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För alla 
barns bästa

Barnkonventionen
Artikel 3Hej!

Jag har funderat en del över vad det är som 
gör att man mår bra. På nästa sida kan du läsa 
om vad du har rätt till och vad barnkonventio-
nen säger om det. 

Vi skickade ut vår knattereporter Jonathan och han 
frågade några elever i Sverige vad som gör att barn 
får ett bra liv. Kolla sidan 10!

Hur livet kan vara om man bor i Indien berättar Gae-
siram en del om. Han är helt galen i cricket. Läs om 
honom på sidan 4. Hur det är att bo i västra delen 
av Afrika får du veta av Lydie. Hon bor i Burkina Faso, 
där det är varmt för det mesta. Henne hittar du på 
sidan 8. 

Gillar du att skapa och göra finurliga saker? Det finns 
massor av grejor hemma som bara ligger och skrä-
par, men som du kanske får använda och kan bygga 
något nytt av. Vi gjorde ett våningsfat av gammalt 
porslin, kolla på sidan 14. Vill du överraska en kom-
pis eller familjen med gott bröd till maten så kan du 
göra indisk chapati. På baksidan ser du hur du kan 
prova att baka det själv. Det är enkelt – och gott!

Hälsningar
Rafiki

Lagar och beslut
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Artikel 3 i Barnkonventionen handlar om att barn 
har rätt att må bra. När myndigheter tar beslut som 
berör barn ska de se till barnets bästa. De måste tänka 
ut hur beslutet påverkar dig och andra barn. Även om 
beslutet gäller många barn ska de som bestämmer 
tänka på varje barn. De ska tänka på att du får den 
vård och det skydd du behöver. Samhället ska också 
se till att alla som arbetar med vård och skydd av barn 
kan göra det på ett bra sätt.

 

Den här artikeln är en av de viktigaste i barnkonven-
tionen. Tillsammans med nummer 2, 6 och 12 är det 
huvudprinciper. Vad som är ”barnets bästa” är inte 
bestämt. Det måste bestämmas för varje barn och då 
ska man ta hänsyn till det barnets åsikt.
    Det är när man stiftar lagar och vid alla beslut i dom-
stolar och på olika myndigheter som man ska tänka 
på alla barns rätt att må bra. Socialnämnd, Skolverket 
och Naturvårdsverket är exempel på myndigheter.

 © Henry Hahne



  
 

 

Gaesiram är en glad kille som snart fyller elva år. 
Exakt när vet han inte, bara vid vilken högtid. 

Han gillar att vara med sina kompisar – och 
cricket är bland det bästa han vet!

Cricket, kompisar 

och kossor
Cricket som är Indiens nationalsport är un-
gefär som brännboll. Det är väldigt populärt 
bland killarna i byn där Gaesiram bor. På 
kvällarna brukar de kolla på cricketmat-
cher på TV om det visas.

– Annars studerar jag väldigt mycket. Jag 
går upp klockan 6.00 varje morgon för 
att plugga i två timmar. Sen går jag och 
hämtar vatten till kossorna, tar ett bad och 
äter frukost. 

Skolan börjar inte förrän kl 10.30 så det 
hinns med. Gaesiram går i klass sex och 
gillar speciellt sanskrit som är ett gammalt 
språk i Indien.

– Jag älskar att läsa, men inte engelska, 
det är ganska svårt. 

Förutom att läsa läxor och spela crick-
et så är Gaesiram med i ett barnparla-
ment. Där samlas barnen för att prata om 
saker som inte är så bra i byn och vad de 
kan göra åt det.

– Jag är premiärminister och påminner 
barnen om när vi ska träffas. Jag berättar 
vad vi sa på förra mötet och vad vi ska prata 
om den här gången. Sedan börjar en annan 
minister prata om något.

Indien

Mamma, pappa och fyra äldre bröder 
ingår i Gaesirams familj. I huset där de bor 
driver hans mamma en kiosk. Därför är det 
många kompisar som kommer och hälsar på 
för att leka, men också för att köpa smågodis. 

Byn som Gaesiram bor i är inte så stor, det 
tar nästan bara en minut att gå till skolan.

– Namaste, ropar han glatt när vi går 
förbi några av hans kompisar på väg till 
skolan. Det betyder hej på hindi och det 

verkar som att Gaesiram känner många i 
grannskapet. Det går kossor på gatan och 
husen är målade i fina färger som man 
blir glad av.

I Indien är kor något heligt och fint och 
därför får de gå fritt på gatan utan att någon 
försöker flytta på dem.

– Efter skolan brukar jag och mina kom-
pisar spela cricket, det är jättekul! berättar 
Gaesiram. 
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Gaesiram
Ålder: 11 år

Bor: Indien

Familj: mamma, pappa, fyra  

bröder och massa släktingar

Intressen: spela cricket och leka

Gaesiram om

Gaesiram är premiärminister i 
byns barnparlament.

Cricket
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I barnparlamentet får de även lära sig om 
barnets rättigheter. Alla får information om 
hur man ska leva hälsosamt. Det är en nunna 
som bor i ett kloster nära byn som kommer 
och berättar om det.   

– För ett tag sen fick vi reda på att tobak 
inte är bra för oss och gör tänderna fula, så 
då slutade vi använda det. Speciellt hälsomi-
nistern var tvungen att sluta, berättar Gaesiram 
stolt och drar fram sin kompis hälsoministern 
som får visa upp sina fina tänder.

– Dessutom bad jag min mamma att sluta 
och då lyssnade hon på mig och slutade. 

Barnparlamentet tycker Gaesiram är väldigt 
bra för där får han mycket information om sa-
ker han inte skulle fått reda på annars. I skolan 
däremot får han inte mycket sådan informa-
tion.

– Ibland kommer inte läraren till skolan, och 
när han väl är där får vi inte fråga så mycket, 
utan ska helst sitta tysta och bara lyssna. Jag 
skulle vilja att vuxna frågar lite mer om vad 
jag tycker.

Gaesiram skulle gärna vilja veta mer om vad 
som händer utanför hans by och i det riktiga 
parlamentet i huvudstaden Delhi. 

– När jag blir stor vill jag bli läkare eller 
ingenjör för att hjälpa min by. 

Rafiki vinkar av Gaesiram vid skolan, där han 
står med alla sina kompisar. De vinkar glatt 
tillbaka och ropar:

– Hälsa barnen i Sverige!

Text och foto: Lovisa Fundell

Hur många år man går i skolan och om den 
kostar något skiljer sig i olika länder. Här är
exempel från Indien och Burkina Faso.  

Fundera på:
Gaesiram får reda på viktiga saker i 
barnparlamentet. Var får du reda på 
viktiga saker?

I Sverige, Burkina Faso och Indien är 
skolan gratis. Vilka mer beslut skulle 
behövas för barns bästa?
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Alla barn i Indien har gratis skola från 6 år till 14 år. Skol-
böcker, skrivmaterial, skoluniform och skolmat ska inte 
kosta något. Först går man i klass 1-5, som är ungefär som 
vårt låg- och mellanstadium. Sedan fortsätter eleverna i 
klass 6-8. Det finns även klass 9 och 10, men för att gå där 
måste eleverna betala.
 
Skolåret är uppdelat i tre terminer. Varje termin avslutas 
med tester i olika ämnen. Om man inte klarat testerna får 
man gå om ett år.
 
Indien är ett stort land. Det är uppdelat i olika delstater 
och varje stat har satsat olika mycket på utbildning.  På en 
del platser går inte så många barn i skolan. I andra delsta-
ter går nästa alla. Beslutet att skolan ska vara är gratis är 
ett sätt att se till att alla barn i hela Indien kan gå i skolan.

I Burkina Faso ska alla barn mellan 6 och 16 år gå i sko-
lan. Först är det 6 år. Sedan är det 3 år som följs av 3 år till. 
Det är väldigt likt det svenska systemet. Här har de flesta 
inte skoluniform och allt material i skolan är gratis. Elever-
na börjar ett nytt läsår i oktober och går tre terminer, fram 
till läsåret slutar i juli. Man måste vara godkänd för att få 
flytta upp till nästa klass, annars får man gå om ett år.  

I verkligheten är det många barn som inte går i skolan, 
särskilt flickor. Orsaken är ofta att det inte finns skola i när-
heten, men det är också många föräldrar som inte tycker 
att det är viktigt med utbildning.

För barn från tio år som missat att börja i vanlig skola finns 
det flera lösningar. Ett exempel är ”Speed Schools” där 
eleverna läser in de första skolåren i snabb takt, på sitt 
eget språk. De kan sedan fortsätta i den vanliga skolan 
med sina jämnåriga.

Burkina Faso, Afrika

Japan

Så funkar skolan

BurkiNA FAso

iNdieN

Indien, Asien
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Lydie är en tjej som ofta skrattar. En lång tolvåring som 
bor i en by i östra Burkina Faso. Hon bor med mamma 
och pappa och sju syskon. Föräldrarna håller på med 

jordbruk och Lydie är mest i skolan. Det gillar hon.

I morse var hon och hämtade vatten. Det 
är lättast att göra innan det blivit för varmt. 
Det är bara att vrida på en kran vid brunnen 
så kommer vattnet. 

– Det är svårt att hämta vatten, för jag 
ska bära hem det i hinkar och det är tungt, 
säger Lydie. När hon och syskonen har ätit 
så diskar hon. Sen sätter hon sig i skuggan 
och vilar sig och passar på att kolla igenom 
matteläxan.

Lydie är med i en klubb på skolan som 
lär sig om barns rättigheter. De pratar om 
hur byn kan bli bättre för barn. Alla barn här 
går inte i skolan. Deras föräldrar tycker inte 
skola är så viktigt. I klubben pratar man 
om att utbildning är för alla barn.  

– Jag gillar min skola för det är lätt 
för mig att följa med på lektionerna, 
säger Lydie. Hennes klass är överens om 
att den som får dem att skratta i skolan, 
det är deras fröken.  
– Jag vill också bli lärare, säger Lydie!

Text och foto: Andreas Hallman

det är 30 grader varmt och de gröna 
fönsterluckorna är helt öppna. Det blåser 
inte, men det kommer in lite luft i alla fall. I 
klassen sitter 41 elever. En elev läser högt och 
de andra följer med i sin bok. 

– Geografi är mitt bästa ämne, säger Ly-
die. Idag handlar det om vad som produceras 
i Burkina Faso. Klassen pratar om bomull, 
majs och höns. 

På rasten spelar Lydie aplas. Bästa leken! Det 
är lite likt spökboll. Efter rasten är det dags 
för grammatik. Allt i skolan är på franska och 
nu i femman är de ganska bra på det. Lydie 
klarar alla verbformer bra. Hon och flera av 
kompisarna byter meningen från dåtid till 
framtid utan att tänka. 

– Jag tycker det är svårare med uttalet, sä-
ger Lydie. Här i byn talar vi gourmanchema. 

Gourmanche är en av de över 60 olika 
folkgrupperna som bor i landet. Så franska 
använder hon bara i skolan. 

Klockan tolv är det långrast och resten av 
skoldagen fortsätter mellan 15.00 och 17.00. 

– Det tar tio minuter att gå hem, förklarar 
Lydie. Jag går tillsammans med mina kom-
pisar. 

Till lunch ska hon koka tô, som är favo-
ritmaten för de flesta barn. Storasyster har 
redan stött majs i den stora morteln. Det är 
Lydie är glad för, det är så tungt jobb.

Lydie gör upp eld. Hon kokar upp vatten 
och häller i lagom mycket majsmjöl, hon vill 
att tôn ska vara lite lös. Tô liknar mest vårt 
potatismos eller gröt. Lydie är försiktig så 
det inte blir för mycket majsmjöl i. Samtidigt 
förbereder hon såsen. Den blir av baobablöv 
idag. 

Lydie trivs 
i sin skola På rasten spelar några fotboll. Det är över 

30 grader varmt, men det gör inget. 

BurkIna
Faso

I hettan på savannen

Läs mer och se film från Lydies skola 
på www.rafiki.se   

På kvällen sitter Lydie vid 
ett bord längs bygatan. Där 
säljer hon fisk åt sin mamma. 
Lydie eller hennes syskon säl-
jer till alla som behöver fisk.

Lydie
Ålder: 12 år

Bor: Burkina Faso

Familj: mamma, pappa 

och sju syskon
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Vad behöver barn?
Rafikis knattereporter Jonathan har 
träffat några elever på mellanstadiet i 
Korsberga skola i Småland. Han ställde 
lite frågor om vad som är viktigt i livet.  
Har du funderat på vad som är viktigt 
för just dig? Läs vad Obed, Lovisa och 
Julia tycker. Håller du med? Kommer du 
på något mer? Skriv till info@rafiki.se 
och berätta!

Att alla barn ska ha cykel-
hjälm är bestämt av Sveriges 
riksdag. Det är en lag som 
är beslutad för barns bästa. 
Alla trafikregler ska göra det 
bra för barn. När myndighe-
ter bestämmer i Sverige ska 

de alltid tänka på barns 
bästa. Lagen om 

cykelhjälm 
och att man 
inte får köra 

för fort förbi en skola eller 
lekplats är beslut som gör 
det bättre för barn.  

Ett exempel på en myndig-
het är Trafikverket som 
jobbar med vägar och järn-
vägar. När de planerar att 
bygga en väg tänker de på 
vad som står i barnkonven-
tionen så att den nya vägen 
också blir bra för barn.

Vad behöver barn för att ha ett bra liv?
– De behöver sjukvård, familj och ett hus 
att bo i.

Vad har vuxna bestämt för barns bästa?
– De har sagt att man ska vara försiktig 
och att tänka på andra.

Vad behöver barn för att 
ha ett bra liv?
– De behöver ett hem, mat 
och en familj.

Vad har vuxna bestämt för 
barns bästa?
– Man ska vara rädd om sig 
själv och andra.

Vad behöver barn för 
att ha ett bra liv?
– De behöver ett hem, kärlek, 
mat, vatten och föräldrar.

Vad har vuxna bestämt för barns bästa?
– Man ska vara försiktig och uppmärk-
sam på vad man gör. Man ska vara snäll 
mot varandra.

oBED

LovIsa

juLIa

Text och foto: Jonathan Edström

Tobak och rökning

Tobak är en växt som är släkt med potatisväxten. 
Först plockas bladen sedan måste man torka och 
strimla dem. Efter det kan man göra cigaretter 
och snus.

Alla vet att det är farligt att röka. Det är också 
dyrt men ändå fortsätter många att röka. Det 
beror på att tobak innehåller nikotin, som gör att 
man blir pigg och även beroende.

Om man röker en cigarett kan man få i sig upp 
till 4 000 skadliga ämnen. Tobaksindustrin gör allt 
vad man kan genom reklam för att locka männ-
iskor att börja röka.

Passiv rökning innebär att du är i en miljö där 
någon annan röker, men du röker inte själv. Detta 
är lika farligt som att röka och det är särskilt 

skadligt för barn. Det ökar risken för allergi, astma 
och luftrörskatarr.

Det viktigaste är att man aldrig börjar röka. 

Visste du att…
…tobaken dödar 7 000 männ-
iskor per år i sverige.

…man inte får köpa tobak om 
man är under 18 år.

Geasiram och hans mamma slutade med tobak när de fick veta att det är farligt. 
I Sverige har man beslutat att barn inte får köpa tobak. Det är ett beslut för barns 
bästa.

Cykelhjälm och 
säkra vägar

Rafiki har en kompis som heter Bango:  
www.trafikverket.se/bango. 
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vem passar barnen och vem 
leker med maten? Det gör

Hur stor kan en surikat bli?
– Den är stor som en katt med lång svans 
och lever på savannen i Afrika. Surikaten är 
släkt med mungos och faraokatter och tillhör 
manguster-släktet. Faraokatter användes 
förr för att jaga ormar, ödlor och insekter åt 
människor och det är också surikatens älsk-
lingsmat.

Har surikater familj?
– Ja, surikater lever i stora familjer och alla 
tar hand om ungarna. Det behövs för de har 
många småttingar. En surikat föder ungar tre 
gånger om året och varje gång blir det mel-
lan 2 och 4 ungar. 

Vad gör de hela dagarna?
– Ungarna är busiga och nyfikna och vill 
hjälpa de stora att gräva och hitta mat. Medan 
några gräver, vaktar andra. De som vaktar står 
på bakbenen och spanar och kollar så det 
inte kommer något farligt djur. När faror ho-
tar skäller de som varning. Då vet alla att de 
ska springa ner i något hål och gömma sig.

Berätta om hur surikaten bor!
– Jo, surikater bor i hålor. De trivs med att 
ligga och slappa tillsammans när det är som 

varmast mitt på dagen. När kvällen kommer 
kryper de ner och lägger sig tätt tillsammans 
i sina bohålor.  

Har surikater känslor?
– Ja, det kan man undra. De gillar att pyssla 
om varandra, de putsar pälsen och kliar var-
andra med sina klor. Det river så skönt i skin-
net. Regniga dagar kryper de ner och myser i 
sina hålor. Ett surikat-liv är 
nog väldigt härligt. För de 
hjälps åt med det mesta och 
har trevligt när de kan. 

Text: Bitte Arréhn

Surikaten

Foto: Istockphoto

Känner du någon surikat? I filmen Lejonkungen finns surikaten Timon 
och hans vårtsvinskompis Pumba. Där jagar Timon insekter till middag 
och är ganska busig. Sådana är surikater på riktigt också.

vem passar barnen och vem 
leker med maten? Det gör...
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Foto: Matilda Sköld

Bygg ett 
våningsfat

Kan det 
i tänder

kan du lösa rafikikrysset?
du kan vinna en mobilhållare! 
Senast den 20 oktober vill vi ha din lösning. 
Om du inte vill klippa sönder tidningen kan 
du ta en kopia på sidan. 
skicka lösningen till ”Rafiki-kryss 3-2013”, 
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn. 
Glöm inte namn och adress! 
Den 24 oktober presenterar vi 
vinnarna på www.rafiki.se

Med enkla saker som redan 
finns hemma och som ingen 
längre har användning för 
kan du göra roliga saker. 

En gammal kaffekopp, små 
ljusstakar och några fat och 
tallrikar behövdes bara för att 
bygga detta våningsfat. 

Du behöver en limpistol för 
att fästa ihop delarna. Ta hjälp 
av en vuxen, för limmet blir 
väldigt hett. 

Våningsfatet kan användas till 
precis vad man behöver det 
till: att lägga frukt eller kakor 
på, till dina finaste pyssel, till 
vackra stenar från semes-
tern – ja, vad som helst! Som 
present till en kompis kan ett 
våningsfat passa perfekt.

Du kan 
vinna en 
mobil-
hållare!

Rafiki nr 72 (3/2013)
Barns bästa

rafiki betyder kompis på språket swahili. Skoltid-
ningen passar för barn i de tidigare skolåren och 
tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i 
världen, visar på likheter och olikheter och lyfter 
barns rättigheter.  

Prenumerationspris per år (4 nr) inkl frakt och 
moms.

1 ex  per utgåva  50 kr
30 ex  per utgåva 250 kr
100 ex  per utgåva 800 kr
Tidningen kommer i januari, mars, augusti 
och oktober.

Har ni frågor eller önskar annat antal tidningar  
än ovan är ni välkomna att höra av er på  
0383-46 74 50 eller läs mer på www.rafiki.se.

erikshjälpen och iM står bakom Rafikiprojektet. 
Informatörer är ute i skolor och berättar om 
barns lika värde och skapar kontakt mellan barn 
i Sverige och i andra länder. Arbetet bygger på 
barnkonventionen. Tillsammans med skolklasser 
gör Rafiki insatser för barn som inte har det så bra. 
Då får barn i Sverige se att det går att förbättra 
världen.

Rafiki stöds av Sida genom Svenska 
Missionsrådet. 
Erikshjälpen och IM arbetar för barn och vuxna 
runt om i världen. En av våra viktigaste uppgifter 
att se till att barn får gå i skola. De får också bra 
mat och sjukvård. 

Kontakta gärna våra informatörer för besök,  
ring 0709-37 33 06 eller 0709-37 33 08. 

Utgivare: Erikshjälpen och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se
Ansv.utgivare: Bengt Swerlander
Redaktion: Camilla Sköld, Andreas Hallman, 
Bitte Arréhn, Henry Hahne och Teresia Hördegård

ISSN 1401-4335 * 
Layout: Gilla Design
Tryck: Prinfo Bergs (svanenmärkt tryckeri)
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www.rafiki.se

Recept

Nästa Rafiki 

kommer lagom 

till FN-dagen 

i oktober

Gör så här:

Lägg mjölet i en skål. Tillsätt kallt vat-
ten och arbeta in det med händerna.

Täck degen med en handduk och låt 
den vila i 30 minuter.

Gör 6 bollar av degen. Kavla degen till 
tunna kakor (ca 20 cm i diameter) med 
mycket mjöl på bakbordet.

Grädda kakorna på en uppvärmd stek-
panna, utan fett, i ca 1 minut tills det 
blir vita fläckar på undersidan.

Vänd kakan och grädda en minut på 
andra sidan. Lägg upp på en handduk 
och täck kakorna med handduken.

1

2

3

4

5

Baka brödet
Chapati 

du behöver:
4 dl rågsikt
½ tsk salt
1,5 dl vatten (ev lite till)extra mjöl till utbakning

Vill er klass ha 
besök av rafiki?
Det kostar från 500 kr. Ring och 
boka Bitte, 0709-37 33 06 eller 
Andreas, 0709-37 33 08.

I Indien och flera andra länder är chapati det självklara 
brödet till grytor och andra maträtter. När du äter chapati 
behöver du inte kniv och gaffel: Riv av en bit av det stora, 
tunna brödet och använd det för att ta mat från tallriken. 
Brödet kan också ätas bredvid, precis som det är.    

Ät chapati nygräddade och varma till någon slags 
gryträtt. På bilden ser du linscurry. Smaklig måltid!
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