
Marokko: lasten ja nuorten kokema henkinen, seksuaalinen ja fyysinen väkivalta kouluissa 

Syksyn kolmannella harjoitustunnillani katsoin oppilaiden kanssa ranskalaisen Sinsemilia-

reggaeyhtyeen kappaleen Tout le bonheur du monde alkuperäisen musiikkivideon ja sen jälkeen Kids 

Unitedin esittämän version, jonka musiikkivideon taustalla on marrakechilainen koulu ja sen 

oppilaita. Kids united oli 8–15-vuotiaista lapsista ja nuorista 2015 koottu yhtye, jonka tavoite oli 

esittää uudelleen kauneimpia lauluja, jotka puhuvat rauhan ja toivon puolesta. Yhtye esiintyi useissa 

tilaisuuksissa ja ohjelmissa edistääkseen Unicefin asiaa keräämällä rahaa hädänalaisille lapsille.  

Kids Unitedin Tout le bonheur du monde -musiikkivideo on kuvattu Marrakechissa, missä Unicefilla 

on lastensuojelukampanja väkivallattoman koulun puolesta. Yhtyeen jäsenet olivat käyneet 

tutustumassa Ranskan Unicefin ohjelmaan Marokossa ja samalla tehneet tiedotusiskun 

marrakechilaisessa koulussa lasten oikeuksista. Lasten suojeleminen väkivallalta ja kouluissa 

tapahtuvalta fyysiseltä, seksuaaliselta ja henkiseltä häirinnältä on yksi Unicefin ohjelmista 

Marokossa, jossa noin joka kolmas lapsi on joutunut fyysisen tai seksuaalisen häirinnän uhriksi.   

Mainitsin, että 20 marraskuuta, on Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna 1954 

tekemän aloitteen jälkeen käyttöön otettu kansainvälinen vuosipäivä, jota kutsutaan kansainväliseksi 

lasten päiväksi (ja Suomessa myös Lasten oikeuksien päiväksi). Sama päivämäärä on kansainvälisen, 

lainsäädännöllisesti sitovan, ihmisoikeuksien takaamiseksi (1989) säädetyn lapsien oikeuksien 

sopimuksen käyttöönottamisen vuosipäivä. Vuodesta 2020 se on merkitty kalenteriin myös 

liputuspäiväksi, niin Ranskassa kuin Suomessa. 

Lisäksi erällä tunnilla kuuntelimme ja katselimme ympäristötietoisuutta levyllään painottavan Julien 

Dorén Le monde a changé -musiikkivideon.  

www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ   

www.youtube.com/watch?v=Vfpv37FS7Ho  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kids_United 

https://www.wikiwand.com/fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus 

https://fr.hespress.com/86400-violence-en-milieu-scolaire-le-maroc-affiche-un-inquietant-322.html 

(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/06/au-maroc-le-scandale-sexe-contre-bonnes-notes-eclabousse-les-

universites_6108454_3212.html) 

Guinea: Conakry: Kestävä kehitys ja luonnonsuojelu (rantojen puhdistus) 

Syventävän harjoittelun aikaan katsoin oppilaiden kanssa Guinean pääkaupungista Conakrysta 

kertovan videon Welcome to Conakry, épisode 1: Conakry, jossa paikallinen Aicha Diaby toimii 

matkaoppaana ja tutustuttaa katsojat kaupungin melskeeseen. Videossa kerrotaan Conakryn 

ongelmista, kuten liikenneruuhkista, saasteista ja roskaamisesta, sekä esitellään 

hyväntekeväisyysjärjestö Conakry Saine et Propre, joka houkuttelee rannoilla aikaa viettäviä nuoria 

rantojen puhdistus- ja kunnostustalkoisiin: siivoamaan rannoilta jätteitä ja tekemään 

kierrätyskelpoisista jätteistä, kuten vanhoista autonrenkaista, rannoille roskakoreja tai taideteoksia, 

jotka maalataan ja koristellaan. Lisäksi videolla esitellään vanha mies, joka on keräämässä roskia 

kadulta ja painottaa, että roskien kerääminen on jokaisen/jokaisen perheen velvollisuus.  

https://www.youtube.com/watch?v=02mp3K54x0M 
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