FAQ - Om du kommer härifrån
Varför har Svenska kyrkan tagit fram denna film?
Svk vill sprida kunskap om och ge en nyanserad bild av livet för människor i ett flyktingläger.
Svk vill öka kännedomen om arbetsmetoden lokalbaserat psykosocialt stöd. Denna kunskap är även
viktig i församlingarna i Sverige som tar ett stort ansvar för flyktingmottagande.
När och var är den inspelad?
Den är inspelad i lägret Kakuma i Kenya vid fyra tillfällen; två åtskilda perioder sommaren 2013,
oktober 2014, maj 2015.
Vem har gjort filmen?
Filmen är gjord av Giant Film Production och Jarnebrink Production AB. Den är skriven av Marika
Griehsel och Lollo Jarnebrink.
Filmfotografer: Anders Kronborg och Simon Stanford
Flygfoto: André Smith, Simon Stanford
Gyro camera operator: Simon Stanford
Ljud: André Smith
Berättare: Marika Griehsel
Redigering: Michel Olofsson
Var finns den?
Du laddar ner den enkelt på www.svenskakyrkan.se/kakuma. Det finns både en svenska och en
engelsk version.
Hur kommer den distribueras?
Filmen kan laddas ner från svenskakyrkan.se/kakuma från den 11 mars. De som är registrerade i
Kyrksam som ”Samordnare” för den internationella gruppen får filmen på en DVD efter påsk.
Hur kan församlingarna få se den?
Filmen laddas ner från svenskakyrkan.se/kakuma eller beställs via webbshoppen.
internwww.svenskakyrkan.se/materialbeställning. Endast ett ex. per beställning eftersom det är en
dyr produkt.
Varje ”Samordnare” för den internationella gruppen kommer att få filmen på DVD.
Finns det mer information?
Gå gärna in på svenskakyrkan.se/kakuma, där finns mer information. Där finns tex
fördjupningsmaterialet – Världens kurs , som vi tagit fram i samarbete med Sensus– med mer fakta
om livet i ett flyktingläger.
Hur kan man ge en gåva till Kakuma?
Man kan ge en gåva direkt: https://www.svenskakyrkan.se/afrikashorn eller sätt in gåvan på pg 90 01
22-3/ bg 900-1223 och märk inbetalningen med K216.
Församlingar registrerar betalningen i KOB, Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem med

öronmärkning K216.

