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SaMTala 
Om barnens situation. Varför lever barnen på gatan, 
på soptippen?
Om barnens uppfinningsrikedom. Hur klarar de sig? 
Vad är deras dröm och deras mardröm?

Gör:
Skapa av skräp. Se inspirationsvideor:
Ståltrådskonst är vanlig i många länder  
i Afrika, se Streetwires i Sydafrika.

Några filmklipp som visar barn som gör  
leksaker av återanvänt material.

Gör en leksaksbil av en plastflaska.

Gör musikinstrument. (engelska)

Gatans prins
av Dominique Mwankumi 

Berättelsen Gatans prins handlar om pojken Shégué 
och hans vän Lokombe som lever på en soptipp bland 
vassa metallföremål. De kvarvar loss remsor och trå-
dar som de sedan tillverkar leksaker av och säljer på 
marknaden. När så Shégué blir utsatt för ett rånförsök 
griper skräcken tag. Den ruckar honom ur vardags- 
rutinerna. I denna lovsång till kreativiteten tillverkar 
Shégué i stället ett musikintrument. Men i det utsatta 
läge som de här pojkarna befinner sig i blir ett barns 
lek snabbt (alltför snabbt) kopplat till den faktiska  
möjligheten att överleva. ”Om du sjunger för mig  
betalar jag.” Kanske kan kreativiten ändå bli en utväg 
för just Shégué. ”Det verkar som om han håller på att 
börja ett nytt liv.”

Dominique Mwankumi (född 1965) från Kongo- 
Kinshasa var med och startade det viktiga afrikanska 
bilderboksnätverket Illus Africa. Han har ett tiotal  
bilderböcker i sin verkförteckning och presenteras nu 
för första gången på svenska.

Shégué är påhittig. Tillsammans med vännen  
lokombe förvandlar han soptippen till en guld-
gruva. De tillverkar leksaker av skrot och säljer 
dem på marknaden. 

BoKTIPS
Det finns en rad böcker att köpa eller låna med tips om vad  
man skapa av skräp, och hur man kan tillverka egna musik- 
instrument. Se t.ex. böcker av Lotta Silfverhielm:  
Lottas verkstad m. fl.

läS Mer oM
Författaren/illustratören presenteras i skriften Den hemliga  
trädgården 4 Afrika. varldslitteratur.se
Mwankumis hemsida. (franska)

På hemsidan finns videos (5 min) om hur han arbetar med bild-
erna och hur han håller workshops med barngrupper. (franska)

foto: anna Gustafsson Chen

Dominique Mwankumi signerar.

http://www.greenochgrejerna.com/brand.html/fair-trade-shop-webbutik-streetwires
http://www.youtube.com/watch?v=tUAmqmt_JJE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=S66P0bonAT8
http://www.artistshelpingchildren.org/musicalinstrumentsartscraftstideashandmadekids.html
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http://www.dominiquemwankumi.fr/
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