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Tre tonåringar – Moussa från Guinea, Alyssa från Peru och Sophie från
Dominikanska Republiken – kom alla till USA som barn och pluggar nu
på ett gymnasium i Bronx. Som sina jämnåriga vill de hänga med vänner,
bli kära och planera för college, men i motsats till sina amerikanska klasskamrater är de papperslösa och lever under ett ständigt hot. Ett hot om
att bli borttvingade från den värld som de känner som sin – men som
myndigheterna inte menar är deras.
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Fler än 65 miljoner människor är på flykt i världen. Under år 2016 tvingades 20 människor lämna sina hem varje minut, eller 28.300 människor
varje dag. Alla människor är födda fria och att fly är en mänsklig rättighet
– men när medborgarskap inte är det, vad händer då? I parallella världar
lever de ”papperslösa”.
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From Nowhere (Matthew Newton, 2017)
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Tips och tankar
#goglocal

15.55-16.00 – Avslutning
Avslutning med Glocal Film Festival och Universitets- och högskolerådets
verksamhet Den globala skolan

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja
fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.
För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!

17 mål 17 filmer 17 städer 17 veckor – www.glocalfilmfestival.com

