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Världen är full med nya kompisar!

Här är min
familj!
Benjamin, Naomi och
flera andra berättar om
sina familjer, stora och
små. Sidan 4.

Fruktsallad
Den här fruktsalladen går
inte att äta för den är en
lek. Sidan 7.

Så gick det
för Killy

Grace har en
jättefamilj
Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne.
Kläderna är begagnade, och flera flickor får dela på dem. Men Grace är
jättestolt – och hon är glad för sin stora familj.
Grace har ingaVföräldrar, de dogll m – Mamma och pappa dog när jag var
ärlden är fu
ed ny

i sjukdomen aids för många år
sedan. Men hon har ändå en jättestor
familj! Hon bor hos sin farbror och
hans fru och hon kallar dem för
morfar och mormor. Här bor också
deras många barn, barnbarn och
ytterligare en föräldralös släkting.
Familjen bor på landsbygden i Zimbabwe i södra Afrika.

fyra år.
saknar dem
ibland men
a Jag
kom
pisar!
jag minns dem inte, säger Grace.
Men jag har en ny familj och det
enda som skiljer mig från en flicka
som har riktiga föräldrar är att hon
får se sin mamma. Det får inte jag.
Väldigt många i Zimbabwe är föräldralösa för att deras mamma och
pappa har dött i sjukdomen aids.

I förra numret fick du läsa
om Killy som behövde
glasögon. Vill du veta
hur det gick? Läs mer på
sidan 8!

Graces föräldrar dog i aids när
hon var fyra år. Det här är några
ur hennes nya familj! De är hennes släktingar och glada över att
Grace bor hos dem.

En del av barnen bor ensamma
kvar hemma med sina syskon,
utan någon vuxen. Men de flesta
föräldralösa barn får bo hos en
släkting.
– Det är viktigt att ha en familj
för att ha andra barn att leka
med. Och de vuxna tar hand om
mig, ger mig mat och kläder. Jag
kan prata om svåra saker med
mormor och hon behandlar mig
likadant som sina egna barnbarn,
säger Grace.
Det finns kvinnor i byarna som

bildar grupper som hjälper de
föräldralösa barnen. Mormor
Ruth är med i en kvinnogrupp
som odlar tomater, majs och bananer för att hjälpa andra barn.
Alla barnen hjälper till
hemma och pojkarna får arbeta
lika mycket som flickorna. Det
är ovanligt. I Zimbabwe brukar
pojkarna inte behöva arbeta så
mycket. Grace hämtar vatten,
diskar, lagar mat, tvättar, arbetar
med odlingarna eller sopar
gårdsplanen på eftermiddagarna
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efter skolan.
Sedan ska läxorna läsas. Leka
får hon göra medan hon arbetar,
på helgerna, på skolrasterna och
så på väg hem från skolan förstås.
Här i Zimbabwe kostar skolan

pengar. Grace kan gå i skolan
eftersom den svenska biståndsorganisationen IM, Individuell
Människohjälp, betalar hennes
skolavgift och skoluniform. Hon
har också fått en get som har
hunnit få flera killingar.
– Mamman skrek och grät när
de föddes, det var lite läskigt.
Den första killingen fick jag ge
bort till en annan föräldralös
flicka, men jag har kvar Sekai och
Zambuko! säger hon stolt och
kelar lite med getterna.
Grace måste gå i två timmar för att
– De är också min familj!
komma till skolan.
Text och foto: Anna Persson

Fundera på:
Varför är det viktigt
att ha en familj?

– På morgonen springer vi, men på
hemvägen hinner vi leka.
– Jag tycker om skolan och lärarna
är snälla. Men en del saker förstår
jag inte, särskilt i engelska. Men
det bästa jag vet är skolan och att
arbeta. Jag vill bli hembiträde som
min syster.

Barnkonventionen

Alla länder
ska respektera att
föräldrarna har ansvaret
för sitt barn. Föräldrarna
ska ge sitt barn råd.
Artikel 5

Alla barn
har rätt till
en familj

Du har rätt att
vara med dina föräldrar
(om det inte är
skadligt för dig).
Artikel 9

Dina föräldrar har
gemensamt ansvar
för din uppfostran och
utveckling. Barnets
bästa ska komma först.
Artikel 18

I Barnkonventionen står att dina föräldrar har
ansvar för dig. De ska ge dig råd när du gör det
som du har rätt till.
Du har rätt att vara med dina föräldrar. Om det
är skadligt för dig att vara med dina föräldrar
får en myndighet flytta dig till ett annat hem.
Då måste man också lyssna till vad du tycker.
Om föräldrarna bor på två platser kan samhället
bestämma var du ska bo så att det blir bäst för
dig. Du har rätt att träffa båda dina föräldrar
om det inte är dåligt för dig. Om din förälder
är i fängelse så ska du få veta var din förälder
är. Om dina föräldrar bor i olika länder ska ditt
land hjälpa dig att träffa dina föräldrar.
Föräldrarna har tillsammans ansvar för din uppfostran och utveckling. De ska tänka på det
bästa för dig. Samhället ska stödja dina föräldrar
och se till att det finns vård och barnomsorg.

Visste du att…
…många barn på barnhem bor där
för att föräldrarna är fattiga? Föräldrarna älskar sina barn men vet
att de inte har möjlighet att ge dem
bra mat och utbildning. De flesta
stora organisationer hjälper nu barn
hemma i familjen istället. Då förlorar
barnen inte sina föräldrar men kan
ändå få det stöd de behöver.
3

Hur ser din familj ut?
Familjer kan se ut på olika sätt. På många platser är familjen stor och även kusiner och
farmor och farfar bor i huset. På andra ställen är det vanligare med en liten familj.
En del har föräldrar som flyttat ifrån varandra och det kommer in nya vuxna i familjen
och nya bröder och systrar. Rafiki har träffat några barn som berättar om sina familjer.

Naomi, 11 år, Kambodja och Sverige
– Jag bor med mamma och pappa. Min mamma är
från Sverige och min pappa kommer från Kambodja.
När Rafiki träffade Naomi var hon hemma i Phnom
Penh i Kambodja. Då packade hon för att flytta hem
till Sverige. Hela familjen bor tillsammans och några
år bor de i Sverige och några år i Kambodja. Hemma
hos Naomi talas det flera språk. I skolan i Phnom
Penh pratar de engelska. Nu bor hon i Sverige.
– Jag gillar Kambodja för där är det sommar hela
tiden. Och jag gillar Sverige också för där är det snö
och vinter!

Naomi

Benjamin, 10 år, Sverige
– I min familj är vi sex
personer. Jag bor med
mamma, pappa och mina
tre bröder. Vi bor på landet
i ett gult hus. Jag tycker
om att åka på semester
tillsammans med min
familj, helst till Falkenberg.
Det viktigaste i en familj tycker jag
är att vara vänner.

4

benjamin

Angelica
Angelica, klass 5, Guatemala
– Jag har två småbröder och vi bor med
mamma och mormor. Mamma jobbar med att
tvätta kläder åt rikare familjer och på dagarna
tar mormor hand om mina bröder. När jag
kommer hem från skolan hjälper jag till och
tar hand om mina syskon. Det är jag som har
ansvaret för att tvätta familjens tvätt.

pacos

Pacos, 10 år och Raymond, 11 år, Benin
Pacos och Raymond har haft mattelektion när
Rafiki träffar dem.
– Pappa jobbar i hamnen och mamma är frisör.
Min lillasyster är ofta med när jag leker med
mina kompisar, berättar Pacos.
Raymond berättar om sin familj:
– Jag bor med min lillebror och mormor. Vi bor
här i staden Cotonou, Benin. Jag har en pappa
men han jobbar på en restaurang i grannlandet Elfenbenskusten. Det fanns inte jobb här
i stan. Och nu har mamma också flyttat dit,
säger Raymond. Mamma och pappa kan han
prata med på telefon, men det kommer nog ta
ett tag innan de träffas.

raymond

Ernesto, klass 5, Guatemala
– Jag bor med min mamma
och det är bara vi två i familjen.
Mamma bakar bröd, vi kallar dem
för empanadas, och dem säljer
hon på marknaden.

ernesto
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Hur ser din familj ut?
Alla barn har rätt till en familj. Men vad räknas som en familj, egentligen? undrar Rafiki.

1

Vilka tycker du ingår i din familj? Beskriv din familj. Rita eller skriv!

2

Hur ser din familj ut när du blir stor, tror du? Behöver man vara släkt och
måste man bo ihop? Vilka vill du ska räknas in i din familj? Rita eller skriv.

Ett av fyra barn
bor med en förälder och
kanske även med bonusförälder.

Tre av fyra barn i
Sverige bor med
båda sina föräldrar.

Visste du att…
…när man gifter sig är det vanligt i en
del länder att kvinnan flyttar in till mannens familj? Där bor mannens bröder
och deras fruar och barn. Där bor också
de gamla föräldrarna. Att kvinnan flyttade in till mannens släkt när man gifte
sig var vanligt i Sverige förr.
6

Familjer
i Sverige
Det i finns över en miljon barnfamiljer i
Sverige. De allra flesta barnen bor med
minst ett syskon.
Källa: SCB

Lek

Temahäfte Rafiki
2/2013 (nr 71)
Barns rätt till familj

Världen är full med nya kompisar!

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!

Fruktsallad
Deltagarna sätter sig på stolar i en ring.
Det ska vara en stol mindre än antalet
deltagare. En får vara lekledare och
ställer sig i mitten.
De andra är frukter; några tillhör
äpple-familjen, några päron-familjen,
några banan-familjen eller kanske
körsbärs-familjen och så vidare.
Leken börjar med att ledaren till exempel
ropar ”Alla äpplen byter plats”.
Då ska alla äpplen resa sig och byta plats
med varandra samtidigt som ledaren
försöker sätta sig på en stol.
Om ledaren lyckas sätta sig på en stol får
hon/han vara den frukt han just ropat.
Den som blir utan stol får vara ledare och
ropa ut en ny frukt.
Om ledaren ropar ”fruktsallad” ska
alla resa sig och byta plats.

Årsprenumeration
Rafikitidning 2 nummer +
2 Temahäfte Barnkonventionen 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 temahäftet
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.
Erikshjälpen och IM står
bakom Skolprojektet Rafiki.
Samarbetsprojektet stöds
av SMR/Sida.
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,
Elin Östberg och Henry
Hahne.
ISSN 1401-4335 *
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Babyelefanter
får ett hem
Alla barn har rätt till en familj, en mamma, pappa
eller en annan vuxen som tar hand om en. Gäller
det elefanter också?
Utanför Kenyas huvudstad Nairobi, i nationalparken,
finns ett center för elefantbebisar som förlorat sin
mamma och sin familj. Kanske har mamman blivit
sjuk och dött eller dödats av tjuvjägare som vill ha
elefantens värdefulla betar. Ibland hittas ensamma
elefantbebisar av folk som bor ute på savannen och
då kontaktar de centret.
Elefantungarna matas och får hjälp på alla sätt.
Elefantskötarna till och med sover med dem i början
för att de aldrig ska känna sig ensamma.
När elefanterna blir större lär de sig vara tillsammans i stora flockar och man lär dem överleva på
savannen. Till sist, när de blivit några år, klarar de sig
själva.
Flera elefanter som flyttat ut från centret
lever sedan tillsammans ute i det vilda.
Översta bilden: Elefantbebisar
har känsliga magar och skötarna
ger dem välling – ungefär likadan
välling som man ger till männniskobebisar!

Minns du Killy?
I förra tidningen av Rafiki skrev vi att alla
barn har rätt att vara så friska som möjligt.
Vi berättade om Killy i klass tre i Kenya, som
ofta hade huvudvärk och inte kunde se
vad läraren skrev på tavlan. När han gick till
skolsköterskan visade det sig att han hade
dålig syn. Glasögon är dyra och Killys familj
hade inte råd att köpa några. Därför fick han
hjälp med betalningen av skolelever i Eksjö,
så nu ser han superbra. Killy och hans familj
är väldigt glada för glasögonen och tackar
så mycket!

ästa
Missa inte n
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