Nr 1 · 2011

Världen är full med nya kompisar!
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Rafiki kollar
fotavtryck i världen
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Hur stora
fotavtryck
gör vi?

Hej!
Vi bor alla på samma jord och vi måste vara rädda om den. Hur du och
jag lever gör olika avtryck på vår jord. Fotavtryck. Om vi räknar ihop allt
vi gör, äter och köper så får vi veta hur stort vårt ekologiska fotavtryck är.

Nepal

Rafiki har träffat barn som kommer från tre
länder. Ett land med stort fotavtryck, Sverige,
ett med mellanstort avtryck, Nepal och ett
land med litet avtryck, Mali. Barnen berättar
om sin vardag.

Allt på vår jord påverkas av vad vi människor gör. Jorden ger oss att leva
av. Smutsar vi ner haven, marken och luften måste vi städa efter oss.
Det är i vardagen vi bestämmer vilket avtryck vi ska lämna. Det är skillnad på om maten odlas där den ska ätas eller om maten ska resa 100 mil.
Om man behöver värma upp sitt hus ger det större avtryck än om man
bor i ett varmt land. Att cykla till skolan eller att åka bil gör skillnad.

Sverige

Mali

I vissa länder har man råd att handla, bygga, resa och äta mycket. Då
behövs mer av jordens resurser och det ekologiska
fotavtrycket blir stort. I andra länder har
man inte råd att handla mycket. Då blir det
ekologiska fotavtrycket litet.

Du kan jämföra de olika ländernas
fotavtryck med detta. Precis så här
stort fotavtryck är vad jorden tål.

Jorden tål bara ett lagom stort fotavtryck
från oss människor. Tyvärr är vi många som
lämnar ett större fotspår än vi
ska. Då blir det mindre kvar till
alla andra.

Mali har ett ekologiskt fotavtryck som är pyttelite större
än vad jorden tål. Stora delar av landet består av åkrar där
man odlar till exempel majs, ris och hirs. Många i Mali
har djur och de behöver också stor mark att beta på. Åkrar
och betesmark ökar avtrycket eftersom skog och buskar
försvinner. Att avtrycket ändå är lagom beror på att man
inte handlar så mycket i Mali.

OK!

Mali

Jag vill ta reda på hur vi i Sverige
ska göra för att minska vårt ekologiska fotatryck. Då kan fler få det bättre,
samtidigt som vår planet mår bra.

Nepal
Nepals fotavtryck är dubbelt så stort som jorden tål.
I söder är landet platt och där har man stora jordbruk
med maskiner och traktorer. I norr har man små åkrar i
bergen som man plöjer och skördar för hand eller med
hjälp av bufflar. Det släpps ut mycket avgaser i Nepal
eftersom det ofta är gamla lastbilar som kör maten från
en stad till en annan.

Hälsningar

/Rafiki

Sverige
Det svenska fotavtrycket är mer än tre gånger så stort
som jorden tål! Att det är så stort beror på att vi använder
mycket av våra skogar för att göra till exempel papper.
Vi har också stora utsläpp och om vi hade låtit mer av
skogarna stå kvar så hade de kunnat rena luften från mer
av våra utsläpp.
© Henry Hahne
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Lärarhandledning finns på www.rafiki.se
Mer om ekologiska fotavtryck finns på www.wwf.se
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Hur är det att leva i Mali, Nepal och Sverige? Rafiki vet!
Han har frågat tre elvaåriga elever om vad de äter, har på sig
och hur de tar sig till skolan – och mycket annat som
påverkar hur stora fotavtryck vi gör på vår planet.

sid 4-5 Kongozanga, Mali | sid 6-7 Sareeta, Nepal | sid 8-9 Linn, Sverige
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Kongozanga, hur långt har du till skolan?

– Jag går till fots till skolan tillsammans med
mina systrar, en lillasyster och en storasyster.
Det tar cirka fem minuter att gå, så det är inte
långt alls.
Vad äter du under en dag?

– Till frukost brukar jag äta hirsvälling. Det
gillar jag och man blir mätt av den. På rasten i
skolan brukar jag köpa röd hibiskus-saft som
är frusen i en plastpåse som isglass. Till middag
äter vi ris eller tjock hirsgröt med någon sås

eller gryta till. Vi äter alltid med händerna.
Min favoritmat är köttgryta med jordnötssås, tigadegena.
Var kommer maten ifrån?

– Vi har en hemhjälp som lagar
maten och hon brukar gå till marknaden varje dag och handla mat,
grönsaker i grönsaksståndet och
kött hos slaktaren.
Hur får du ditt vatten?

– Vi har rinnande vatten hemma
i kranen, det kommer från floden
Niger. Många andra har inte vatten utan måste köpa i dunkar.
Hur många tröjor har du i din
garderob?

– Ett par stycken.
Vad brukar du ha på dig?

– I skolan har vi skoluniform, kakifärgad
skjorta och byxor på måndagar, tisdagar och
onsdagar. På torsdagar och fredagar har vi blå
och vita kläder. Hemma har jag helst shorts och
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en t-shirt, gärna en fotbollströja. Om det är
lite kallt ute tar jag på mig min tjocka tröja,
men jag har aldrig mössa eller vantar. Det blir
inte så kallt i Mali.
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1 år
Ålder: 1 n
frika
xa
Klass: se ko i Mali, Västa
a
Bor: Bam

Hur bor du?

– Jag bor i Kalaban Coura som är en stor
stadsdel i Bamako. Vårt hus är inte jättestort
men vi har 5-6 rum. Vi har elektricitet och
fläktar i taket, men de flesta i Mali har inte
det. Man behöver inte värma upp husen, men
gärna kyla ner med luftkonditionering om
man kan.
Vad gör dig glad?

– På fritiden gillar jag att spela
fotboll med mina kompisar på
gatan. Jag tycker också om att
läsa böcker. Om jag får lite
pengar av pappa köper jag ett
paket kex, det är gott.

Världsdelen
Afrika
Om man räknar ihop fotatrycket
för alla länder i Afrika så är det
lite mindre än det fotavtryck som
jorden kan klara av.

OK!

Text och foto: Karolina Toftgård
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Här är rummet som Sareeta och några av de andra tjejerna delar på skolan.

Världsdelen
Asien
Om man räknar ihop fotavtrycken för alla länder
i Asien så är de precis
så stort som jorden tål.
Fler länder blir rikare, till
exempel Kina och Indien,
och då kommer det ekologiska fotavtrycket
att bli större.
Barnen tycker att det
är kallt inne i klassrummet och har bett sin
lärare om att få ha lektion utomhus istället!

Nepal
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Sareeta, hur långt från skolan bor du?

Var kommer maten ifrån?

– Det är ungefär tre kilometer till skolan. Jag
går på en vanlig skola och eftersom jag har en
hörselskada får jag gå i en klass för döva barn.

– Min familj har en liten bit mark där vi odlar
mat som räcker i ungefär två månader. Resten
av året köper vi mat på marknaden.

Hur tar du dig dit?

Hur får du ditt vatten?

– Jag bor på skolan som internatelev i veckorna
och är hemma på helgerna.

– Hemma har vi en brunn. Vattnet pumpas upp
till en tank med hjälp av en elmotor.

Vad äter du under en dag?

Hur många varma tröjor
har du i din garderob?
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Vad har du på dig?

– Jag har på mig en skjorta och klänning, min
skoluniform.
Hur bor du?
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Sareeta komme

– Vanligtvis blir det te och bröd på morgonen
och ris, dal (linsgryta), grönsaker och pickles
till lunch. På kvällen får jag mest ris och grönsaker. Ibland är det kött till också.

OK!

– Jag har två tröjor, en att använda hemma och
en i skolan.

– Jag bor i ett litet hus med plåttak. Det finns
bara ett rum i mitt hus. Vi förvarar saker på
loftet och familjen bor på bottenvåningen.
Köket finns i en liten tillbyggnad.
Värmer ni upp huset?

– Vi gör upp eld i huset för att få värme,
samma eld som vi lagar mat över. Och på
kvällen stänger vi alla fönster och dörrar
för att hålla värmen.
Vad gör dig lycklig?

– Jag blir glad när min pappa kommer
hem från Indien, där han arbetar. Jag
blir glad när mamma hämtar mig på
skolan. Jag känner mig glad när
jag leker och
är tillsammans
med mina
vänner.
Text: Keshab
Bhattarai
Foto: Johanna
Lindberg
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Bor: Pra
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Sverige
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Linn, hur långt har du till skolan?

– Inte så långt, 500 meter bara. Det går snabbt
att ta sig dit!
Hur kommer du dit?

– Jag cyklar och jag brukar ta sällskap med två
av mina klasskompisar.
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Vad äter du under en dag?

– Många olika saker! Till frukost blir det två
mackor med skinka och ett glas mjölk. Lunch
äter jag i skolan, och det är olika varje dag.
Kanske fisk och potatis eller pasta och köttfärssås. Middag äter jag hemma, och då blir
det varm mat igen. Och på kvällen äter vi
kanske nybakat bröd till kvällsmat. Ibland äter
jag mellanmål också, kanske en frukt eller
något annat.
Var kommer maten ifrån?

– Mamma och pappa köper all mat i en affär.
Men mamma brukar baka rätt mycket också.
Bröd och bullar och kakor.
Hur får du ditt vatten?

– Det är bara att
skruva på kranen, så
kommer det! Både
varmt och kallt.
Var kommer
vattnet ifrån?

– Jag tror att det kommer från en stor sjö som
ligger nära oss. Men allt vatten går först till ett
8

Vad gör dig glad?

– När folk säger snälla saker eller när jag får
någonting! Eller när jag är med mina vänner.
Vi gillar att klä ut oss, dansa, hoppa studsmatta
och sjunga!
reningsverk, så när det kommer till min kran är
det helt rent. Vi kan dricka direkt från kranen
om vi vill!
Hur många varma tröjor finns i din
garderob?

– 15 stycken ungefär.
Vad brukar du ha på dig?

– Oftast jeans och en tröja. Och en jacka om
det är kallt eller regnar.
Hur bor du?

– Jag bor i ett eget hus, en villa. Jag har ett eget
rum, och en egen liten tv. Och vi värmer upp
huset, så att vi inte behöver frysa.
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Europa

Text och foto: Cecilia Hjorth Attefall

Världsdelen
Europa
När man räknar ihop avtrycket
för hela Europa är det lite
mindre än det för Sverige,
men fortfarande mycket
större än vad
för
jorden tål.
stort!

OK!
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Djuret

Pyssel

Gör ditt eget
ull-halsband

Rafikis
klimattest
Det finns en hel massa saker du kan göra för
att miljö och klimat ska bli bättre. Testa dig själv
och se hur klimatsmart du är!

I min familj äter vi vegetarisk middag
någon gång i veckan.
Jag stänger av vattnet i duschen när jag
tvålar in mig.
När jag äter lägger jag upp lagom mycket
mat så att jag slipper slänga mat jag inte
orkar äta upp.
Jag säger till mamma och pappa
att handla ekologisk mat.

Får ger små
fotavtryck
skinn, ull och kött. Fåren äter gräs
och håller landskapet fint så det inte
växer igen.

Jag dricker vatten som kommer ur kranen
och köper inte vatten på flaska.

Av ull kan man göra varma kläder

Hur många kryss fick du? Jämför med
dina kompisar! Har du andra
klimattips? Mejla dem
till rafiki@rafiki.se.
Vi lägger upp de bästa tipsen
på www.rafiki.se.

som värmer även om de blir lite
blöta. Bomull, som våra kläder ofta
är gjorda av, görs i andra världsdelar och transporteras långt. Om
du har får nära dig kan du handla
klimatsmart, utan att orsaka avgaser
i onödan.
Fåren är smidiga att hantera och

tål alla väder. Det finns lagar i Sverige som säger hur fåren ska ha det
inom- och utomhus. Till exempel ska
de ha ett litet hus att gå in i om de är
ute hela vintrarna.
© Henry Hahne
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Får är bra till mycket. De ger mjölk,

Jag använder tygkassar istället för
platspåsar.

Jag handlar en del av mina kläder second
hand eller ärver av syskon eller kusiner.

2

Det är ganska enkelt att
göra något fint av ull.
Du kan köpa fårull i olika
färger i pysselbutiker
eller på nätet.

Vad tror du det betyder, att får ger
små fotavtryck?
Läs mer om fåret på www.rafiki.se

Så här gör du ett halsband:
7

Foto: Bitte Arréhn

Jag slänger skräp i papperskorgen och
hjälper till att sopsortera.

1
Foto: Bitte Arréhn

Jag går, cyklar eller samåker med någon
av mina kompisar till träningen.

1. Rengör. Den klippta ullen måste först rengöras. Börja med att plocka bort allt skräp.
2. Karda. Det är ungefär samma sak som att
kamma den. En karda är som en bred borste.
Man behöver två kardor som man drar ifrån
varandra, så ullen kammas ut.
3. Gör en stor tuss.
4. Blöt och rulla. Fyll en balja med varmt
vatten och en skvätt grönsåpa. Blöt en tuss
ull och rulla den mellan handflatorna. Behandla den som om den vore ett ägg.
5. Såpa. För att få ullbollen hårdare kan du
tillsätta lite mer grönsåpa.
6. Färdig boll! Låt den torka.
7. Gör halsband. Ullbollarna kan du dekorera med pärlor, paljetter och garn i olika
färger. Sätt ihop till ett snyggt halsband.
Kanske en bra födelsedagspresent?
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Rafikis supergoda

marängsviss
Till 4 personer:
1 l vaniljglass
1-2 bananer
2 dl vispgrädde
maränger
chokladsås
Vispa grädden och skiva
bananerna. Skeda upp lite
glass på ett stort fat och
varva sedan med de
olika ingredienserna.

Visste du att…
…om du använder banan
som är märkt med fairtrade
kan du vara säker på att

- skänkte pengarna
till barn i Indien

• inga barn har behövt arbeta
• odlaren har bra arbetsmiljö
• odlaren får bra betalt
• bananen inte är odlad med
hjälp av farliga produkter

Philip från Jönköping fick en bra idé. Han tog vara på grejor som
skulle slängas, istället för att fylla på sopberget. Han tjänade till
och med en hel del pengar – men han använde dem inte till
godis, precis.

Fairtrade är engelska och
betyder rättvis handel. Läs
mer på www.fairtrade.se

När Philips farmors mamma skulle flytta till

Lättaste
chokladsåsen:
1 dl socker
1 dl kakao
1 dl vatten

ett äldreboende blev det mycket saker som
släktingarna hjälpte till att ta hand om. Philip
hittade en massa askar med tändstickor som
han samlade i en stor burk. Tillsammans kom
farmor och han på att man kunde sälja askarna
och få ihop lite pengar. Pengar som kan göra
nytta för andra.
– Vi tog tio kronor styck för tändsticks-askarna,

farmor och jag, berättar Philip som ville göra
något bra för pengarna. Jag sålde askarna till
dem som kom och hälsade på hos farmor.

Häll i sockret, kakaon och hälften av vattnet i
en kastrull och rör om. Tillsätt resten av vattnet, rör om och koka upp. Låt såsen koka i ca
5 minuter på svag värme under omrörning.
Ringla den varma chokladsåsen över marängsvissen och servera!
Recept och foto: Natalie Bengtsson

Phille sålde tändstickor

© Henry Hahne

Recept

När alla askarna hade sålts var det dags att

Visste du att…
….om du väljer grädde
som är kravmärkt
• har korna fått bete
som inte är kemiskt bekämpat
• tar bonden väl hand om korna
• har bonden en bra arbetssituation

räkna hur mycket de fått in.
– Det kändes så bra, det var kul att räkna
ihop alla pengarna. Det blev ungefär 300 kronor, berättar Philip.
– Vi ville att pengarna skulle gå till
barn i Bombay i Indien.
Som tips till andra
som vill hjälpa till har
Philip ett gott råd.
– Man kan ha loppis

och sälja saker, för att tjäna
ihop pengar.

Philip
Sandwall
(kallas Phille)
Bor: Jönköping
Ålder: 7 år
Gillar: sjunga och dansa, kanske
ska börja spela fiol
Bästa maten: jag gillar kycklingcrepes i skolan
Vill bli när jag blir stor: drömmer
om att bli artist
Men själv har han inte haft någon loppis ännu,
även om det finns grejor.
– Jag har saker hemma som jag skulle vilja
sälja på loppis men det har aldrig funnits någon
plats för mig att vara med. Men kanske blir det
av i framtiden.
Text: Camilla Sköld Foto: Adam Sandwall

Har du också varit med och gjort något bra för
andra barn? Skriv gärna till Rafiki och berätta.
Maila till rafiki@rafiki.se

Läs mer på www.kravmarkt.se
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Lek

Krysset
Efter sår

Metall

Imma

Yttrade

Åsa Svans
initialer

Godkänd

Italiens
huvudstad

Konstruktion: Gunnel Rylander

Rafiki nr 65 (1/2011) • Fotavtryck i världen
Världen är full med nya kompisar!

Rafiki betyder kompis på språket swahili. Skoltidningen 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 (2 nr) inkl frakt och
moms.

Foto: Johanna Lindberg

Ha det gott

Träffa inken !

h

Tom

Inte vi

Världsdel

Kan hund

Kan du lösa Rafikikrysset?
Du kan vinna en handgjord anteckningsbok från
Nepal. Vi vill ha din lösning senast 11 mars.
Vill du inte klippa sönder tidningen kan du ta en
kopia av sidan.
Skicka lösningen till «Rafiki-kryss 1/2010»,
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Glöm inte namn och adress! Den 18 mars
presenterar vi vinnarna på www.rafiki.se
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Första
bokstaven

Ni behöver:
• en gammal hink
• en tjock stav
• en kraftig pinne
• en sjal
Leken börjar med att ni slår ner en tjock stav i
marken. Häng sedan en uppochnervänd hink
över. OBS! Det finns risk att hinken går sönder,
så använd helst en som är gammal eller trasig!
Ni behöver även en kraftig pinne att slå ned
hinken med.
Sätt en bindel för ögonen på den som ska
börja. Sedan får barnet snurra runt ett varv, så att
hon eller han inte längre är riktigt säker på var
hinken är. Hon eller han får en gren i handen och
ska försöka gå så nära hinken som möjligt och slå
på den. Det är inte helt enkelt när man inte ser
någonting! Man får bara slå med pinnen i luften
en gång. Sedan är det nästa barns tur.
Den som lyckas slå på hinken har vunnit leken!
Om ingen lyckas slå på hinken vinner den som
var närmast när hon eller han slog i luften.

1 ex
per utgåva
50 kr
30 ex
per utgåva 250 kr
100 ex per utgåva 800 kr
Tidningen kommer i januari och augusti
V ärl
den är full med nya
ko

r!

mpisa
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, Åsa Bengtsson,
Andreas Hallman, Bitte Arréhn,
Johanna Lindberg och Henry Hahne.
ISSN 1401-4335 *
Layout & tryck: Prinfo Bergs (svanenmärkt
tryckeri)

www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se
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Kultur

Sono

Seema går i klass fem
och tycker det är roligt
att Rafiki hälsar på.

Sono och Seema
spelar fia och vallar kor
Rafiki är i Indien, i en delstat som heter
Jharkhand. Där bor Sono med sin familj
och han går i skolan. Storasyster Seema
sitter i klassrummet bredvid och lillasyster
är hemma med farmor.
– Nej, läxan var inte svår, säger Sono när han
visat sin lärare vad han skrivit i sin skrivbok.
Han går till sin plats och tar fram läseboken.
Sono går i tvåan och klassen sitter på säckar
på golvet. De börjar läsa högt. Treorna sitter i
samma rum och läser också högt. Alla läser i
sin takt. Det låter mycket.
Sono, Seema och andra barn på skolan pratar
santali med sina kompisar. Men alla skolböcker
och lektioner är på språket hindi, så det är svårt

g kommer i
Nästa tidnin1. I mars kommer
augusti 201 cialutgåva till dig
även en spe umerant.
som är pren
tt Rafiki
Missa inte a sida i vår!
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att förstå allt. Alla ska gå i skolan och det är
gratis, men här har inte alla fått möjlighet till
det än.
När det är lunch tar barnen fram sin tallrik
och sköljer av den vid pumpen. De hjälps åt att
pumpa upp vatten. Sedan sätter de sig utanför
klassrummet och äter ris och linser. Det är lite
olika mat varje dag och allt har odlats i byn. Efter
maten är det fotboll, hopprep och allt det där
som barn gör på rasten.
– Jag gillar ris och fisk bäst, säger Seema, som
brukar äta det hemma.
– Vårt hus är av lera och målat i en ljusblå
färg. Sono visar en fin fågel målad på väggen.
På andra sidan är det grästak och där bor korna.
Seema går med korna till fältet varje morgon,
när hon har ätit frukost. Sedan går hon till skolan
tillsammans med Sono och kompisen Suanti.
– Suanti och jag gillar att spela fia ihop. Och
när du är i ditt land vill jag att du berättar om
min skola och om oss barn för dina andra kompisar, säger Seema och vinkar hejdå till Rafiki.

www.rafiki.se

