnen

Samhällskunskap
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Kunskaper om demokrati och de mänskliga
rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation
och funktion från lokal till global nivå utifrån
olika tolkningar och perspektiv.
• Kunskaper om historiska förutsättningars
betydelse för dagens samhälle samt om hur olika
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och
miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas
av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Filmen har också relevans inom:
• Historia
• Spanska
• Sociologi
• Psykologi
• Konst och kultur

La familia
Andres och hans son Pedro bor i en förort till Caracas och ser knappt varandra. Andres spenderar dagar
och kvällar med arbete för att försörja sig och sonen,
medan Pedro driver runt, leker med sina vänner och
lär sig livets villkor i den våldsamma miljö som
omger honom.
Gatorna som fostrar Pedro är en grym plats där
pojkar lämnas för att bli män på egen hand, i en
machokultur de ännu inte fullt ut förstår. Med olika
medel och insikt kämpar far och son på varsitt sätt
och individuellt för överlevnad. Men allt ställs på sin
spets när Pedro blir involverad i ett allvarligt våldsbrott som tvingar den lilla familjen samman.
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