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En dokumentär av Marika Griehsel och Lollo Jarnebrink

BAKOM VARJE
SIFFRA FINNS

EN UNIK

BERÄTTELSE.

Filmskaparna Marika Griehsel och Lollo Jarnebrink har arbetat med
dokumentären Om du kommer härifrån under tre års tid. Genom
regelbundna besök i lägret skildras på ett unikt sätt hur livet i lägret
utvecklas över tid. På bilden syns Marika tillsammans med Deeqa,
en av de individer vi får följa i filmen.

Läs mer på filmens hemsida, där det även finns ett studiematerial för den
som vill fördjupa sig: www.svenskakyrkan.se/kakuma
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LEVER PÅ FLYKT.

– Jag är marknadskvinna, jag är van att vända och vrida
på allt för att få det att gå ihop.
Klementine ger aldrig upp
Orden kommer från Klementine. Hennes man har dött i stridigheter och
hon har på egen hand lyckats fly från östra DR Kongo tillsammans med
sina barn. När hon anländer till Kakuma säger hon med ett stort leende,
trots rädsla och sorg, att nu ska livet börja på nytt. Allt kan bara bli
bättre, för här i lägret har hon hört att det finns säkerhet och trygghet.
Men snart träder en verklighet fram som visar hur tufft och otryggt livet
kan vara för en ensam kvinna i ett flyktingläger. Klementine har inga nära
vänner eller släktingar i Kakuma. Det lilla hus som hon bygger tillsammans
med barnen har ingen dörr och på natten tränger sig okända män in.
Jordplätten där hon sått frön måste hon överge och leta efter nytt skydd.
Men Klementine är inte en person som ger upp!

Jackson är en av de personer vi får följa i dokumentären.

I takt med att Kakuma vuxit och brett ut sig har transportmedel blivit viktigt. Att äga en
cykel kan göra stor skillnad.

Kakuma – ett av världens största flyktingläger

Mer än bara mat, vatten och tak över huvudet

I dokumentären Om du kommer härifrån får vi följa tre livsöden i
flyktinglägret Kakuma: Klementine och hennes fem barn; Deeqa som tar
hand om sin skottskadade och förlamade mamma; samt Jackson som
tillsamman med sin morbror tar hand om sina yngre syskon efter att deras
föräldrar gått bort i malaria. Vi får följa dem i deras dagliga utmaningar
men också hur de trots svåra omständigheter hittar mod och kraft att
gå vidare.

På grund av utdragna konflikter och svårigheter att vända hem bor många
flera år i lägret – en del har levt sina hela liv där. Om återvändande inte
är en möjlighet kan man hoppas få asyl i ett tredje land, men bara knappt
500 människor får utresetillstånd årligen. För de allra flesta handlar det
därför om att försöka få tillvaron i lägret att fungera. Och för det behövs
mer än bara mat, vatten och tak över huvudet. Som en underliggande röd
tråd genom filmen lyfts behovet av psykosocialt stöd – ett av Svenska
kyrkans fokusområden inom humanitärt arbete.

Kakuma ligger i norra Kenya och är idag ett av världens största flykting
läger med nära 200 000 invånare. Svenska kyrkan var tillsammans med
Lutherska Världsförbundet med och byggde upp lägret 1992. Då var det
tänkt som en tillfällig lösning för att ta hand om unga pojkar som riskerade
att tvångsrekryteras som barnsoldater. Idag tar man emot människor som
tvingats fly undan konflikt, våld, förföljelse, matbrist och brott mot
mänskliga rättigheter från länder som Sudan, Sydsudan, Eritrea, Somalia,
DR Kongo, Uganda med flera.

Klementine tillsammans med sina fyra biologiska barn och en adopterad systerdotter.

”Vi får följa dem i deras dagliga utmaningar men också
hur de trots svåra omständigheter hittar mod och kraft
att gå vidare.”

Stort behov av psykosocialt stöd
Psykosocialt stöd handlar om att möta människors normala reaktioner
på onormala händelser och att ge stöd på vägen tillbaka till ett normalt
liv. Detta sker inte minst genom delaktighet i sådant som berör den egna
tillvaron och genom att ta stöd av varandra. På så vis stärks samhällen
och grupper inifrån vilket minskar risken för långvarigt negativa konse
kvenser från svåra upplevelser.

