Olet 10-vuotias tyttö. Asut orpokodissa. Näet ajoittain nälkää. Olet
joutunut joskus kokemaan myös
perheväkivaltaa.

Olet onnettomuudessa vammautunut 11-vuotias tyttö. Asut pienessä
kylässä. Perheelläsi ei ole rahaa.
Joudut kerjäämään syödäksesi.

Olet 10-vuotias poika. Asut pienessä
kylässä ja sinulla on neljä veljeä. Isäsi
on kylän vaikutusvaltainen päällikkö.
Perheenne on varakas.

Olet 10-vuotias tyttö. Isäsi on poliisi.
Sinulla on myös sisko. Isäsi palkka on
hyvin pieni, mutta suvun avustuksella voitte siskosi kanssa käydä koulua.

Olet 14-vuotias tyttö. Sinulla on kaksi
pienempää siskoa, joista huolehdit.
Pienistä tuloista johtuen joudut tekemään erilaisia vaarallisiakin töitä.

Olet 10-vuotias presidentin tytär.
Sinulla on kaksi sisarusta.

Olet 11-vuotias tyttö ja äitisi kanssa
laiton siirtolainen. Haet turvapaikkaa.
Äitisi on joutunut rikkomaan lakeja
maksaaksesi salakuljettajalle.

Olet 11-vuotias poika. Elät perheesi kanssa pienessä kylässä. Sodan
vuoksi sotilaat estävät ihmisten
pääsyn kaivolle eikä perheelläsi ole
käytössä vesipistettä.

Olet 10-vuotias maanviljelijän poika.
Sodan vuoksi on vaarallista työskennellä pellolla. Jos töitä ei tehdä koko
perhe näkee nälkää.

Olet pakolaisleiriltä kotiin palaavan
perheen 10-vuotias poika. Mukananne on paketti perustarvikkeita
alkuun pääsemiseksi. Vanha kotitalonne on vallattu.

Olet 5-vuotias tyttö. Asut vanhempiesi kanssa. Vanhempasi pyrkivät
tukemaan kehitystäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Sinulla on ruokaa,
koti ja perhe, joka välittää.

Olet 12-vuotias poika. Äitisi on vaikutusvaltainen liikemies, hänellä on
useita menestyviä yrityksiä. Sinulla
ei ole sisaruksia.

Olet 9-vuotias maanviljelijän tytär. Sinulla on veli. Perheenne pellot tulvivat joka vuosi. Viime vuonna talonne
huuhtoutui pois.

Olet 12-vuotias tyttö. Olet syntynyt
ulkomailla. Perheenne on nyt palaamassa takaisin maahan jossa vanhempasi asuivat ennen kuin synnyit.

Olet hyvin vaikutusvaltaisen entisen
sotapäällikön 11-vuotias poika. Asut
plantaasilla. Isäsi saa paljon rahaa
viljelyksistään.

Olet 12-vuotias poika. Työskentelet
timanttikaivoksella. Saat työstäsi
palkaksi ainoastaan ruokaa. Sinulla
ei ole perhettä.

Olet 10-vuotias poika. Perheesi on ollut pakolaisena viime vuodet. Palaatte kotiinne ja peltonne on vallattu.
Ette voi enää viljellä ruokaa itsellenne
ettekä myyntiin.

Olet 10-vuotias tyttö. Isäsi työskentelee siivoojana paikallisessa virastossa pienellä palkalla.

Olet 12-vuotias tyttö. Äitisi työskentelee kehitysyhteistyöjärjestössä.

Olet 8-vuotias tyttö. Isäsi työskentelee ihmisoikeusjärjestössä. Hänen
työnsä on maan levottomuuksien
vuoksi vaarallista. Hän tekee pitkiä
päiviä pienellä palkalla.

Olet 15-vuotias tyttö. Sinulla on
työssäkäyvät vanhemmat ja saat
viikkorahaa.

Olet tunnetun artistin 11-vuotias
tytär. Vanhempasi lahjoittaa osan
tuloistaan hyväntekeväisyyteen.
Et pidä koulusta.

Olet 13-vuotias luokanopettajan
tytär. Käyt kotikoulua kaksoisveljesi kanssa.

Olet 12-vuotias poika. Elät kahdestaan isäsi kanssa. Isälläsi on HIV ja
hänen lääkkeensä ovat kalliita.

Olet 11-vuotias urheilullinen poika. Sairastuit kaksi vuotta sitten
sairauteen, jonka myötä menetit
näkökykysi.

Olet 12-vuotias tyttö. Vanhempasi
tekevät paljon töitä. Hoidat koulun
jälkeen sisaruksiasi ja kotia.

Olet 12-vuotias tyttö. Olet asunut
leskiäitisi kanssa viimeiset kymmenen vuotta ulkomailla. Sinulla on
neljä sisarusta ja äitisi on työtön.

Olet 11-vuotias poika. Asut isoäitisi
kanssa. Vanhempasi ovat kuolleet.
Elätte isoäitisi pienellä eläkkeellä.

Olet 7-vuotias tyttö. Vanhempasi
ovat kuolleet. Asut isoäitisi kanssa.
Joudut välillä työskentelemään
paikallisessa nappitehtaassa elättääksesi itsesi ja isoäitisi.

Olet 10-vuotias tyttö. Olet joutunut perheväkivallan uhriksi.

