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La Zona
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Om minskad ojämlikhet
Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande i samhället. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk
utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både
inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.
Var på jorden?
Filmen utspelar sig i och intill det fiktiva bostadsområdet la Zona i Mexikos huvudstad Mexico
City. Staden kallas av invånarna själva oftast bara för ”Mexico” eller ”DF” (Distrito Federal).
Gated communities som det filmen visar, finns nästan överallt i Mexiko, särskilt frekvent i de
större städerna.
Strandudden i Småland marknadsför sig som
Sveriges första gated community (det finns
fler). Vad menas med ”gated community”?
Mexico City är en megastad med över 20
miljoner invånare. Klyftorna är stora mellan
fattig och rik och det finns utbredda problem
med drogkarteller, korruption, våld, hot och
kidnappningar. Kanske är det lättare att förstå varför folk är rädda och bygger murar där
(?) – men i Gnosjö kommun i Småland? Vad
tror du att det är man bygger murar mot?
”Att börja dela upp människor i olika grupper för att slå vakt om det egna skapar ännu
större klyftor i samhället än vad vi redan
har.” Det sa Göran Cars, professor i sam
hällsbyggnad vid KTH, Kungliga tekniska
högskolan, till SVT i samband med att fenomenet började uppmärksammas i Sverige. På
vilket sätt tror du att klyftorna ökar av gated
communities? Resonera kring konsekvenserna av att några bygger ett eget samhälle i
samhället! Vad händer med självbilden? Med
känslan av samhörighet med samhället utanför? Tror du att man bli mer rädd av att bo
innanför murarna eller utanför? Vad känner
de som får en mur rest mot sig? Vad riskerar
att hända med det s.k. ”samhällskontraktet”
– och i förlängningen vår demokrati? Varför?
Varifrån kommer rädslan? Tror du att den
bottnar i erfaranheter från vardagen i kommunen, eller har t ex mycket och ensidig
medierapportering en roll? Hur kan media
undvika att spä på och skapa rädsla och ”vi
och dom”-mentalitet? Är det ett ansvar som

media bör ta eller är det upp till medborgarna
själva? Ska media låta bli att rapportera om vissa saker eller kvotera in ”positiva” nyheter (eller
kanske byta ut allt kändisskvaller...?) Hur skulle
det påverka oss, tror du? Hur kan vi själva bli
bättre på att nyansera vår omvärldsbevakning?
I Commitment to Reducing Inequality Index
rankas 157 länder utifrån hur de arbetar för
att bekämpa ekonomisk ojämlikhet – diskuteera Sveriges och Mexikos noteringar där!
Filmen visar en ojämn maktbalans. Miguel är
ensam och utsatt i en värld där rättssystemet
hotas. Vad är ett ”medborgargarde”? Känner
eleverna till några exmpel, från historien och
kanske från vår egen samtid?
La Zona i filmen bevakas av ett privat vaktbolag. I Mexiko är det vanligt och där finns
även flera olika poliskårer med fulla befogenheter. Hur ser det ut i Sverige? Vem får bruka
våld och varför? Är alla lika inför lagen?
Vad innebär ”rättssäkerhet”? Ta reda på mer
om det svenska rättsväsendet! Vilka institutioner finns och vad ansvarar de för? Är
Sverige ett tryggt land? Varför / varför inte?
Förr i tiden restes borgar och ringmurar. Ge
några exempel! När och varför byggdes de?
USA:s president Donald Trump vill bygga en
mur längs hela gränsen mot Mexiko. Varför?
Ta reda på vilka argument som finns för muren! Bemöt dem och resonera kring syftet och
de sannolika konsekvenserna!
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La Zona passar också bra i

Samhällskunskap i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av
socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av
detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och
familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
• Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser
eller dagstidningar.
• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och
grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier
kan styras av bakomliggande programmering.
Rättigheter och rättsskipning
• Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning
påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och
brottsoffers situation.
Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön,
etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning,
boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Historia i årskurs 7–9
Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor
och värderingar.
• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de
används i historiska sammanhang.

Bild i årskurs 7–9
Hur historia används och historiska begrepp
• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa
perspektiv kan utformas och framställas.
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

