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Alla barn har 
rätt till liv och 
utveckling.
 

Artikel 6 är en av de viktigaste delarna i barnkonventionen. 
Rätten till livet betyder att det måste finnas skydd och bra 
hälsa. Utan vatten finns inget liv. För att leva och utvecklas 
behövs inte bara mat och rent vatten – det behövs 
utbildning också. Det är de olika länderna som har lovat 
att göra sitt allra bästa för att barn ska utvecklas.

2 Lärartips finns på www.rafiki.se

Har du tänkt på vad viktigt vatten är? Det är ju smidigt att 
vrida på kranen och ta ett glas vatten när man är törstig.  På 
vissa ställen på jorden saknar de vatten medan andra har för 
mycket. I det här numret kan du läsa om hur Samira i Kenya 
väntar på regn. Och du får veta hur Hasan i Bangladesh gör 
när det blir översvämning varje år. 

Lukas och Gina som bor i Hult funderar över hur 
det är att leva där det är torka. 
Läs om det på sidan 10!

När temperaturen på 
jorden stiger drabbas 
de fattigaste mest. Lite 
orättvist eftersom det 
är vi som har det lite 
bättre som orsakar större 
påverkan på naturen. Vi 
kan alla hjälpas åt att vara 
rädda om naturen, eller 
hur? Vi har ett tips på hur 
man kan återanvända gre-
jor. Kolla in snyggaste ljuslyktan 
på tidningens baksida.  

Hälsningar

Rafiki

Artikel 6
Alla barn har rätt till 

livet. Länderna ska se till 
att barn överlever och 

utvecklas.

För mycket och för lite 
ställer till problem

Här får du träffa två barn från två olika länder. 
De har vatten och de går i skolan.

I Kenya bor Munjao. Han gillar att sparka 
fotboll och att valla kor ihop med kompisar.

– När det inte regnat på länge får man 
gå väldigt långt med korna för att hitta vat-
ten, säger Munjao. Då är det svårt att hinna 
med något annat på dagarna.

– Efter skolan går jag hem och tvättar mig, för det  
är så varmt, säger Sapla som bor på en ö i Jamuna-
floden i Bangladesh. När hon är ren och fräsch 
brukar hon sätta sig och läsa lite. Sedan hjälper hon 
till med att hämta vatten och diska. Sapla berättar 
att hon gillar att hoppa hopprep och om framtiden 
har hon stora planer:  

– Jag skulle vilja bli lärare!

Munjao

Sapla

På sidan 4 träffar du 
Samira som lever utan 
vatten och på sidan 7 
träffar du Hasan som 
lever där det finns för 

mycket vatten.



  
 

 

Det är torrt. Och torrt har det varit nästan så länge Samira 
kan minnas. Djuren har inget att äta. Buskar och träd är torra. 

Något gräs finns inte heller att täta familjens hydda med. 
Allt är så torrt att det bara går sönder.

    ”Vi längtar 
efter regn”

Visst är det lite speciellt att kunna läsa, 
tycker Samira. Det är inte många i hennes by 
som kan det. Mamma och pappa har aldrig 
gått i skolan och nästan inga andra vuxna 
som Samira känner heller. Men nu finns 
det en skola och Samira är glad att just 
hennes föräldrar tycker att det är viktigt 
att hon lär sig läsa och skriva.   

Här i den nordöstra provinsen gifter 
man ofta bort flickor ganska tidigt.
För fattiga familjer kan det betyda 
en viktig inkomst att gifta bort en 
vacker och duktig dotter. Samira 
hoppas att hon ska få 
gå klart i skolan och 
att hon kanske en dag 
istället själv får vara med 
och bestämma vem hon 
ska gifta sig med. Men 
ännu vet hon inte vad 
som ska ske. 
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Kenya

I Samiras by i Kenya är man visserligen van 
vid torka. Men Mahamoud, en av byns äldre 
män, säger att han inte minns när det var så 
här torrt senast. Och han är ju gammal. 

De allra flesta familjer som bor här i trakten 
är nomader. Det betyder att de flyttar runt 
med sina djur för att hitta vatten och bete. Men 
nu har det varit torrt så länge i så stora områ-
den. Då blir det mycket svårt att hitta mat till 
djuren. Många kor har dött och i Samiras by 
har flera gamla människor och små barn också 
dött av torkan. Man pratar inte så mycket om 

det, men alla vet att det är farligt när det inte 
regnat på så länge.

Utmed vägarna ligger döda djur. Det är kor som 
inte hann fram till något vatten. Och utan sina 
kor har människor här svårt att försörja sig. 

Eftersom många familjer här flyttar omkring 
med sina djur är det inte alla barn som går i 
skolan. Men Samira är lyckligt lottad. Hennes 
föräldrar har bestämt att hon ska gå i skolan. 
Trots att det kostar en del och trots att hon är 
flicka. Många familjer skickar bara sina pojkar 
till skolan medan de håller flickorna hemma 
för att hjälpa till med att mjölka kor, laga mat 
och passa småsyskonen. 
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Samira bor nästan precis på ekvatorn. Här är det 
varmt och solen står mitt på himlen. Då är det 
skönt att hitta skugga under ett träd.

I samma område som Samira bor Baroako, Nasra, Abdi och Marian. Deras mamma Gudo berättar att 
hon kokar majsvälling varje dag, av majsmjölet hon fått vid en matutdelning från Erikshjälpen. Det har 
räddat livet på familjen, som har förlorat hela sin boskap i torkan. Mamman ska försöka öppna en liten 
kiosk, för att försörja familjen i framtiden. 

Samira  
Ålder: 7 år

Klass: 1

Bor: : i en by utanför 

Ijara i Kenya, nära 

gränsen till Somalia  

Torka på Afrikas horn
Afrikas horn kallas halv-
ön i nordöstra Afrika. 
Området har drabbats 
av långvarig torka. Även 
östra Kenya har drabbats. 

Kenya
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Att hjälpa människor är bra. Dela ut mat 
och rent vatten till svältande människor 
är väldigt viktigt. När man inte får mat 
blir man trött och lättare sjuk. Barnen 
och de gamla drabbas värst.

Att dela ut mat och bygga flyktingläger 
är ibland bästa sättet att hjälpa många 
samtidigt. Men många skulle ha kunnat 
stanna kvar hemma om hjälpen kommit 
dit. Kanske var det så att hjälpen fanns på 
fel plats eller kom för sent.

När många människor bor i flykting-
läger finns det inte jobb till de vuxna 
så de kan tjäna pengar. Familjer stannar 
kvar i flyktinglägren i flera år. De barn 
som växer upp i lägren missar mycket 
av vanliga saker. En del familjer trivs inte 
och är ledsna.

Många föräldrar kan vara rädda för att 
flytta tillbaka, för de vet inte hur de ska 
försörja sig. Då är det lättare att stanna 
i lägret där de vet att det finns mat och 
vatten, även om de längtar hem.
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Samira har hört mammorna i byn prata om 
att de skulle behöva fler sätt att överleva 
på.  För att klara nästa torka bättre är det 
mycket på gång nu. Viktigast är att se till att 
det finns tillgång till vatten i byn. Man star-
tar också utbildning i att ta hand om skinn 
från kor och getter. Kurser i odling är också 
nytt. Byborna kommer att få lära sig odla nya 
grödor. Växterna vattnas precis vid rötterna 
för spara vatten. På så sätt kan alla äta sig 
mätta. Familjerna kan också sälja grönsaker 
och tjäna pengar. Man skulle kunna öppna en 
kiosk och sälja lite annat gott också!

Text och foto: Monica Samuelsson

Min skola över-
svämmas varje år

Tack vare hjälptransporter med majsmjöl, 
bönor, matolja och vatten kan familjerna i 
Samiras by klara sig. Nu väntar och längtar de 
mer än någonsin efter regn.

Glada nyheter! 
När Rafiki träffade Samira i november hade 
torkan pågått länge. Lagom till tidningen 
skulle tryckas kom glada nyheter. Regnet 
har kommit! Det tar ett tag innan gräset 
har växt upp och innan man kan skörda 
något. Nu har familjerna i Samiras by fått 
nytt hopp om framtiden!

Visste du att…
 
…det är kvinnor och barn som 
brukar hämta vatten. Några får gå 
långt. När det är torka kan det ta 
hela dagen att hämta vatten. En 
bra lösning är att se till att skolor-
na får rent vatten. Då får barn, och 
särskilt flickorna, större möjlighet 
att gå i skola.

Flykting-
läger 
Bra eller dåligt?

Hasan i Bangladesh:

Torka på Afrikas horn. Översvämning i Bangladesh. 
Vädret verkar vara tokigt på många platser. Hasan som 

bor på en ö i Bangladesh är van vid översvämningar.  
De kommer varje sommar och han vet precis vad han 

ska göra när vattnet börjar stiga. 

På en ö av lera i floden Jamuna bor Hasan. 
Hans föräldrar odlar ris och grönsaker som 
de flesta andra familjer här. Om man bygger 
en skola här så kommer den snart att spolas 
bort i en översvämning. Ändå finns det nu 
skola och en av byborna har blivit lärare. 
Lösningen är ett skolhus som man kan 
skruva ner om byborna ser att floden stiger 
mer än normalt.

I skolan gillar Hasan att jobba med bok-
stäver. I alfabetet finns ungefär 500 tecken 
att lära sig. Av sin lärare får Hasan lappar 
med bokstäver. Han letar sedan bokstäver i 
en berättelse. Sedan övar han på att skriva 
dem. Efter det gör de en saga med några 
bilder. Det blir en teater och barnen skrattar 
mycket. 

Efter skolan hjälper Hasan till hemma 
med grönsaksodlingen innan han spelar 
fotboll. 

 När Hasan och hans familj ser att vattnet 
börjar stiga funderar de på om det hotar 
deras hus. Ibland kan de bo kvar, men vissa 
somrar lastar de sina saker på en flotte och 
flyttar till en annan ö. 

Hasans ö har börjat rasa i ena ändan. 
Floden tar med sig leran när det är över-
svämning. Om några år är hela ön borta. Då 
har både skolhuset och familjerna flyttat till 
någon av de nya öar som bildats.  

Text och foto: Andreas Hallman

Skolan som Hasan går i är flyttbar. När det blir 
översvämningar och ön rasar monterar man 
ned skolan och flyttar den till en annan ö. 

Skolan ligger högst på ön. Vid senaste översväm-
ningen steg vattnet en decimeter över golvet. 
Då behövde inte skolan flyttas. Men några hus 
spolades bort.
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Mycket i vatten  
i Bangladesh
I Bangladesh kommer smältvatten från 
Himalaya ner i floderna. Det är normalt och 
händer på sommaren varje år. Samtidigt 
kommer monsunregn in från havet. Då blir 
det översvämning, fast bara lite. Sen minskar 
flodens vatten under vintern. Bönderna drar 
nytta av detta och odlar i den näringsrika 
leran som gödslat åkrarna. Men ibland smälter 
glaciärerna för mycket och regnen blir många. 
Då förstör översvämningar mer än vanligt. Då 
kan vi läsa i tidningen om katastrofer. 

 
När jorden blir varmare och isen vid polerna 
smälter tror man att havet kommer att stiga 
långsamt. Om det blir så påverkar det Bangla-
desh mycket. Bangladesh är ett platt land vid 
havet. Den billigaste marken ligger närmast 
vattnet, där de fattigaste bor. Redan nu drab-
bas de av översvämningar men det kommer 
att drabba ännu fler. 

En varmare värld 
Temperaturen stiger på jorden. Inte 
mycket, men polarisarna har börjat smäl-
ta mer. Att det blivit varmare påverkar 
vädret på olika platser. Det kan bli mer 
regn – eller mindre regn. Orsaken till den 
ökade uppvärmningen beror mest på 
det som vi människor gör, som att värma 
upp våra hus och köra bil.  

Vid den senaste stora översvämningen steg 
vattnet sex meter istället för två meter, som 
är normalt. Här räddas en familj som har 
suttit tre dagar på sitt tak. Deras hus låg 
högt upp på ön, men det räckte inte. 

Mainul gör honnör! Han och Jarel fiskar. De doppar ner nätet och fångar små 
räkor. När Mainuls pappa är klar på risfältet kommer han och hjälper till.

Fiskenät

Torka på  
Afrikas horn
På Afrikas horn och runt hela öknen Sahara 
bor människor som behöver ved till matlag-
ning och mer plats att odla på. Då försvinner 
träden och öknen breder ut sig. Det har också 
blivit varmare. Det har inte regnat på några år. 
När vatten saknas torkar odlingarna och dju-
ren hittar inget att beta. Många djur har dött. 
Just det har hänt på Afrikas horn och därför 
svälter många människor nu.
Varje år finns i normala fall både regntider 
och torrtider. Men ibland kommer inte reg-
nen. Då blir det torka. Torrtiderna kommer 
allt oftare nu och det tror man beror på män-
niskornas inverkan på naturen.  

Vem drabbas värst? 
Klimatförändringarna drabbar alla i hela värl-
den. De fattiga drabbas hårdast. Men du och 
jag kan vara med och påverka. Om vi tänker 
smart när vi handlar och är rädda om energin 
så kan vi göra mycket för att uppvärmningen 
av jorden ska ske långsammare. Då blir det 
bättre för oss alla. 

Fundera på: 
Vad är jobbigast:
Att byn blir översvämmad och alla 
får rädda sig till en torr plats?
Eller att det är torka och alla måste 
ge sig av för att leta efter vatten? 
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 Intervju LekRecept

Gina och Lukas funderar på hur torkan påverkar 
barnen. De tror det blir mycket extrajobb att 
hitta tillräckligt med vatten och spara på vattnet.

– När man blir uttorkad orkar man inget, säger 
Gina. Människor blir nog ledsna när deras djur 
dör. De gillar nog sina djur, precis som vi gör, 
funderar Gina vidare och tillägger att kameler är 
söta! Jag tror det är jobbigt när kompisar behö-
ver flytta och när folk blir sjuka och dör.  

– I flyktinglägren får de ju vatten, mat och 
medicin men de har inte sitt hus, sin gård. För-
äldrarna har inte jobb. Finns det skola i flykting-
läger, undrar Gina och fortsätter:
– Jag tycker det är bättre att de får hjälp med 
mat och vatten där de bor!

– Köp en vattenpump så de får upp vatten och 
kan börja odla, säger Lukas. Vi kan köpa utsäde 
åt dem och annat de behöver. Vattenbomba kan 
man ju!

– Man kan hjälpa dem att bygga bra toaletter så 
de håller sig friska, säger Gina.

– Jag tycker det är bra att hjälpa dem bo kvar 
hemma och att hjälpa djuren så de överlever. 
Då kan de bo där de har kompisar och skola, det 
är roligare då säger Lukas och Gina innan de går 
tillbaka till sitt klassrum.    

Text och foto: Bitte Arréhn

Mango 
Mango växer där det är varmt klimat och odlas 
över nästan hela världen. Den behöver vatten 
men klarar sig länge i torka. Mangon mognar 
när det är som torrast. Efter banan är mango 
den viktigaste tropiska frukten.  Den är söt, 
syrlig och saftig - och full av vitaminer. 

Mangosmoothie
Gör en härlig mangosmoothie! Dela mangon i 
tre delar genom att skära försiktigt längs med 
frukten, på båda sidor om kärnan.  På de två 
delarna utan kärna skärs fruktköttet i tärningar. 
Skär inte igenom skalet. Böj upp skalet så att 
tärningarna skiljs åt. Då blir det lätt att lossa 
dem en och en.     

Det här behöver du:
1 mango
½ liter vaniljyoghurt
Mixer

Mixa mangobitarna och 
blanda med en halv till en 
liter vaniljyoghurt tills det blir slätt. 
Häll upp i glas och servera!

Hopprep  
med Rafiki!
Överallt i världen hoppar barn hopprep. 
Ibland räknar man hoppen. Men har du 
provat att räkna till tio på ett nytt språk 
samtidigt som du hoppar. Här får du två 
språk att öva på. Hur många språk kan 
ni hoppa på i er klass? Och kan du byta 
språk utan att sluta hoppa?

Räkna till 10 på somaliska (Somalia ligger 
på Afrikas horn)
1 – ków
2 – lába
3 – sáddex
4 – áfar
5 – shán
6 – líx
7 – toddobá
8 – siddéed
9 – sagaal
10 – toban

Räkna till 10 
på bengali
(språket i 
Bangladesh)
1. Ek 
2. Dui 
3. Tin 
4. Char 
5. Pach 
6. Chhoy 
7. Shat 
8. Aut 
9. Noy
10.Dosh

 © Henry Hahne

Hur kan man leva 
där det är torka?
Så här tänker Lukas och Gina

Rafiki frågade två elever i Hult utanför Eksjö vad de tänker om barns liv på  
Afrikas horn. Hur är det att leva i ett område som har drabbats av den värsta 
torkan på över 60 år?

  Gina Klass: 5
Skola: Hults skola

Lukas 
Klass: 6

Skola: Hults skola

Mango-
mums!
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 Djuret
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Jag som trodde du dödade din mat med 
gadden?
– Det är det många som tror, men den an-
vänder jag mest när bytet är stort eller om 
jag behöver försvara mig.

Har du några skorpionbarn? 
– Jodå, men de har flyttat ut allihop. Vi 
skorpioner föder levande ungar och är 
väldigt kärleksfulla mot våra små skorpion-
barn och pysslar om dem så mycket vi kan. 
Ungarna brukade sitta på min rygg och jag 
skyddade dem mot faror. Efter några veckor 
var de var redo att klara livet på egen hand 
och då gav de sig iväg. Nu var det länge 
sedan jag träffade någon av dem!

Text: Åsa Bengtsson

Det du alltid undrat om 

skorpionen
På listan med djur som man inte skulle vilja träffa på hamnar nog skorpionen 
ganska högt upp. Men är alla skorpioner livsfarliga? Och är det sant att de  
föder levande ungar? Rafiki har undrat länge och här kommer svaren. 

Tjena, hur är läget?
– Jo tack, jag är taggad.

Men hur ser du ut egentligen?
– Vad menar du med det? Vilken oförskämd 
fråga! Vi skorpioner är spindeldjur och jag är 
faktiskt en av de snyggaste honorna här i landet! 
Mest nöjd är jag med mina gripklor, de är bra 
att ha när man ska äta! Och så gillar jag så klart 
min gifttagg där bak!
Själv är jag inte så lång, i alla fall inte om man 
jämför med mina största kompisar som är över 
20 centimeter långa. De minsta är inte större än 
en knapp. 

Hur vill du ha det för att må bra?
– Jag gillar att ha det varmt och gott, mellan 20 
och 37 grader ska det vara. Men vi överlever 
både när det är lite kallare och lite varmare.
För det mesta ligger jag och tar det lugnt i mitt 
gömställe på dagarna. Det är först när det börjar 
bli mörkt som jag ger mig ut. Jag är alltid redo 
att gå till attack eller försvara mig, man vet ju 
aldrig vem man möter i mörkret.

Många människor gillar inte skorpioner!? 
– Nä, det är många som är rädda för oss! Men 

de flesta av oss är ofarliga. Våra stick kan däre-
mot göra väldigt ont och såren som blir efter 
sticken har ofta svårt att läka. Jag har hört att 
ni människor tycker att vi ställer till med störst 
problem i Mellanamerika, delar av Sydamerika, 
Afrika, Mellanöstern och Indien. 

Vem vill du själv helst inte träffa på?
– Tja, även om jag har ett ganska 
starkt gift i taggen är de inte så 
kul att träffa på stora spindlar och 
fåglar. De har den dåliga vanan att 
bryta av svansen på oss skorpioner 
och sedan äta upp resten.
Men det brukar gå bra för mig. Jag är rätt snabb, 
och så kan jag springa både framåt och bakåt 
och åt sidorna. 

Vad äter du helst?
– Jag äter mest insekter och andra spindeldjur. 
Mina kompisar som är lite större än jag äter små 
kräldjur också.
För det mesta räcker det att jag tar tag i bytet 
med mina kraftiga klor och håller det i ett sta-
digt grepp innan jag börjar äta. Men om det gör 
mycket motstånd krossar jag det med klorna, då 
går det lättare att njuta av maten.

Snabbfakta 
om skorpionen
•	 Det	finns	1	500	arter
•	 Finns	i	nästan	hela	världen		
•	 Kroppslängd	från	ca	1	cm	
 till över 20 cm
•	 Föder	levande	ungar
•	Är	rovdjur
•	Alla	skorpioner	är	giftiga	men	
 de flesta är inte farliga för 
 människor
•	Största	antalet	stick	
 och dödsfall äger 
 rum i Mexiko
•	Motgift	tillverkas	på	
 flera håll i världen
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Rafiki nr 67 (1/2012) • 
Alla barn har rätt till liv och utveckling

 www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se

Kan du lösa Rafikikrysset?
Du kan vinna en handgjord elefant i tyg. Senast 
den 2 mars vill vi ha din lösning. Om du inte vill klip-
pa sönder tidningen kan du ta en kopia på sidan. 
Skicka lösningen till ”Rafiki-kryss 1/2012”, 
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Glöm inte namn och adress! Den 5 mars presenterar 
vi vinnarna på www.rafiki.se

Krysset
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. 
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Erikshjälpen och IM
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Andreas Hallman, Bitte Arréhn 
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Rafiki har fått in många 
teckningar från er 
läsare där ni ritat vad ni 
brukar göra på er fritid. 
Här visar vi några av 
dem som kommit från 
Bara-skolan. Gå in på 
hemsidan www.rafiki.
se för att se alla teck-
ningar Rafiki fått in. 
Tack för alla fina 
bidrag!

Teckningar 
från läsare

Brev

Går fort Tjat Är hal Inte
gamla

Sägs 
till flera

Flicknamn

Grönsak

Är kvar

Gör varg

Efter R

Är nog han 
som äger 

renar
Räcka

Tråckla

Del av
ben

Av Isabella 
Karoussi

Av Emil 
Rasmuson

Av Matilda 
Hansson

Av
 M

ar
tin

 A
ni

c
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www.rafiki.se

Pyssel

Håll utkik!

Rafiki Special kommer 

i slutet av mars.

Smartaste 
ljuslyktan
Gör din egen ljuslykta! Den lyser upp fint i vin-
termörkret och kan användas både inne och ute. 
Ljuset sipprar ut genom hålen medan burken 
skyddar för väder och vind så ljuset inte slocknar 
så lätt!
Du kan göra en lykta till dig själv eller överraska 
någon du tycker om med en alldeles speciell 
ljuslykta!
 
Gör så här:

Fyll en tom konservburk med vatten och sätt 
in den i frysen eller ute om det är kallt. Låt 
den stå över natten eller till dess att den är 
helt genomfrusen.

Ta fram hammare och spik. En liten spik gör 
små hål och en stor spik gör stora hål.

Ta ut burken. Gör hål och olika mönster med 
hjälp av hammaren och spiken. Isen inuti 
burken gör att du inte bucklar till burken när 
du hamrar.

Avsluta med att göra två hål längst upp i  
kanten av konservburken. Fäst en ganska 
lång ståltrådsbit som handtag.

Om du vill kan du måla din lykta med  
värmetålig färg.

Din lykta är färdig! 

Vill du visa hur din lykta blev? Ta en bild och 
skicka in till rafiki@rafiki.se så lägger vi ut den 
på hemsidan. Vi lottar ut tre Rafiki-ryggsäckar! 
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