
Diskussionsfrågor kring föreställningen ”EN NAGEL I ÖGAT”

Föreställningen tar upp en rad ämnen, som berör viktiga frågor i vår tid.  
Här är några exempel på sådana.

1. Skulle du själv kunna tänka dig att ta ett arbete i t ex ett afrikanskt land på liknande 
 vis som Essa gjorde? Skulle du över huvud taget kunna tänka dig att arbeta utomlands 
 för en kortare eller längre period? 

2. I början av föreställningen förs en diskussion kring begreppet demokrati. Hur viktigt tror 
 du det är att ett fattigt land har en fungerande demokrati för att det ska kunna utvecklas? 
 När Sverige lämnar bistånd till fattiga länder, bör vi då kräva att de är demokratiska? 
 Eller att de åtminstone fungerar utan mutor och annan korruption? 

3. Olivia beslöt sig för att inte åka med till Sudan. Hur ser du på hennes beslut att stanna – 
 var det ett allvarligt svek mot Essa? Eller var det trots allt ett begripligt och försvarbart 
 beslut? 

4. Tror du att Olivias beslut att inte åka med påverkades av att hennes mamma tidigt 
 ”försvann” ur hennes liv? 

5. Essa påpekar att hon i sitt arbete som läkare i Sverige lagt många onödiga arbetstimmar 
 på ”självförvållade” sjukdomar som övervikt och lungcancer hos rökare. Sjukvården har 
 i dag medicinska – men knappast ekonomiska – möjligheter att behandla och bota allt fler  
 sjukdomar. Är det då inte rimligt att de som själva mot bättre vetande skapat sina egna 
 sjukdomar (som rökares lungcancer eller missbrukares skrumplever) betalar en större del 
 av sina vårdkostnader än den som drabbas av sjukdom utan att själv aktivt medverka till att  
 den upp kommer? 

6. Essa säger att ”alla måste ju göra något för att förändra världen”, medan Olivia är glad att 
 hon klarar att ta hand om sig själv. Vad anser du om deras resonemang? 
 Vad kan du själv göra för att bidra till att ”världen blir bättre”? 

7. Essas mamma vill att Essa ska hjälpa flyktingar som vistas illegalt i landet. Riksdagen   
 beslöt härom året om en ”tillfällig asyllag”, som skulle underlätta för illegala flyktingar   
 att få stanna i landet. Vad anser du om det beslutet? Tror du att detta beslut kan ha bidragit 
 till att Sverigedemokraterna fick betydligt fler röster i valet 2006 än vad man tidigare haft? 

8. Vad var det viktigaste skälet till att Essa reste hem tidigare än vad hon hade  planerat? 

9. Essa är ibland rätt kritisk mot sina föräldrar. Är den kritiken rättvis eller orättvis? 
 
10. Essa ville inte berätta för Akim om graviditeten. Tycker du det var rätt eller fel av henne?
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