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Världen är full med nya kompisar!

Vill ha el och lampor 
när de gör läxor

Ramkrishna är 
tio år och går 
i femman, i en 
by på landet. 
Ramkrishna 
kommer alltid 
till skolan. Hans 

mamma och pappa är noga med det. 
Pappa är polis och mamma sköter 
om huset och odlingarna. 

– Jag gillar min lärare Naween och 
jag vill också bli lärare, berättar Ram-
krishna, som har läxor varje dag. 
– Efter skolan skär jag gräs till korna, 
men sen gör jag läxor, säger han.  

I samma klass går Mahesor, som är 
femton år. Ibland är han hemma och 
hjälper till hela dagarna. Därför hin-
ner han inte lära sig allt man ska och 

Så gör du 
kompisband
Gör kompisband och ge 
bort till dina vänner. På  
sid 7 ser du hur man gör. 

Klasskom-
pisar men i 
olika ålder
Romelia går i skolan, men 
alla klasskompisar är 
yngre. Läs mer på sid 4-5.

Är alla lika 
värda? 
Vad tycker du? Svara på 
frågorna på sid 6.

I Jharkhand i Indien börjar de flesta eleverna i första klass när de är sex 
år. Här vallar många barn kor efter skolan. Flera barn kommer inte till 
skolan alla dagar, för de behöver vara hemma och hjälpa till.

Elever i Indien:

Special 

– Alla barn är 

lika mycket 

värda



2

Mahesor har fått gå om samma klass 
flera gånger.     

När Mahesor kommer hem från 
skolan byter han om. Sedan vallar han 
korna.

– Jag kommer hem när det blivit 
mörkt. Då tänder jag en lampa och gör 
läxor, säger han.

En lampa är något Ramkrishna drömmer om.  
– Vi har ingen el. Jag vill ha riktiga lampor när 

jag ska läsa, säger han och berättar sedan lite om 
vad de brukar göra på lördagar.

– Då är det mycket sång och dans från vår 
egen kultur och på vårt språk santali. Det blir 
fotboll också och jag hejar på laget från vår by!

I skolan är hindi det bästa ämnet för Ram-
krishna. Före lunch pratar klassen om miljön. De 
läser i sin bok om trafik och utsläpp och läraren 
förklarar om bensin och syre och koldioxid.

     Sedan svarar de på frågor om energi och 
bränsle. Allt är på språket hindi, men läraren 
förklarar på santali så att alla förstår. 

– Om vi planterar mer träd blir vår värld lite 
bättre, säger Seema. Hon är alltid i skolan och 
gillar det mesta. Efter lunchen ritar hon i sanden 
och hoppar hage med kompisarna. Ramkrishna 
tar bollen med sig och så blir det match bakom 
skolan. 

Text och foto: Rafiki och Andreas Hallman 

Ramkrishna    
Ålder: 10 år

Bor: Jharkhand, Indien

Gillar: fotboll

Drömmer om: att bli lärare  

och få elektricitet

Fundera på:
1 Vad är skillnaderna för kompisarna 
Ramkrishna och Maheshor?

2 Har de barnen olika värde? 

3 Vad är det för likheter mellan barnen 
i din och Ramkrishnas skola?

Titta på film från skolan på www.rafiki.se!

Alla barn har 
samma värde!
Barnkonventionen handlar om barns rät-
tigheter. Den har 54 delar som kallas artiklar. 
Om alla artiklarna var genomförda överallt i 
världen hade det varit bra för alla barn. Det är 
ett gemensamt arbete att nå dit.

Sverige har skrivit på Barnkonventionen. 
Det har de flesta länder i världen. I Norge och 
Finland är Barnkonventionen en lag. I Sverige 
försöker man ordna lagarna så de passar med 
Barnkonventionen. Många i Sverige vill att 
Barnkonventionen ska bli lag. 

Det är ländernas regeringar som har ansvar för 
att barns rättigheter förverkligas. Regeringen 
måste få hjälp av föräldrar och andra vuxna för 
att se till varje barns behov och rättigheter.  

Det är viktigt att du vet om vad det står i 
Barnkonventionen. Då vet du vilka rättigheter 
du och andra barn har och kan tala om när det 
inte stämmer.

Barnkonventionen 
Här kommer några artiklar om att alla barn har samma värde:

ARtIKEl 1 
Barnkonventionen gäller 

alla barn upp till 18 år.

ARtIKEl 23
Barn med handikapp har rätt 
till ett bra liv. Som alla andra 
barn ska man känna stolthet 

och självförtroende och kunna 
delta aktivt i samhället. Det 
ska finnas omvårdnad och 
extra stöd om det behövs.

ARtIKEl 30
Barn som tillhör en minori-

tetsgrupp eller urbefolkning 
har rätt till det språk, den 

kultur och den religion som 
delas med andra i denna 

grupp.

ARtIKEl 2
Alla barn har samma värde 
och lika rättigheter. Ingen 

får diskrimineras*. Inga 
barn får diskrimineras eller 
straffas för något som de-
ras föräldrar gör eller är.

*Diskriminera = att behandla någon 
sämre än någon annan
Konvention = en överenskommelse

Indien har en ny lag från 2010 som säger att alla barn 
mellan 6 och 14 år har rätt till utbildning. Skolböcker, 
lunch, pennor och uniform betalas av staten. Här är en 
klass som går i skolan i Delhi. 

– Riset och skolan är viktiga för oss, säger 
Ramkrishna och Maheshor som valt att bli 
fotograferade i risfältet framför skolan. 
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Fundera på:
1 Romelia och hennes syster har 
samma värde. Föräldrarna tycker nog 
lika mycket om sina flickor. Men när 
det inte fungerade i skolan för Rome-
lia fick hon sluta och hennes syster 
börja istället. Men alla barn har sitt 
eget unika värde. Romelia har rätt till 
utbildning för sin egen skull.
Hur tror du att Romelia tänkte när 
hon fick sluta skolan?

2 Nu går Romelia i sexan. Många av 
hennes klasskamrater är två eller tre 
år yngre.
Hur hade det varit om någon i din 
klass var flera år äldre?

3 I Romelias skola måste eleverna 
köpa många saker. 
Hur kan det bli i klassen då?
Titta på film från Romelias by på
 www.rafiki.se!

                                              Måste börja jobba

Romelia byttes ut 
mot sin syster  

Språk

Lär dig 
poqomchi

Poqomchi heter 
språket Romelia talar. 
Här kommer ett 
smakprov:

Hej  =  Kalenn

Hejdå = Quangchix

tack = Matiosx

I I Cobán finns ett center som heter La Pasto-
ral som är som ett fritids. Dit får eleverna gå 
efter skolan för att få hjälp att göra läxor, äta 
middag och ha kul.

Varje år, när barnen börjar skolan, får de 
med sig en lång lista hem på allt som de 
behöver. Det är pennor, linjal, sudd, skriv-
böcker och mycket annat. 

– Då hjälper centret till med skolmaterial, 
för det är dyrt att köpa in för familjer med 
många barn, berättar Romelia. 

– Det var de som jobbar på centret som 
tyckte det var fel att jag slutat skolan och 
börjat jobba. De sa till mina föräldrar att man 
inte kan byta ut barn mot varandra och att 
både min syster och jag skulle få gå i skolan. 
Så min syster går i fyran nu och jag har bör-
jat sexan. Att få gå i skolan är mycket roligare 
än att jobba. Jobba måste jag ju ändå göra 
sen, säger Romelia och ler.
Text och foto: Rafiki och Bitte Arréhn 

Romelia är sexton år och bor utanför staden 
Cobán. Här pratas språket poqomchi, ett av de 
många mayaspråken. Men i skolan pratar de 
spanska.

Romelia har åtta syskon och hon har fått 
kämpa mycket för att få gå i skolan.

– När jag inte klarade slutprovet i tvåan och 
femman, fick jag gå om. Så jag har gått två 
år i tvåan, och två år i femman. När jag inte 
klarade femman första gången, tyckte mina 
föräldrar att det var bättre att min syster kunde 
få börja skolan istället. Min syster fick börja 
skolan och jag fick börja jobba och hjälpa 
familjen med pengar.

– Jag hjälpte en tant att sy kjolar, 
berättar Romelia. 

– Jag sydde linningen på kjolen, 
alltså midjan. Det är ganska svårt, 
så det var bra att få lära sig men jag 
ville ju mycket hellre gå i skolan.Romelia

Ålder: 16 år

Bor: Cobán, Guatemala

Gillar: att läsa böcker  

och sjunga

Drömmer om: att jobba  

på kontor

På slingriga vägar, högt upp i bergen skumpar 
jag fram i bil. Jag ska möta Romelia som är 
mayaindian. Bergen stupar brant, det är allde-
les grönt och vi ser väldigt långt. Vilket land!

Alla barn har rätt 
att gå i skolan.

Alla är unika och har sitt 
unika värde. 

Inget barn kan bytas 
mot ett annat.

Romelias mam-
ma tillsammans 
med lillasyster 
Brenda Jolanta 
som är fyra år.

Angelina är en av Romelias systrar och hon går 
i fyran. De läser just nu om Centralamerika och 
har fått göra kartor av makaroner, ris, bönor 
och sönderklippta sugrör. 

Romelia och hennes klasskompisar på rast.



Vilken bild passar till texten? 
Dra streck till den bild du tycker passar. Ni i klassen kan diskutera vad som är rätt svar.  
Texterna kan passa till flera bilder.

Jag har 
samma värde 

som andra och 
dessutom:

Lek
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Rafiki betyder kompis på 
språket swahili.
 Rafiki Arbetshäfte är ett 
komplement till Skoltid-
ningen Rafiki. Materialet 
passar för barn i de tidigare 
skolåren och tar på ett en-
kelt sätt upp barns vardag 
runt om i världen, visar på 
likheter och lyfter barns 
rättigheter.

Årsprenumeration
Rafikitidning 2 nr + 2 
arbetshäfte per år, pris 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 och augusti och 
arbetshäftet kring påsk och 
FN-dagen.
För mer information och 
beställning av material, ring 
0383-46 74 50 eller läs mer 
på www.rafiki.se. 
Kontakta gärna våra infor-
matörer för skolbesök, ring 
0709-37 33 06 eller 0709-37 
33 08.

Erikshjälpen och IM står 
bakom Skolprojektet Rafiki. 
Samarbetsprojektet stöds 
av SMR/Sida. 
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Rafiki Arbetshäfte 1/2011 
Alla barns lika värde  
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    Världen är full med nya kompisar!              

   Världen är full med nya kompisar!           
   

Världen är full med nya kompisar!

Handstöten
Dela upp klassen i två lag som tävlar mot varandra. Lagen 
sitter i varsin ring och håller varandra i händerna. Den som 
har gått upp tidigast idag får börja. På given signal trycker 
han eller hon sin granne i handen, som trycker till nästa osv. 
När man gått varvet runt ropar den som började trycka: 
Cirkeln är sluten! Det lag som har snabbast reaktion vinner. 

Vad tänker du om alla 
barns lika värde? 

Gör ett 
kompisband!
Du kan göra fina kompisband i makramé. 
Det är ganska enkelt, gör så här: 
Knyt först ihop fyra garntrådar av bomull, 
ca 50 cm långa.
Tejpa fast ”knut-änden” på ett bord. De två mitter-
sta trådändarna kan du knyta fast i en hälla på dina 
byxor, så de hålls sträckta. 
Det är sedan de yttre trådarna som du knyter med. 
Lägg den vänstra tråden (röd) över mitt-
trådarna (se bild)
Lägg sedan den högra tråden (blå) över den röda 
– ner under de mittersta – upp på andra sidan 
genom öglan som bildas av den röda tråden. Dra 
åt försiktigt.
Vill du ha ett vridet band börjar du hela tiden med 
tråden på vänster sida. Om du vill ha ett slätt band 
börjar du varannan gång med den vänstra tråden 
och varannan gång med den högra. Fortsätt tills 
det blir lagom långt att knyta som armband.  
Lycka till!

Vet du någon som skulle bli överraskad 
av att få ett kompisband av dig?

har jag 
en annan 
religion

tillhör jag 
en annan 

kultur

är jag 
kille

är jag 
tjej

är min 
familj 
fattig

går jag i 
skolan

Pyssel

Lek

Svara på frågorna. Jobba gärna tillsammans med en kompis.   

1 Alla barn har samma värde! Ge något exempel på när barn behandlas
 sämre än andra (diskrimineras) runt om i världen?
 Hur kan du och dina kompisar förändra det?

2 Alla barn har samma värde. Känns det alltid så där du bor? 
 Ge något exempel på när barn behandlas sämre här i Sverige?
 Hur kan du och dina kompisar förändra det?

3 Kan barn diskriminera andra barn? 
 Hurdå? Hur kan du förändra det? 

lever 
jag med ett 
handikapp



 

www.rafiki.se

Film!
Se hur det är hos Romelia 

och Ramkrishna. Din lärare 
har en DVD och filmerna 

finns också på 
www.rafiki.se.

Rafikitidningen 

kommer i augusti 2011. 

Kolla in Rafikis 

nya hemsida

Barnkonventionen, 
artikel 2:

Alla barn har 
samma värde 
och lika 
rättigheter.


