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Döda fågeln
Världen är full med nya kompisar!

Favoritleken på rasten
i Moldavien är Döda
fågeln. Prova du också!
Sid 7.

Vad är
egentligen
arbete och
vad är fritid?
Tycker du att det är
arbete att klippa gräset,
eller är det att hjälpas åt
i hushållet? Fyll i vad du
tycker på sid 6.

Jag älskar att
läsa böcker!
I det torra landskapet i norra Kenya bor Galgallu. Hon vet hur man bäst
tar vara på regnvatten, hur mjölk ska hålla två dagar i värmen och hur
man firar jul i Bullerbyn.

också, hon undrar hur det är i SveVi sitter i ett litet
och
Värlflygplan
den är full med ny
svävar över ett nästan väglöst land.
Ibland ser man öken och kameler,
ibland glesa skogar och kor. Vi landar
inte långt från en slocknad vulkan, i
byn Kubi Bagassa i norra Kenya. Här
träffar vi trettonåriga Galgallu och
hennes kompisar.
Galgallu som går i sexan är glad
och skrattar mycket. Nyfiken är hon

rige aoch
kovem
mpiRafiki
sar! är. Hon visar sin
skola för oss.

– Vi börjar halv sju varje morgon

med att städa klassrummen tillsammans. Sedan gör vi läxor och så börjar skolan klockan åtta. Idag börjar
de med matte.
På lunchrasten får vi följa med

Alla barn har rätt
till lek, vila och fritid!
u
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– Jag längtar efter att få gå och lägga mig och
läsa när det blivit mörkt, säger Galgallu och lägger böckerna under kudden i sängen.
Tillbaka på skolan tar vi farväl. Galgallu ska
äta ärtor och majs till skollunch, idag som de
flesta dagar. Vi säger hej då och hoppas hon gillar boken om Bullerbybarnen!

Det händer mycket när vi
sover. Det är på natten som
tillväxthormonet som gör att

Se filmer
från skola och
fritid i Kenya på
www.rafiki.se

Text och foto: Bitte Arréhn och Rafiki

Galgallu har en hemgjord
mjölkkanna som är vävd
av rötter. Kannan är sotad
inuti och helt tät, vilket gör
att mjölk håller sig frisk i två
dagar även om det är varmt.
Kannan har man hela livet
och den följer med i graven.
Kannan är viktig för att
överleva när det är torka,
som det ofta är här i norra
Kenya.

Det är Galgallus jobb att hämta vatten, tvätta, städa
och hålla rent hemma. Hon brukar mala och stöta
majs till majsmjöl så mormor kan göra en smet av det
och steka ”chapatis”, ett pannkaksliknande bröd som
Galgallu gillar.

Fundera på:
1 I Barnkonventionen står det att
barn har rätt till lek, vila och fritid.
Vad tror du är fritid och vila för
Galgallu?
2 Galgallu har bara lite tid för lek.
Vem ska se till att hon får mer tid
till det?
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Barn som går i lågstadiet
behöver sova ungefär elva timmar varje natt. När man blir lite
äldre kan det räcka med nio till
tio timmars sömn.
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Följs Barnkonventionen?
I Moldavien fick 25 barn i
uppdrag av Rädda Barnen att
undersöka hur Barnkonventionen följs i deras land. Det
här är några av de saker de
kom fram till:

• De vuxna bestämmer vilka
fritidsaktiviteter som ska finnas, utan att fråga vad barnen
vill. De vuxna har nycklar till
idrottshallar. På en del ställen
öppnar man bara när någon
annan vuxen kommer för att
kontrollera och inte när barnen
vill leka.
• Barn på landet har inte lika
många fritidsaktiviteter att välja
på som barn som bor i städer.
• När det behövs nya parkeringsplatser så är det ofta
lekplatser man tar bort.
• De små barnen blir bortkörda

av äldre barn när de vill leka
på till exempel lekplatsen eller
fotbollsplanen.
Hur är det i Sverige? Känner du
igen några av de problem som
finns i Moldavien?

Visste
du att…
…Rädda Barnen i Sverige
har kommit fram till att:
ett av tio barn i Sverige
lever i familjer där man
inte alltid har råd att
betala för barnens fritidsaktiviteter.
Har du någon idé om vad
man kan göra åt det?
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Galgall

skolan bra är det viktigt att barn
får ledig tid, att de får vara med
på fritidsaktiviteter och att de
får sova gott på natten.
Det är viktigt att barn får
göra aktiviteter som är roliga.
Det är också viktigt att de får ta
det lugnt när läxor och fritidsaktiviteter är avklarade.

vi växer kommer ut i kroppen.
Hjärnan arbetar också för fullt
med att sortera alla intryck från
dagen och sparar all information på rätt ställe. Immunförsvaret som hjälper oss att hålla
oss friska byggs upp under
natten.
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För att må bra och för att klara

Galgallu är utvald av sin familj att ta hand om

och bo hos mormor och morfar.
De är gamla och behöver hjälp.
– Mamma och pappa lever inte
och därför bor mina syskon hos
mina mostrar någon mil härifrån.
Jag hälsar på dem så ofta jag kan på
helgerna.
Innan vi går tillbaka till skolan för
att äta lunch ger Rafiki Galgallu en
bok om Sverige med många bilder i
och med text på engelska. Dessutom
får hon ”Bullerbybarnen firar jul” av
Astrid Lindgren för att Rafiki vill visa
lite av svensk tradition.

Barnkonventionen,
artikel 31

z

Galgallu hem. Vi möter hennes morfar som
kommer med sina getter på vägen.
– Av getterna får vi mjölk, ost och kött, förklarar Galgallu. Mormor som alltid är hemma
välkomnar oss i dörren till familjens lerhus.

Jag gillar kortspel
och datorer!
And12råires
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Vid tvåtiden på eftermiddagarna kommer

Andries hem från skolan. Han går i sjuan nu
och får skjuts till och från skolan. Andries by
Paulesti omringas av bördiga odlingar. Moldavien är känt för att odla goda vindruvor, frukt
och grönsaker. Och vilka fina solrosor det
finns här!
– Efter skolan hjälper jag till hemma med att
laga mat, mata djuren (när jag kan) städa och
annat som jag klarar att göra, säger Andries.
Eftersom han sitter i rullstol brukar han vara
väldigt trött efter skolan, så han behöver vila
lite först.
– Det är inte så mycket jag hinner göra
sedan. Vi har mycket läxor som jag måste bli
klar med innan det blir mörkt, för oftast har
vi ingen elektricitet på kvällarna, förklarar
Andries.
Andries kunna komma ut på gatorna, men på

Foto: Daniel Andersson
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…fotboll finns i hela
världen och har ungefär
samma regler överallt?

Andries som bor på landet får vara snabb
när han kommer hem. För strömmen
försvinner ofta och då är det inte så lätt att
göra allt som behövs. Men han är en påhittig kille som klarar det mesta!

För att kunna vara med kompisar måste

Andries gör sina läxor i sängen. Rummet är ganska litet
och familjen använder det både som vardagsrum, sovrum och kök, det är deras enda rum.

Visste
du att...

Rafiki kollar in vad som finns på marknaden i huvudstaden Chisinau. Det är gott med russin, kiwi och
clementiner, men inte bruna bananer, tycker Rafiki.
Foto: Andreas Hallman

Fundera på:
1 Andries måste sitta stilla mycket
för han har ett funktionshinder. Rör
du på dig mycket på din fritid? Vad
har du för aktiviteter?
I nästan varje by i Moldavien finns en fotbollsplan där
killar och tjejer spelar fotboll på eftermiddagarna. Lutiana, Ina och Ludmila som bor i byn Hirbovat tränar
tre gånger i veckan. Foto: Bitte Arréhn

1 Vad finns det i Sverige som kan
begränsa barns möjlighet till en bra
fritid? Andries kunde inte komma ut
i byn, för vägarna var för dåliga för
rullstolen.

grund av sin rullstol och de dåliga vägarna är
det omöjligt att komma ut i byn.
– När någon kompis kommer hit brukar vi
spela kort, säger Andries med ett brett leende.
Men för det mesta spelar jag schack med mig
själv eller tittar på tv-serier.
– Egentligen tycker jag om alla spel när jag
har någon att spela med, säger han. Jag gillar lagsporter, men eftersom jag inte kan röra på mig
lika bra som andra då jag sitter i rullstol, försöker
jag uppskatta de saker jag kan göra själv.
Andries ser framåt och vet vad han vill. På tv
har han sett en helt annan värld.
– Jag vill skaffa mig mer datakunskaper.
Ibland kan jag göra detta efter skolan. Då åker
jag till Dorinta center* som ligger i en by i
närheten. Det är min enda chans att kunna
få ett bättre liv än det mina föräldrar har. Jag
hoppas jag kan få en egen dator.
Text: Daniel Andersson/Camilla Sköld
*IM stöder Dorinta som är ett träningscenter för barn
med funktionshinder.

– Jag gillar att bygga bilar när jag är ledig. Nu har jag
gjort en Fuso, säger Paul i Kenya. Kompisen Joshua till
höger gillar fotboll. Men idag håller han på och bygger en Land Rover. Foto: Andreas Hallman
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Vad är arbete och
vad är fritid?

Rafiki Arbetshäfte 2/2011
Alla barn har rätt till lek,
vila och fritid
Världen är full med nya kompisar!

Skola är ju skola, men ibland kallas det för elevernas arbete. Skolan är din arbetsplats.
Att delta i hushållet i sin familj brukar inte kallas arbete. Men om man inte hinner göra
läxorna eller inte hinner vila, då kanske det faktiskt ska kallas arbete?
1. Vad tycker du stämmer?
Rafiki har delat upp tiden utanför skolan i Arbete, Fritid, Delta i
hushållet och Vila. Dra streck till den bild som du tycker passar.
Titta på tv
Vara med kompisar
Dammsuga
Läsa
Klippa gräset
Sälja majblommor/
jultidningar
Sova
Sportaktivitet
Hälsa på mormor
Bädda sängen
Handla mat
Sköta om husdjur
Lyssna på musik
Göra läxor

Döda
fågeln!

Rafiki betyder kompis på
språket swahili.
Rafiki Arbetshäfte är ett
komplement till Skoltidningen Rafiki. Materialet
passar för barn i de tidigare
skolåren och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag
runt om i världen, visar på
likheter och lyfter barns
rättigheter.
V ärl
den är full med nya
kompisar!

Har ni lekt Döda fågeln någon
gång? Den här leken är väldigt
populär i Moldavien.

ARBETE
DELTA
I HUSHÅLLET

Så går det till:
Dela upp er i två lag. Två spelare
(jägare) från ett lag försöker ”döda”
en tredje spelare (fågeln) med en
boll. Fågeln är från motståndarlaget.

•

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

•

Jägarna står med ett visst avstånd
mellan sig. En spelare som är fågel
står mellan dem och undviker att bli
träffad under en minut. Blir fågeln
träffad kommer en ny fågel från
samma lag.

FRITID

Känner ni igen leken?
Har du tips på roliga lekar? Skicka
gärna in förslag till www.rafiki.se

•

VILA

Om fågeln lyckas undvika att blir
träffad eller fånga bollen så ändras
rollerna och jägarna blir fåglar.

Erikshjälpen och IM står
bakom Skolprojektet Rafiki.
Samarbetsprojektet stöds
av SMR/Sida.

2. Hur mycket av tiden läggs på olika saker?
Skriv en siffra mellan 1 och 5 där 1 är lite och 5 är mycket.
Arbete
______
______
______
______

Fritid
______
______
______
______

Vila
______
______
______
______

Delta i hushållet
______
______
______
______

3. Var går gränsen mellan att delta i hushållet
och att arbeta i hemmet?
Hur kan det vara olika i olika familjer?
4. Får du vila tillräckligt?
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Utgivare: Erikshjälpen
och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se

Visste
du att…

Visste
du att...

…barn i genomsnitt hjälper
till hemma en timme om
dagen i Sverige? Hur mycket
hjälper du till hemma?

…hoppa hage, spela
kula och kull finns i
nästan alla länder
men har olika namn?

Ansv.utgivare: Bengt
Swerlander
Redaktion: Camilla Sköld,
Åsa Bengtsson, Andreas
Hallman, Bitte Arréhn,
Johanna Lindberg och
Henry Hahne.
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Galgallu
Andries
Du själv
Lagom?

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 informatörer för skolbesök, ring
0709-37 33 06 eller 0709-37
33 08.

ISSN 1401-4335 *
Layout & tryck:
Prinfo Bergs
(svanenmärkt tryckeri)
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itidning
Nästa Rafik
nuari.
kommer i ja
afikis nya
Missa inte R
filmer om
hemsida. Se
och lek.
barns fritid

Vad gör du på din fritid? Rita och
skicka in till rafiki@rafiki.se
Din teckning läggs ut på hemsidan.
Vi lottar ut tre Rafiki-ryggsäckar!

www.rafiki.se

