LEKTION 5: Två berättelser
Marco, Ecuador
Marco är en 13-årig pojke som bor i en liten by på landsbygden i Ecuador. Han tycker mest om att
spela fotboll, vilket han gör med de andra pojkarna i byn. Som många andra barn måste Marco jobba
vid sidan om skolan. Han arbetar i byns tegelfabrik ungefär tre timmar om dagen. Marcos skoldag
slutar klockan 12 och efter det börjar han jobba i byns tegelfabrik. Att tillverka tegel är ett tungt och
smutsigt arbete. Marco kan tillverka upp till 200 tegelstenar under en dag. Tegelstenarna görs för hand
av lera och vatten. Tegelstenarna hettas upp över öppen eld så att de blir hållfasta. Vid upphettningen
använder man gamla bildäck som sprider giftiga gaser i luften och som är farliga att andas in. Marco
samlar de färdiga tegelstenarna i stora högar i väntan på transport. Marco har tur som kan gå i skolan
vid sidan om arbetet och på så sätt lära sig saker man behöver veta i livet. Marcos dröm är att bli arkitekt och bygga stora hus.

Asha, Nepal
Asha är 12 år gammal. Hon har arbetat i fyra år. Hon arbetar åt en släkting till sin pappas arbetsgivare
för att arbeta av en skuld. Asha har två bröder och en syster som hon sällan träffar. Hennes arbete
börjar vid femtiden på morgonen med att hon städar huset och slutar kring klockan 10 på kvällen med
att hon diskar tallrikar. Hon kan inte läsa. Det är mycket osannolikt att hon någonsin börjar skolan,
eftersom ingen hjälper henne med arbetet. Asha vet inte hur mycket hon har i lön. Hon tror att hennes
föräldrar får pengar från pappans arbetsgivare. Med tanke på att Asha arbetar eftersom hennes pappa
är skyldig pengar är det dock troligt att hennes lön går direkt till att betala av pappans skuld.

