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Bästa
kompisar

Världen är full med nya kompisar!

Kenia, Sandy och Angelica
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Barnkonventionen

Alla barn har rätt att gå i skolan
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Hej!

Alla barn har rätt
till utbildning!

Det här numret handlar om att alla barn
har rätt att gå i skolan.
Varför ska man gå där, egentligen?
Vi frågade några elever i Sverige och fick veta
lite om hur de tänker. Läs om det på sidan 7.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att
gå i skolan. Här är tre artiklar som handlar en
del om det:
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Artikel 28

För att fler ska börja skolan ser länderna
till att det byggs skolor där det saknas. Att
utbilda fler lärare behövs när det blir fler skolor.
Om skolan är gratis ökar de fattigas möjlighet
att gå i skola.
Ibland kan det finnas skolavgift, skoluniform,
böcker och skolmat som kostar och det hindrar
många barn att gå i skolan.

Varje barn har rätt att
leva och att utvecklas.
Länderna ska göra allt
de kan för detta.

Alla barn har rätt till
utbildning. Alla måste gå i
Artikel 29
grundskolan och det ska vara
I skolan ska eleverna utvecklas
gratis. Länderna ska arbeta för
fullt ut efter sin förmåga.
att fler får fortsätta i gymnasium
Skolan ska förbereda elever för att
och på högskola. Rika och
ta ansvar för sitt eget liv. I skolan ska
fattiga länder ska hjälpas åt
man lära sig mänskliga rättigheter
så att alla barn får
och allas lika värde. Att respektera
utbildning.
andra människor och kulturer
och att vara rädd om
naturen ingår också.

Guatemala

Mali

Sandy och David i Guatemala
På sidan 4 kan du läsa om Sandy och David i Guatemala.

Där börjar nästan alla barn i skolan, 96 procent, men ungefär
en tredjedel hoppar av skolan innan de slutat sexan. Det är
dubbelt så många flickor som pojkar som inte går i skolan.
Grundskolan är från 6 till 15 år.

I många fattiga länder slutar barnen skolan
efter bara ett par år. Det kanske är 100 barn i
klassen och det saknas lärare och material.
Då är det ingen idé att gå i skolan.
Många barn behöver hjälpa till hemma.
Ett bra exempel på att det här går att ändra
kommer från Etiopien: Där får fattiga familjer
mat – så länge barnen får gå i skolan.

Alvina, Oskar och Jessica i Sverige
Tre svenska elever berättar varför man ska gå i skolan.
I Sverige är grundskolan från 7 till 16 år. Här måste alla
barn gå i skolan och nästan ingen hoppar av i förtid.
Vad tänker du om det? Läs mer på sidan 7.

Nene i Mali

Målet är att alla barn ska få gå i skola år 2015.
Det verkar bli väldigt svårt att nå. Vad kan du
och jag göra för att fler ska få gå i skolan?

Nene ville börja skolan, men fick inte för sin pappa.
I Mali där hon bor är det fler pojkar än flickor som går i
skolan, men skillnaden minskar. På de senaste tio åren har
man sett till att dubbelt så många barn börjar skolan.
Nu är det 77 procent. En femtedel av skolbarnen har
tyvärr slutat innan klass sex. Grundskolan är från 7 till 15 år.
Läs om hur det gick för Nene på sidan 8.

Hälsningar

/Rafiki
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Sverige

Artikel 6

Utbildning är för alla barn. År 2000 fanns
det 106 miljoner barn som inte gick i skolan.
Då började världen samarbeta om detta.
Vissa länder har kommit långt och år 2008 var
det 67 miljoner barn utanför skolan, så det har
blivit bättre. Tyvärr går det inte så bra för
barnen i Nigeria och Pakistan. Där är det
15 miljoner barn som inte får utbildning.
Det är fler flickor än pojkar i världen som
inte får gå i skolan. Vi har träffat några tjejer
som fått chans att börja.

Foto: Paula Alderblad
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Lärarhandledning finns på www.rafiki.se
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I Guatemala bor Sandy, Angelica och Kenia.
De är bästa kompisar och har jättekul tillsammans i skolan.
Men de har aldrig varit hemma hos varandra.
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sid 4-6 Sandy o David Guatemala | sid 7 Sverige | sid 8-9 Nene, Mali

Sandys familj.

Guatemala

Sandy, Angelica och Kenia.

Bästa kompisarna Sandy, Angelica och Kenia
möts på skolgården varje morgon och är
tillsammans tills skolan slutar klockan halv ett.
Det är alltid så mycket att göra när de kommer
hem så de hinner inte träffas på eftermiddagarna.
– Här i skolan går hälften av eleverna på
förmiddagen och börjar vid åtta. Andra hälften
går på eftermiddagen från ett till fem, berättar
Sandy.
– Det är för att alla barnen ska få plats i
skolorna. Lärarna har två klasser per dag och
jobbar hela dagen. Så är det på många skolor i
Guatemala.
På skolgårdens väggar har eleverna målat
flera olika teman de jobbat med. Rättvisa är
skolans favoritord. Då berättar lärarna om att
alla barn har rätt till samma saker. Det spelar
ingen roll om man är fattig eller rik, sjuk eller
Skolgården förvandlas till matsal.
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Kenia

frisk, tjej eller kille. Angelica,
Sandy och Kenia tycker det är
bra att få veta, för en del av
deras föräldrar har inte
gått i skolan och fått
lära sig det.
– Vi brukar berätta
för våra mammor
vad vi lärt oss. Ibland
lär de sig nya saker av
oss också, säger Sandy.
Tjejerna sitter helst bredvid varandra i
klassrummet, men ibland vill deras lärare att de
ska jobba ihop med andra barn i klassen också.
Sandy är bra på matte och då vill fröken att
hon ska sitta så hon kan hjälpa sina kompisar.
– Ibland läser vår lärare böcker för klassen
och det är så roligt, säger Kenia. Hennes
favoritbok handlar om en prinsessa. Klockan
halv tolv är lektionerna slut och då ska
skolgården förvandlas till matsal. Stolar och

bord plockas fram där barnen tidigare sparkade
fotboll och alla får lunch innan de går hem.
– Efter skolan ska jag hjälpa mamma att
tvätta kläder, berättar Angelica. Vi tvättar åt de
rika familjerna. Kenia ska hem och leka med
sina syskon och hoppa hopprep, innan det är
dags för läxor.
– Jag ska jobba i grusgropen ihop med min
familj, säger Sandy och avslöjar att hon har
fjorton syskon!
Hemma hos Sandy och David:

Hela familjen
jobbar ”i floden”
Om man har en stor familj går det åt mycket
mat. Alla måste hjälpas åt, och Sandys familj
jobbar i floden.
Ja, så säger de hos Sandy – jobba i floden, fast de
är bara där och jobbar när det är torrtid och inget
vatten finns där. Då är flodens botten som en stor
grusgrop.
– Pappa hyr en bit av flodbotten och där sorterar
alla i familjen grus som vi säljer, berättar Sandy.

Sandy

(klass 4)
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Fundera på:
Varför tror du att Sandys och
Davids lärare tycker det är så 		
viktigt att barnen får veta sina
rättigheter?
Vilka rättigheter är viktiga för
Sandy och David att veta…
• i skolan?
• hemma?
• om de blir sjuka?

David, Sandy och mamma
Maria i grusgropen.

Vi sorterar små och stora stenar i olika högar
som lastbilarna kommer och hämtar, förklarar
hon. Lastbilarna kör stenarna till olika hus- och
vägbyggen.
På detta sätt tjänar Sandys familj sina pengar
och alla i familjen måste hjälpa till. Det går åt
mycket mat till fjorton barn. David är yngst,
han är nio år. Mellan klockan fem och sju på
morgonen städar Sandy hemma i huset och
David jobbar i grusgropen. Halv åtta går
Sandys och Davids skolbuss till skolan.
– Då är vi så trötta, för det är jobbigt att gå
upp vid fem för att jobba innan skolan, säger
Sandy och David. Ibland somnar vi på bussen.
Davids lärare är lite irriterad på Davids
föräldrar som låter honom jobba innan skolan.
Hon säger att han blir alldeles för trött för att
orka lära sig ordentligt. Efter skolan jobbar både
Sandy och David tre timmar till i grusgropen.
– Men om vi har mycket läxor behöver vi
bara jobba två timmar, säger Sandy. David och
Sandys föräldrar vet att alla barn har rätt att gå
till skolan, men Rafiki undrar om de vet att
barn också har rätt till vila och fritid.
Text och foto: Bitte Arréhn
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Visste du att…
….det finns tre färger på tortillasbröd?
Av gul majs gör man gula tortillasbröd, av röd majs gör man röda
tortillasbröd och av svart majs gör
man – svarta tortillasbröd.
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Hur är de
Att gå i skolan är inte bara en rättighet
i Sverige. I den svenska skollagen
står det att alla barn måste gå i skolan
från klass 1 till klass 9.
I Sverige har vi också bestämt att utbildningen ska vara lika bra var man än bor.
Det ska inte spela någon roll om ens
föräldrar har mycket pengar eller inte.
I Sverige går nästan alla barn i skolan.
Men vad händer om…
… man blivit sjuk och ligger på sjukhus
i flera månader?
Barn som ligger på sjukhus har rätt till undervisning. På en del ställen finns sjukhusskolor med
lärare som har lektioner för barnen.
… man har kommit till Sverige som flykting och lever gömd för att man är rädd att
familjen ska bli utvisad?
Barn som lever gömda har också rätt att gå i
skolan, men av rädsla för att familjen ska bli
upptäckt kanske barnen inte vågar komma till
skolan.
… om man har en funktionsnedsättning?
Skolorna ska vara handikappanpassade och det
ska finnas hjälpmedel till de elever som behöver
det. Elever som behöver extra stöd för att hänga
med på lektionerna ska få det.

Fundera på:
Varför ska du gå i skolan?

svarta as
tortill

I Sverige går alla barn i
skolan – eller? Känner du till
någon som inte gör det?
Kan barn som har
funktionsnedsättning
gå i din skola?

Sverige

Varför ska
man gå i skolan?
Jessica 9 år, Bjärehovsskolan, Bjärred:
– För att lära sig saker. Teman kan vara
bra för man får lära
sig om olika grejor.
Man lär sig räkna,
läsa och skriva. Och
så kan man få nya
vänner!
Oskar, 12 år,
Nyvångsskolan,
Löddeköpinge:
– För att lära sig
saker och för att få
en bra utbildning.
Man träffar kompisar
och alla får gå där, så
det är rättvist!
Alvina, 9 år,
Backaskolan, Malmö:
– För att man får lära
sig saker som är bra
att veta när man blir
tonåring och vuxen.
Matte är till exempel bra att kunna
om man vill ha ett
jobb när man blir stor.
Och att läsa, ifall man
kommer att jobba med att
skriva texter och så. Så att man vet att man
skriver rätt! Det är bra att alla får gå i skolan, men det är inte säkert att man har bra
lärare. Har man en dålig lärare så kanske
man inte lär sig lika mycket som andra.
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Nene hade en dröm. Något som hon önskade sig mer än allt
annat. Och det var att få börja skolan. När hon såg de andra
barnen gå till skolan på morgonen önskade hon så att hon
kunde följa med dem. Hon skulle också vilja lära sig att läsa
och skriva och lyssna till en lärare som berättade om nya
spännande saker varje dag.

Mali
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Fastän Nene var elva år hade hon inte gått
en endaste dag i skolan. Hennes föräldrar
tyckte nämligen inte att det var särskilt viktigt.
Och dessutom behövdes hon hemma.
Så länge Nene kunde minnas hade hon
hjälpt sin mamma i hemmet. Hon sopade golv,
hämtade ved och vatten och tog hand om
småsyskonen.
Staden där Nene bor heter Dioila och
ligger i sydvästra Mali. Runt staden breder
åkrar ut sig och från tidig morgon kan man se
arbetare ute på fälten. Många av dem är barn
som arbetar istället för att gå i skolan. En av
dem är Nenes bror.
Men så en dag fick Nene höra talas om att
det skulle komma en skola till Dioila. Skolan
kallades för ”Speed School”. Speed School
betyder ”snabb-skola”
och var för barn som
Nene, som aldrig hade
haft möjligheten att gå
i skolan. Full av iver
sprang Nene hem
r
å
1
Ålder: 1 a, Mali
till sin mamma och
li
re
Bor: i Dio om: att bli lära
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Nene
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Kvinnorna i Mali har färgglada kläder. Små
tjejer klär sig gärna som sina mammor.

Gissa om hon blev besviken när både föräldrarna
och hennes äldre bröder sa nej. 			
De tyckte inte att flickor behövde gå i skolan och
dessutom behövde familjen hennes hjälp hemma.
Men Nene gav inte upp utan tjatade och tjatade.
Till slut lyckades hon övertala sin pappa och det
bestämdes att Nene skulle få börja skolan.
Sedan en tid tillbaks går Nene i skolan.
– Det är det roligaste som finns! Efter bara
några månader har jag lärt mig både läsa och
skriva, berättar Nene.
– Min klass är liten och jag får jättemycket
hjälp av lärarna.
Dessutom använder lärarna det språk som
Nene pratar hemma. När de har lärt sig lite mer
ska de få lära sig franska också. Efter ett år med
Speed Schools kommer hon kunna hoppa in i
den vanliga skolan. Och Nene vet vad hon vill
bli när hon blir stor.
– Jag vill bli lärare så att jag kan ge andra barn
samma chans som jag själv har fått!
Text: Åsa Einarsson Foto: Paula Alderblad

Speed Schools
Skolorna är för barn mellan 8
och 12 år som har missat chansen att börja i vanlig skola.

Fundera på:
Om Nene får egna barn, tror du
de kommer att få börja skolan?
Hur hade det blivit om inte
Nene börjat i Speed School?
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Bitte Arréhn hjälper till när Victoria
och Solomon provar afrikanska
skoluniformer.

Det knackar på dörren till klass 5A på
Fridhemsskolan i Solna. Vårterminen har
börjat och utanför står Rafiki tillsammans
med Bitte Arréhn. De har med sig en stor
grön resväska i plåt.
Rafikis resväska är fullpackad med afrikanska
skoluniformer, massajsmycken, hemmagjorda
instrument, fotbollar av plastpåsar och mycket
annat. Idag berättar Bitte och Rafiki om barn som
de har mött i Kenya. Eleverna från både klass 5A
och 2A har samlats och tycker det är spännande
att få höra om hur andra barns liv ser ut, både
hemma och i skolan. Man får veta att alla inte är
fattiga. Och visst finns det stora städer och höghus
i Afrika. En del saker är olika, men mycket är
ganska lika, kommer de fram till.
Victoria och Solomon provar kläder.
– Det var jätteroligt och bra
att få prova skoluniformer, säger
Victoria i 2A. Hon tar på sig en
röd- och vitrutig klänning över
sina vanliga kläder. Killarna tar
på sig skjorta och shorts, som är
pojkarnas skoluniform. På frågan
vad Solomon tyckte om Rafikis
besök svarar han:
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– Det var roligt för vi fick veta mycket om Kenya!
Elmo i 2A och kompisarna Caner och Mervan
i 5A får prova att spela på ett annorlunda
instrument, byggt i trä och metall. Eleverna har
samlat in pengar tidigare och de tycker det känns
bra att hjälpa till. De berättar att de tänker på att
man inte ska slösa bort sin veckopeng på onödiga
saker. Rafiki har berättat hur deras pengar gjort
nytta.
– Det är roligt att se hur andra barn har det och
vart våra pengar tog vägen, säger Elmo.
När den annorlunda lektionen är slut säger
Rafiki och Bitte hejdå och fortsätter till nästa skola.
Den gröna resväskan är också med.
Text: Camilla Sköld
Foto: Agneta Danielsson

Vill ni ha
besök av Rafiki
i er klass?
Kontakta Bitte Arréhn eller
Andreas Hallman 0709-37 33
06, 0709-37 33 08 eller
rafiki@rafiki.se

Rafiki i den gröna resväskan.

Torkade
äppelsnacks

Foto: Johanna Lindberg

Har du provat att göra äppelsnacks någon gång?
De är goda att ha i fruktsallad, müsli eller bara äta
som godis! Passa på att göra dem nu på hösten när
alla äpplen mognar i svenska trädgårdar och det
finns gott om dem i butikerna.
Du behöver:
Äpplen
En blomsterpinne eller ett grillspett
Kniv att skiva med
Så här gör du:
Ta hjälp av en vuxen för att kärna ur äpplet med en
matkniv. Det ska bli ett hål genom hela äpplet så att ni
kan dra ur hela kärnhuset. Sedan skivar ni äpplet i så
tunna skivor som det går utan att de går sönder.
Varje skiva får då ett hål i mitten.
Trä upp äppelskivorna på pinnen. Häng sedan upp
pinnen mellan till exempel två muggar eller tomma
glasburkar. Se till att det finns luft mellan alla äppelskivor,
så torkar de snabbare. Låt äppelskivorna hänga på ett
torrt ställe i ca tre till fem dagar. När de är torra är de
klara att äta! Du kan spara dem ett tag, lägg dem i
så fall helst i en papperspåse.

© Henry Hahne

Elmo och Mervan spelar på
en stränginstrument. Mycket
smidigare än ett piano, att ta
med sid ut när man vallar får!
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Hej! Har vi träffats innan? Jag tycker att jag
känner igen dig…
– Jaså, det tror jag inte. Men du kanske känner
igen min kusin som är känd från Disneyfilmen
Madagaskar?
Ja, där har vi det! Är det vanligt med
lemurer på Madagaskar?
– Madagaskar är lemurernas rike! Madagaskar
är världens fjärde största ö och ligger 40 mil
utanför Afrikas kust. Här lever vi i skogar och
regnskogar runt om på ön. I vilt tillstånd finns
vi lemurer faktiskt bara på Madagaskar. Om du
inte har möjlighet åka till Madagaskar kan du
träffa några av mina släktingar om du besöker
Skansen i Stockholm.
Du ser ut som en korsning mellan en katt
och en ekorre. Och din svans är så häftigt
randig! Vad är du för slags djur egentligen?
– Jag är en ringsvans-lemur. Vi lemurer är
däggdjur och ingår i familjen primater, alltså
samma släkte som apor och människor.
Vår familj består av runt 70 arter och
underarter. Flera av oss är med på
listan över hotade arter. Ett släkte
har sorgligt nog redan dött ut.
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Usch, vad hemskt att era släktingar har
dött! Vad var det som hände?
– Skogarna som lemurer lever i skövlas
ned och vi har inte längre så många ställen
att ta vägen. Ett annat hot mot oss är jakt. Vi
säljs för köttets skull eller som husdjur. För
ungefär 2000-3000 år sedan fanns det
jättelemurer på Madagaskar.
De kunde väga uppåt
200 kg och bli stora
som gorillahannar.
Men de försvann
när människor
anlände till ön.

Då är det ju jätteviktigt att arbeta för att era
marker inte försvinner och att ni inte jagas!
Berätta lite om hur ni lever.
– Vi lemurer är lite olika. En del är vakna om
natten, en del om dagen. En del tillbringar sina
liv högt uppe i träden, andra finner du mest på
marken i regnskogen. Vi ringsvans-lemurer är
några av dem som kan hålla till på marken.
Gemensamt för oss alla är att vi inte gillar
att vara ensamma utan lever tillsammans med
andra; antingen med våra familjer eller i större
flockar. Det är honorna som oftast bestämmer i
gruppen!
Oj, vad du låter mycket!
– Ja, vi lemurer använder oss av många
olika läten när vi pratar med varandra. Ibland
låter det som en

blandning mellan en sjungande val och en
polissiren. Ibland som ett kusligt jämmer eller
kanske som en grymtning.
Lemur är ett lustigt ord. Vad betyder det
egentligen?
– Det kommer från ett latinskt ord som
betyder ”de dödas andar”. Bakgrunden till
namnet sägs vara våra stora spökliknande ögon.
Okej, nu vet jag lite mer om lemurer. Jag är
hungrig, vad bjuder du på?
– Då får det bli något vegetariskt. Ibland kan
en insekt slinka ner, men för det mesta äter jag
frukt och gröna blad.
Text: Åsa Einarsson
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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 + 2 Rafiki Special) inkl frakt och moms.
1 ex
30 ex
100 ex

Foto: Bitte Arréhn
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Kan du lösa Rafikikrysset?
Du kan vinna en liten Rafikiryggsäck.
Senast den 3 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 2/2011»,
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Glöm inte namn och adress! Den 6 oktober presenterar
vi vinnarna på www.rafiki.se

Vill du ha fler chanser att vinna ryggsäcken? Var med
i vår webbtävling. Gå in på nya www.rafiki.se
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Konstruktion: Gunnel Rylander

Rafiki nr 66 (2/2011) • Alla barn har rätt att gå i skolan

Det här är en vanlig lek i Guatemala och
Sandy och David leker den i skolan ibland.
Känner du igen leken?
• Dela upp er i två lag.
• Ge alla i lagen varsitt nummer
från 1 och uppåt.
• Ställ lagen i två led, bredvid varandra.
Se till att ni i laget står i nummerordning.

per utgåva
per utgåva
per utgåva

50 kr
250 kr
800 kr

Rafikitidningen (16 sid) kommer i januari och augusti.
V ärl
Rafiki Special
i april och oktober.
ull mkommer
ed ny
r fsid)
den ä(8
a
kompisar!

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.

Ledaren säger ett nummer. Den som har numret springer längst bak i ledet, kryper mellan
benen på alla i laget tills den kommit ända
fram och springer sedan tillbaka till sin plats.
Det lag som är snabbast vinner ett poäng.

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.

Det gäller att vara uppmärksam, samarbeta
och komma ihåg sitt eget nummer.

ISSN 1401-4335 *
Layout & tryck: Prinfo Bergs (svanenmärkt tryckeri)

Lycka till!

www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se
15
15

© Henry Hahne

Spela med Rafiki!
Ni kan vara två eller fler
spelare och ni behöver en
tärning och varsin spelpjäs.
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