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på nästa sida!

Globala målen för gymnasiet

Inkomstfördelningen i Brasilien hör till de 
mest ojämlika i världen, och landet präglas av 
djupa sociala klyftor. Lista delmålen för Mål 
10 och diskutera dem utifrån vad som fram-
kommer i filmen. Ta reda på mer underlag för 
att presentera Brasiliens status och utamning-
ar under respektive delmål. 

De är stora regionala skillnaderna i levnads-
standard och landets norra och nordöstra 
delar är särskilt utsatta. Städerna har inte haft 
kapacitet att hantera inflyttningen och kåkstä-
der (favelas) som dem i filmen har vuxit fram. 
Hur är förhållandena där? Vad framkommer 
i filmen? Vik Muniz pratar om tur och otur i 
livet och hur slumpen tycks avgöra. Tião hit-
tade Machiavellis ”Fursten”, som han tog hem 
och torkade bakom kylskåpet för att kunna 
läsa. Nu säger han att  den påminner honom 
om det Rio de Janeiro som omger honom 
idag. Vem var Machiavelli och vad skildrar 
”Fursten”? Resonera kring jämförelsen!

Korruption, polisvåld och straffrihet är tre 
av landets utmaningar. Hitta exempel i media 
och diskutera de samhälleliga konskevenserna 
av nyheterna ni uppmärksammar!

Isis son dog och hennes man tog dottern och 
allt de hade. Magna kämpar för att försör-
ja sin son och sin arbetslöse man. 18-åriga 
Suelem har två barn med en knarklangare 
(”om jag hade räknat med honom hade jag 
varit rökt” säger hon). I filmens slut är hon 
gravid med sitt tredje barn. Suelems mam-
ma har uppfostrat barnen själv efter att ha 
lämnat deras våldsamme far och tar nu hand 

om barnbarnen. Kvinnors politiska, ekono-
miska och sociala möjligheter är ännu långt 
ifrån jämställda med männens i Brasilien. 
Landet har fjärde högst antal barnäktenskap 
i världen. Åldersgränsen för att gifta sig är 
16 år, men vid graviditet kan äktenskap ske 
tidigare än så. Vad gäller angående abort och 
preventivmedel? Hur påverkar det jämställd-
heten? Suelem började jobba när hon var sju 
år och fler av plockarna är analfabeter. Hur 
ser utbildningsystemet ut? Är det jämställt och 
jämlikt? Vad behövs för att kunna uppnå det?

I filmen är plockarna organiserade i ett 
förbund och strider för att erkännas som en 
officiell del av återvinningsindustrin. Hur ser 
arbetslösheten ut i Brasilien? Var femte jobb i 
landets storstäder bedöms vara ”informellt” – 
vad innebär det? För den enskilde och staten?

Valter dos Santos säger till Vik att ”Du har 
inte frågat mig, men jag vill presentera mig 
med min egen röst”. Diskutera begreppet 
representation! Har konst och kultur en 
uppgift? Vad, i så fall? Hur ser plockarna på 
sina liv? Hur förändras de? Viks fru Janaina 
frågar om det moraliskt riktiga i att introdu-
cera plockarna för en värld som sen ska tas 
ifrån dem. Vik är övertygad om att de ändå 
redan har varit med om värre och att det gör 
dem gott. Vem håller du med? Har de olika 
syn på jämlikhet eller olika människosyn? 
Hur? Fullfölj resonemanget! 

Studera bildserien ”Pictures of Garbage” och 
diskutera gestaltningarnas förlagor; t ex Tião 
som revolutionsledaren Marat – vad säger det? 

Om minskad ojämlikhet 
Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av 
t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många län-
der har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennier-
na, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter 
och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Var på jorden?
Waste Land utspelar sig huvudsakligen på Jardim Gramacho, Rio de Janeiros (då) största sop-
tipp och tillika den plats i världen som tog emot mest sopor per dag. Några scener är från Vik 
Muniz studio och hem i Brooklyn, NY, hans barndomshem i São Paulo samt från den London-
resa och konstauktion som projektet leder fram till.  

Waste Land
Mål 10: Minskad ojämlikhet



för gymnasiet

Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Kunskaper om demokrati och de mänskliga 
rättigheterna, såväl de individuella som de kol-
lektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhälls-
förhållanden 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 påver-

kas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
•  Förmåga att analysera samhällsfrågor och 
identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp 
av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, mo-
deller och metoder.
•  Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka 
information från olika källor samt värdera käl-
lornas relevans och trovärdighet.
•  Förmåga att uttrycka sina kunskaper i sam-
hällskunskap i olika presentationsformer.

Historia

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla följande:
•  Kunskaper om tidsperioder, förändringspro-
cesser, händelser och personer utifrån olika 
tolkningar och perspektiv.
•  Förmåga att använda en historisk referensram 
för att förstå nutiden och för att ge perspektiv 
på framtiden.
•  Förmåga att använda olika historiska teorier 
och begrepp för att formulera, utreda, förklara 
och dra slutsatser om historiska frågeställningar 
utifrån olika perspektiv.
•  Förmåga att söka, granska, tolka och värdera 
källor utifrån källkritiska metoder och presente-
ra resultatet med varierande uttrycksformer.
•  Förmåga att undersöka, förklara och värdera 
användningen av historia i olika sammanhang 
och under olika tidsperioder.

Övriga ämnen

Filmen har också relevans inom:
•  Bild
•  Filosofi
•  Hållbart samhälle
•  Konst och kultur
•  Ledarskap och organisation
•  Mediekommunikation
•  Naturkunskap

Waste Land 
Konstnären Vik Muniz åker till Rio de Janeiro för 
att göra ett konstprojekt med återvunnet material 
från Jardim Gramacho, världens största soptipp. Han 
engagerar en handfull sopsamlare i projektet, som 
snart växer till något större och mer engagerade än 
vad någon hade kunnat förutspå.

Oscarsnominerad och flerfaldigt prisbelönad, bl a
med publikens pris vid filmfestivalerna i Berlin, 
Sundance och Stockholm.

Lucy Walker. Brasilien/Storbritannien 2010. 99 min.
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