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Hej!
I detta nummer lär vi oss mer om att alla har 
rätt att få veta vad som händer i världen. 

Rafiki har träffat Daouda och Mariam  som bor i 
Västafrika och Jakob som bor i Östeuropa och fått se 
hur de har det. Läs om dem på sidan 4 och sidan 8. 
Undrar om man kan lära sig något av hur deras liv är?

I Värmland träffade jag några elever som berättar 
om hur de skaffar sin information om världen,  
sidan 7.

Delfiner som räddar liv, visst är det bra! Läs mer om 
hur de kan kommunicera och hur de räddat livet på 
sjömän på sidan 12. 

Leken på sidan 15 är nästan som ett spel. Man får 
rita och nästa man ska gissa vad det är och så fortsät-
ter man laget runt.  Varning för skrattanfall!

Du hittar recept på cupcakes på baksidan. De är inte 
så krångliga att göra. Om du sätter i en liten flagga 
med namn på gästerna kan de användas som bord-
placering – eller skriver du något fint till kompisarna 
så de blir glada!  

Hälsningar
Rafiki

Du har rätt att få veta vad som händer i ditt land och i världen, på ett sätt som 
du förstår, till exempel genom tidningar och tv. Den information du får ska 
hjälpa dig att utvecklas och att leva ett hälsosamt liv.
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Barnkonventionens artikel 17 ger 
dig rätt till information. Det är varje 
land som ansvarar för det. Länderna 
tycker att det massmedier  gör är 
viktigt. Länderna ska uppmana till att 
göra material som är bra för dig och 
som du förstår. Det kan till exempel 
vara böcker, film, tidningar eller webb. 
Länderna ska se till att barn har till-
gång till information och material från 
olika källor. Informationen ska vara 
bra för barns välfärd och utveckling. 

 
Länderna ska uppmuntra 
media att:

• Sprida information som är riktad 
till barn och som stämmer med 
barnkonventionen.

• Sprida information om olika 
länder och kulturer.

• Göra barnböcker.
• Göra material för barn som har 

ett annat språk eller tillhör en 
minoritet.

• Se till att barn skyddas från in-
formation och material som kan 
skada dem.



  
 

 

Minns du när du var sex år? Då gick du i förskoleklass. 
Jakob är sex år. I höst ska han börja riktiga skolan 

och det ser han fram emot.
– Jag tycker om att läsa dikter. När jag börjar skolan ska

jag lära mig att skriva egna dikter, säger han.
Han avslöjar att vi ska få följa med hem och träffa

hans färgglada vänner.

Jakob med sina blå 

och gröna vänner

Rumänien

4

Jakob
Ålder: 6 år

Bor: Rumänien

Familj: mamma, pappa, 

två bröder

Gillar: poesi och undulater
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Att ha undulater är kul, tycker Jakob.

Färgglatt hus i Rumänien.

Jakob bor i ett fint hus. 
Bakom honom, hans 
mamma och hans 
kompis syns en av kakel-
ugnarna som familjen 
värmer upp huset med.   

När Rafiki kommer på besök skiner solen. 
Hösten är här men det är fortfarande lite 
grönt på kullarna. Jakob bor i en liten stad 
som heter Alesd i nordvästra Rumänien. Här 
i landet finns det några som är rika men 
här bor också många som är väldigt fattiga. 
De bor i dåliga hus och har svårt att få ihop 
pengar till mat och kläder. De flesta av dem 
som inte har det så bra i Rumänien tillhör 
folkgruppen romer. Jakob är också rom och 
i området där han bor finns en del mycket 
fattiga familjer. Han känner många barn 
som inte går i skolan, fast de har åldern inne.  

Men Jakobs familj har fått det 
lite bättre. Båda Jakobs store-
bröder går i skolan. Hans äldsta 
bror studerar till dataingenjör 
på universitetet. I området finns 
en förskola som Erikshjälpen stöt-
tar. Jakobs ena storebror var ett av de 
första barnen som började gå där, och 
det hjälper de romska barnen att börja 
riktiga skolan sedan.

– När jag blir stor vill jag läsa vidare 
och studera, säger Jakob. Han är lite 
blyg, men samtidigt nyfiken. 

När förskolan är slut för dagen får vi 
följa med Jakob hem. Han har just 
fått två undulater, en blå och en 
grön. Vi ska få träffa dem.  Så fort vi 
kommer fram visar han stolt upp 
dem.

  
Jakob bor i ett litet, färgglatt hus i det 
romska området i Alesd. Jakobs pappa är 
inte hemma, han jobbar med att bygga 
hus i Italien. Det är ganska vanligt att  
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mammor eller pappor jobbar utomlands och 
Italien ligger ganska nära Rumänien. 

När pappa kommer hem bygger han på deras 
hus. Jakobs mamma, Anna Florika, visar stolt 
tillbyggnaderna i huset. Hallen är ny och fin 
och familjens nya toalett är snart färdig. En 
smal trappa, som går liksom lite halvt utanpå 
huset, leder upp till storebrors rum på övervå-
ningen. 

Anna Florika är stolt, både över sitt hem 
över och sina söner. Hon berättar att hennes 

äldsta son som är 20 år just har tagit körkort. 
Han gillar musik också. I hans rum står en 
synt och i vardagsrummet hittar vi hans drag-
spel. Storebror är inte hemma nu, men vi lånar 
hans dragspel lite. Jakob och hans kompis som 
kommit på besök klappar i händerna. När  
Jakob lärt sig skriva sina egna dikter kan 
kanske han och storebror göra egen text och 
musik – och spela tillsammans. 

Text: Rosemarie Engblom  
Foto: Bengt Öberg

Vuxna och barn hjälps åt att köra hem 
grejor med häst och vagn.  

På idrotten idag är det rockring och bollspel som gäller. 

Snyggt parkerade fordon hemma hos Jakob. 

Så tänker elever om information
Rafiki har träffat elever i Värmland 
och Småland och frågat:  

• Varifrån får du din information om 
  barns rättigheter? 

• Varifrån får du information om viktiga 
  saker i Sverige och världen?

• Hur vet du att det är sant?

Emmie, 11 år, Grossbolsskolan i Forshaga:
– Jag får veta om barns rättigheter i skolan 
och från andra barn.  Om Sverige och 
världen kan jag se på tv, läsa i tidningar och 
jag får veta vad som händer från vuxna och 
föräldrar. 
För att ta reda på om det är sant försöker jag 
hitta källan. Om min kompis har sagt något 
som hon har hört försöker jag hitta var det 
kom ifrån. Och jag kollar Wikipedia.

August, 12 år, 
Ramkvilla skola:
– Jag får min information 
från tv och radio. Jag brukar 
titta på Lilla Aktuellt och jag 
litar på vad de säger.

Liam, 11 år, Grossbolsskolan  
i Forshaga:
– Jag får information om barns 
rättigheter och viktiga saker 
som händer i Sverige och världen 
genom böcker och google och 
från mamma och pappa.
Hur jag vet att det är sant? Det vet jag 
faktiskt inte. Vissa saker kan inte vara 
sant. Ibland tror jag inte på det.

Ronja, 11 år, 
Grossbolsskolan 
i Forshaga: 
– Jag får min informa-
tion om barnkonventionen 
i skolan och av mina kompisar. 
Hemma, utan att veta ordet barnkon-
vention, har jag lärt mig att det ska 
vara rättvist. Från tidningar och tv och 
från mamma och pappa får jag veta vad som 
händer i världen. Jag tittar om informationen 
står på fler ställen och letar efter källan, för att 
se om det är sant. 

emmie

RonJa

august

liam

Text: Andreas Hallman och Jonatan Edström 
Foto: Andreas Hallman och privat

Intervju
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 Solen står högt på himlen och det är hett. 
Många barn skrattar och stojar. Rafiki har rest till 

Västafrika, till Burkina Faso, för att hälsa på elever 
i skolan och nu är det rast.    

För att hitta någon på rasten kan man titta 
under de stora träden. Där, i skuggan, finns Ma-
riam som spelar Stopp med kompisarna. Men 
en bit upp i trädet klänger Daouda och några 
andra barn. Klättra är alltid kul. Och särskilt när 
frukten börjar mogna. Daouda kommer ner 
med en klase som liknar vindruvor. Han delar 
med sig till de yngre som inte kommer upp i 
trädet. Och till Mariam som har kjol och inte 
tänker klättra alls. 

Sista lektionen på onsdagar är det NO. Daouda 
sitter på tredje raden i klassrummet. Fröken går 
igenom om olika jordar. Hon sitter på katedern 
och berättar att sandjord är bra för att odla 

jordnötter, lerjord är bra för hirs och humus är 
bäst när man ska odla majs. Eleverna får också 
lära sig hur man ska skydda jorden. 

Efter tio minuters genomgång tar de upp 
böckerna och läser om jordar. Miriam är bland 
de första som reser sig upp och läser. De turas 
om att läsa men det är 38 elever så alla får inte 
läsa högt. Ibland stoppar fröken och förklarar 
något. När de har läst är det dags för frågor. 
Eleverna ska svara sant eller falskt på fakta om 
jordar.

Varken Mariam eller Daouda har svårt för NO. 
Men bådas favoritämne är franska.

– Jag gillar verbböjningar bäst. Rättstavning 
är lätt, säger Mariam.

Att resa och 
spela stopp

BuRkina
Faso

Daouda och mariam om

mariam
Bor: i Burkina Faso

Familj: farfar, faster och 

fem äldre syskon

Gillar: franska

Daouda
Bor: i Burkina Faso

Familj: mamma, pappa,

farfar, fem syskon

Drömmer om: att resa
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 Att göra

11

Stryk under varifrån du får din kunskap eller information

Ringa in dem du kan lita på (det som är sant)

Har du provat att räkna efter hur många nya grejor du får 
reda på varje dag? Information kan komma från många håll 
och man kan söka den själv. Om det är sant är inte alltid så 
lätt att veta. 

Lärare 

Familj  

Böcker 

TV

Radio 

Internet 

Kompisar 

Tidningar 

Reklam 

Spel 

Naturen 

Bilder

www

KOm 
OcH 
Köp!

DISKuTERA!

Vilken information blir du 
mest påverkad av? Varför?
Varför ska jag ha tillgång till information?
Du har rätt att uttrycka dina åsikter. Du har också rätt att 
delta i beslut om saker som rör dig. Därför är det viktigt 
att du har tillgång till information. När du vet mer så är 
det enklare att ha en åsikt.  

  

Mariam spelar Stopp: 
Alla står i en ring. Ett barn ropar något barns 
namn och kastar upp en liten sten i luften. 
Den som hör sitt namn springer fram och 
fångar stenen. Sedan ropar den ett annat 
namn och kastar upp stenen. Om man inte 
kan fånga stenen lämnar man stenen till 
någon annan och går ur ringen. Till sist är 
det bara ett barn kvar.

– Jag är bra på franska. Historia är svårt, tycker 
Daouda.

Hemma hos Daouda finns både äldre och 
yngre syskon. Farfar bor där också. Dauda 
sopar hela gården och går till brunnen och 
hämtar vatten. 

– Jag tvättar mina kläder. När jag har gjort 
det brukar jag göra läxor, säger Daouda och 
fortsätter: 

– Min mamma odlar och min pappa är 
trädgårdsmästare i en stad. Jag hjälper till med 
odlingarna. 
Daoudas pappa har långa dagar men när han 
kommer från stan så berättar han nyheter 
som han fått höra. I byn finns ingen el, men 
några få familjer har tv. För att den ska fungera 

kopplar de ett batteri till den. Många har radio 
och därifrån får man de flesta nyheterna.  
Mariam och Daouda har inte egna mobilte-
lefoner, men de vuxna i byn har det. Fast det 
är dålig täckning, mobilerna fungerar bara på 
vissa platser. Här säljs det sällan en tidning 
eftersom inte så många vuxna kan läsa. Varje 
torsdag är det marknad i byn och då träffas 
man och pratar och får veta vad som händer.

När Daouda får frågan om vad han dröm-
mer om tvekar han inte en sekund utan säger 
med ett stort leende:   

– Jag vill resa först och sedan vill jag bli 
lärare!

Text och foto: Andreas Hallman
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Varifrån får du din 
           information? 



 Djuret
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Delfinen är en slags val. Den är ett däggdjur som föder 
levande ungar. Att delfiner också är smarta, sociala och 
gillar att leka kanske du har sett när de gör konster
tillsammans med människor. De både hör och ser bra och de 
är utrustade med en särskild förmåga att hitta rätt i mörker.  

Det du alltid undrat om 

13

Kan delfiner prata?
– Ja, det kan man säga. De kommunicerar 
med varandra genom klickljud eller vissling-
ar. Det kan även låta som skrik, grymtningar 
eller stönanden. Man kan lätt tro att ljuden 
kommer genom den öppna munnen men så 
är det inte. Ljuden kommer från näshålan. 
Varje delfin har sina egna visslingar. På så vis 
kan de hitta varandra. Mammor och deras 
ungar har liknande visslingar.

Stämmer det att delfiner har ekolod, som 
båtar har?
– Ja, det kallas ekolokalisering. Delfinen har 
en fettknöl på huvudet som kallas melon. Ur 
den sänder de ut ljusa toner som en ljud-
stråle. Den studsar på ett föremål och sedan 
tillbaka till delfinen. Delfinen kan på så vis 
avgöra var föremålet finns och hur långt det 
är till det. Det spelar ingen roll för dem om 
det är grumligt vatten eller natt. De kan utan 
problem upptäcka ett hinder som ligger i 
vägen när de simmar. Det fungerar ungefär 
som ett ekolod som båtar har. Fladdermöss 
har något liknande. Med hjälp av sina ljud-
strålar kan delfinen upptäcka föremål på 70 
meters avstånd. De kan känna igen ekot från 
de fiskar de äter och kan på långt håll avgöra 
om fisken är god eller inte.  

Har delfinen några fiender?
– Det finns många faror för delfiner. Det är 
lätt att de blir uppätna av hajar när de är små. 
Miljögifter är en annan fara för de kan bli 
sjuka av gifterna. 
Delfinen kan inte vara under vattenytan 
mer än 10 minuter. Många delfiner fastnar 
i tonfisknät och drunknar för de kan inte 
upptäcka de tunna nylontrådaran som finns 
i näten. Forskare har börjat sätta fast ”skräm-
mare” på näten så att delfinerna ska kunna 
upptäcka näten i tid. 

Är det sant att delfiner är hjälpsamma?
– Människan har alltid varit intresserad av 
delfiner. Det kan bero på att de påminner om 
oss. De är smarta, intelligenta och hjälpsam-
ma. Delfiner har visat hjälpsamhet genom 
att rädda sjömän som varit ute på havet eller 
räddat människor från hajar. En delfin klarar 
att döda en haj genom ett slag med nosen. 
Forskare tror att delfiner styrs av en mekanisk 
reflex när de försöker hjälpa någon, precis 
som en fågelmamma gör allt för att fågel-
ungen ska få mat när den piper.

Text: Teresia Hördegård

 

Delfinen
Bor: I alla världshav

Äter: Fisk och bläckfisk
Simmar: 50 km/h

Längd: 2,5-3 meter
Vikt: 150-250 kilo

Livslängd: Ca 40 år
Antal ungar:1/kull
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 www.erikshjalpen.se
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Skriv, 
gissa, rita!

Amerika

Kan du lösa Rafikikrysset?
Du kan vinna en mobilhållare från Kambodja!
Senast den 10 mars vill vi ha din lösning. 
Om du inte vill klippa sönder tidningen kan 
du ta en kopia på sidan.
Skicka lösningen till ”Rafikikryss 1-2014”, 
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn. 
Glöm inte namn och adress! Den 13 mars 
presenteras vinnarna på www.rafiki.se

Hur ändrar sig information?
Ritleken är som viskleken – men du ska  
rita istället. Leken går ut på att man sitter 
i en ring och alla skriver ett ord. Sedan 
ska nästa man gissa vad det är och rita 
det. Bunten skickas vidare så att alla som 
leker får skriva, gissa och rita. Precis som 
på viskleken kommer nog informationen 
att ändra sig. Prova själva!

Läs mer hur man leker:
Man ska vara sju till tio personer. Om ni är 
tio personer behöver ni var sin bunt med 
tio små papperslappar ca 7x7 cm stora, 
penna och sudd.

Sätt er i en ring, helst runt ett bord. Alla 
börjar med att skriva ett ord på översta 
lappen av pappersbunten. Det ska vara ett 
ord som inte är så lätt att rita. Man kan t ex 
skriva dammsugare, jul, tangentbord eller 
liknande. Man får inte använda pilar för att 
förtydliga bilden. Håll för så att ingen ser 
vad du skriver.

När alla skrivit ett ord ska alla skicka hela 
sin bunt samtidigt vidare till nästa per-
son, personen ska läsa ordet och sedan 
lägga papperslappen med ordet i botten. 
Nu ska alla rita vad de läst på lappen. När 
alla är klara skickar man bunten vidare 
samtidigt.  

Personen som får den nya bunten ska 
tolka bilden, lägga den underst i sin pap-
pershög  och skriva på översta lappen vad 
bilden föreställer.  Man skickar bunten 
med papperslappar vidare och så fortsät-
ter leken tills alla har skrivit eller ritat på 
alla buntar som skickats runt. 

När bunten kommit tillbaka till första per-
sonen ska varje person redovisa sin bunt 
genom att bläddra och visa hur olika personer 
tolkade ord och bilder. 

Det är en rolig lek och det blir många härliga skratt. Lycka till!

Du kan 
vinna en 
mobil-
hållare!

Rafiki nr 74 (1/2014)
Alla barn har rätt till information

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. 

Utgivare: Erikshjälpen och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se
Ansv.utgivare: Bengt Swerlander
Redaktion: Camilla Sköld, Andreas Hallman, 
Bitte Arréhn, Henry Hahne och Teresia Hördegård

ISSN 1401-4335 * 
Layout: Gilla Design
Tryck: Prinfo Bergs (svanenmärkt tryckeri)
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Recept

Nästa Rafiki 

kommer i 

vecka 13

Gör så här:

Sätt ugnen på 225 grader. 

Använd en elvisp och vispa rumsvarmt smör 
med socker.  Rör i ett ägg i taget. Tillsätt 
övriga ingredienser och rör ihop till en tjock 
smet.

Du kan välja att göra små cupcakes eller 
stora. Till detta recept blir det 18 normalstora 
eller 9 jättestora. Klicka ut smeten i formarna 
och grädda i mitten av ugnen i ca 20 minuter. 

Du kan dekorera med vad du vill, som strössel 
eller godis. Det finns ett pulver som heter 
Cupcaketopping. Vispa det med mjölk så får 
du en lättarbetad kräm att spritsa på kakorna. 
Färga krämen med karamellfärg om du vill.

cupcakes

Du behöver:
125g smör
2 dl socker
2 ägg
1 dl mjölk eller 
yoghurt
4 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1 krm salt

Gör dina egna muffins eller cupcakes. Du kan 
dekorera dem också, så blir de extra goda och fina.

Man kan göra små dekorationer som blommor genom att
använda mandelmassa eller sockermassa som man färgar 
med karamellfärg.
Blomma: Gör små bollar av mandelmassa eller socker-
massa (kan färgas med karamellfärg). Tryck till bollarna så 
det blir små blad och sätt ihop till en blomma. Sätt en liten 
boll i mitten.
Ros: Gör flera platta runda kronblad av sockermassa. 
Börja med de minsta i mitten och sätt ihop dem till en ros.
Chokladblomma: Smält choklad i en porslinsmugg i 
micron. Häll över i plastpåse. Klipp ett litet hål i plasten. 
Spritsa ut ett mönster och låt stelna 

muffins-/cupcakesformar 
Till dekoration: Cupcake-
topping att spritsa + mjölk, 
sockermassa, choklad, 
tandpetare och papper

Dekorera dina cupcakes! 

Blomma

choklaD-
Blomma

Ros

Du kan sätta ett meddelande på ett kort och 
sticka in i kakan. Det kan vara ett positivt ord 
eller en personlig hälsning till dem som får 
smaka dina goda cupcakes.
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