
"Tala Om" 

En teaterföreställning om medmänsklighet och främlingsrädsla 

I samarbete med Amnesty International 

Föreställningens ena karaktär, Annika halkar på gatan och skadar sig. Människor passerar, men 

ingen hjälper henne. 

En gatumusikant, Niklas, hjälper henne upp. De upptäcker att de gått i samma klass i grundskolan. 

Under deras möte växer minnen fram av Annika som stjärnan i klassen, bäst resultat, högst 

betyg och 

snyggaste tjejen.  

Niklas hade dåliga betyg och skolkade periodvis. 

Detta har sina orsaker och vi får under föreställningen möta tankar om de förutsättningar vi har 

och vad det är som formar oss människor vad gäller värderingar, medmänsklighet, förutfattade 

meningar, rädsla och fördömanden. 

Annika är den -på ytan- lyckade, med bra jobb. 

Niklas har det trassligare men har det bra tillsammans med sin flickvän som kommit till Sverige 

från Iran. Hon själv utsattes för orättvisor och vissa av hennes släktingar utsattes för 

fängslanden och tortyr i sitt hemland. 

Hennes historia har gjort Niklas engagerad i kampen mot orättvisor och för frigivning av fångar 

som sitter häktade p.g.a. t.ex. politisk åsikt. 

Annika tar intryck av Niklas engagemang och Niklas lyssnar på Annika - de påverkar varandra. 

Under föreställningen kommer tankebilder från Iran att spelas upp och vi kommer bl.a. att kunna 

reflektera över att vissa till synes små problem i ett land kan vara en mindre katastrof i ett 

annat. 
 

Vi hoppas med denna teater kunna öka förståelsen för hur människor i en annan situation har det 

och därmed minska spänningar mellan grupper. 

Att se den enskilda människan istället för att dra ogrundade slutsatser. 

Att bli nyfiken istället för att vara rädd för tex invandrare och få en vilja att ta reda på vad 

som fört dem hit och varför de uppträder som de gör. 

Vi vill motverka främlingsrädsla. 
 

I samband med föreställningen kan, om det passar, representanter från Amnesty International 

finnas på plats för att svara på frågor kring deras arbete. 

Vi vänder oss framför allt till alla från 7:an och upp genom hela vuxenvärlden. 

Föreställningens längd är 45 min inkl information från Amnesty. 

Medverkande: Bengt Erlandsson & Cecilia Bergqvist Författare: Bengt Erlandsson, Caroline 

Rendahl och Hans Sjöberg. 

 
Tidningscitat:. 
”Pjäsen TALA OM är riktigt bra och riktigt viktig teater i den lilla formen” Falukuriren 

”Det var många tårar som trillade bland gymnasieeleverna i Rättvik när Amnesty hade en gripande 
och ruggigt bra teater” Dalademokraten 
”-Pjäsen var intressant och man fick reda på mycket” 
Två gymnasieelever uttalade sig i Arbetarbladet, Gävle. 

 

http://www.amnesty.se/

