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Världen är full med nya kompisar!

Nyeusi är min 
egen höna”

Alice som är tolv år visar oss runt 
bland bananplantor, limeträd, kaffe-
buskar och majsodlingar. Vi tittar 
in i gethuset där även kon står. Det 
finns några hönor och tuppar i 
hönshuset bredvid. En höna har fått 
små söta kycklingar. Det är en stor 
tillgång att ha djur som ger mat år 
familjen. Just nu lånar de ut en get 
till avel för att andra ska få killingar. 

Geten och kon ger fem liter mjölk 
tillsammans varje dag. Familjen 
mjölkar djuren på morgonen och 
på kvällen och de får tre ägg om 
dagen från hönorna. 

När Alice ska berätta om en 
personlig sak som hon äger alldeles 
själv öppnar hon hönsburen och 
tar ut en svart höna. Hönorna flaxar 
omkring och det är först lite svårt 

Hemlisar!
Läs om vad man tycker är 
hemligt och privat i olika 
delar av världen. Sidan 6.

Djur vi gillar
Någon har en 
apa, en annan 
en höna. 
Favoritdjur 
presenteras 
på sidan 8.

Eget liv
Dinesh i Nepal vill bli 
polis. Läs hur han gör 
när han vill vara ifred. 
Sidan 4. 

Alice är ledig från skolan när Rafiki hälsar på. Hon bor hos sin mormor i 
Mamba på berget Kilimanjaro i Tanzania. Om det är en molnfri dag kan 
man se den snöbeklädda toppen som ligger 5 895 meter över havet.

Alla barn 

har rätt till 

privatliv

Barnkonventionen

Artikel 16
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att fånga in hönan. Alice höna 
heter Nyeusi, som betyder 
svart på swahili. Nyeusi lägger 
ett ägg om dagen och Alice 
säljer de ägg hon inte äter 
själv för 200 shilling, alltså 
80 öre. Dessa pengar kan hon 
spara till sig själv. 

I skolan har Alice en kompis 
som heter Fatoma. De brukar 
leka och sitta och prata med 
varandra. De pratar om skolan, 
funderar kring hur kroppen 
ändrar sig och utbyter tankar 
och idéer. De leker även ”rade” 
tillsammans.

 – Man måste vara tre per-
soner för att leka leken och 
den är jätterolig, berättar Alice. 
Man har en boll som är gjord 
av en strumpa, som man fäster 
i ett snöre. Två personer försö-
ker träffa den som står i mit-
ten, den ska då hoppa undan. 

De allra hemligaste sakerna  
pratar bara Alice med sin  
mamma Millen om. När Alice 
var liten slog pappan Millen 

så därför har de delat på sig, 
berättar de. Detta är saker som 
Millen och Alice bara pratar 
om själva. Men nu tyckte de 
att det var okey att berätta det i 
Rafikis tidning.

Alice har drömmar om 
framtiden. Hon säger att hon 
vill bli läkare för hon är bra 
på matte och NO. Alice berät-
tar att hon fick lära sig om 
barns rättigheter när hon gick 
i årkurs 3 och 4 i skolan. 

– Jag vet att det finns barn 
som inte får del av rättig-
heterna, säger Alice. Peter i 
min klass får inte alltid mat 
hemma. Han har bara en 
skoluniform och om han inte 
har den på sig, då den ska 

tvättas, måste han gå hem från 
skolan. 

En skoluniform kostar 20 
kronor. Man kan jämföra det 
med en läsk som kostar 20 
kronor i Sverige.

– Alla borde få ta del av barns 
rättigheter, avslutar Alice. 
Text och foto: Teresia Hördegård

Barn-
konventionen

Alice
Ålder: 12 år

Bor: Tanzania

Favoritmat: Banancurry 

och chapati

Favoritämnen: Matte och NO

Intressen: Läsa swahili

Fundera på: 
Alice vågar berätta en 
av sina hemligheter. 
Vem kan du berätta dina 
hemligheter för?

Alice äger en enda sak, 
en höna. Vad har du som 
bara är ditt eget?
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Alice tillsammans med sin storfamilj.

Alla barn har rätt till privatliv
Du har rätt att skyddas från intrång i ditt privatliv. Det gäller i hemmet och där du är.
Att alla barn har rätt till privatliv står det i artikel 16 i barnkonventionen. 

Som exempel får ingen läsa din post och dina 
dagböcker utan lov. Du ska också skyddas från 
angrepp på din heder* och ditt rykte**. Lagen 
ska ge dig skydd från intrång så att ditt privat-
liv respekteras. Du har rätt att vara ifred och ha 
egna hemligheter!

Det finns mycket information om dig i skolan 
och hos sjukvården. Den informationen ska 
bara vara för dig och inte spridas till alla. Det 
finns också lagar som skyddar dig om någon 
pratar illa eller skriver något dumt om dig. 
Allt detta gäller alla barn i alla länder. Dina 
föräldrar vet mycket om dig och det är viktigt 
eftersom de ska se till att du har det bra. Men 
när du blir äldre är det mycket de inte behöver 
veta. 

Är det okej 

att tjuvläsa 

andras sms?

*Heder: ärlighet och 
ett gott rykte.
**Rykte: sådant som 
sägs eller tycks om dig, 
skvaller, prat.
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”Skönt att få vara 
för sig själv ibland” 

– Det är viktigt med hemligheter, säger han 
tveklöst, fast tillägger att det är sällan han 
tänker så mycket på om det är viktigt eller inte. 
Det viktigaste för honom just nu är att studera 
och gå i skolan. 

Han har egna hemligheter som han inte 
berättar för någon. Vi får så klart inte veta vilka 
det är! Är det hemligheter så är det! Han småler 
och avslöjar att han ibland berättar några av 
sina hemligheter för sina kompisar, eller för 
sina bröder.

– Ibland är det skönt att få vara för sig själv 
och då brukar jag gå ut i skogen, säger Dinesh.
När han vill vara ifred hemma går han till ett 
tomt rum och stänger dörren. Där brukar han 
sedan sitta och läsa böcker ifred. 

Varje morgon vaknar Dinesh tidigt, mellan 
klockan fem och sex. Han tvättar sig och äter 
frukost, ofta kex och sött te med mycket mjölk. 
Han hjälper till med hushållsarbete och gör 
läxor. Innan han går till skolan brukar han 
äta lunch, oftast dal bhat, som är kokt ris och 
grönsaker. 

– Jag tycker 
skolan är viktig, säger han. 

På rasterna spelar han och kompisarna 
fotboll och cricket. Dinesh är med i elevrådet, 
där eleverna får säga vad de tycker och på-
verka hur skolan ska se ut. När Dinesh kommer 
hem brukar han göra läxor, hjälpa till hemma 
och leka med kompisar. 

Att bli polis är något som Dinesh dröm-
mer om. Han berättar att i Nepal finns det ett 
kastsystem som påverkar folks liv. De som är 
av låg kast anses inte lika mycket värda. Det är 
förbjudet att diskriminera någon på grund av 
deras kast, men det händer hela tiden ändå. 

– De som är från hög kast är ibland elaka 
och utnyttjar de människor som är av låg kast, 
förklarar Dinesh. Jag vill bli polis så jag kan 
övervaka så att det inte ska kunna hända i fort-
sättningen!

Text: Alexander Armbäck och Linda Strandenhed

Foto: Alexander Armbäck

Nepal ligger mellan Indien och Kina. 
Längst upp i norr finns bergskedjan Hi-
malaya, med världens högsta berg Mount 
Everest. I söder finns mycket jordbruk 
och boskapsskötsel och det är mycket 
varmt där. I mitten av landet bor Dinesh. 
Där är det bergigt, men bergen är inte 
lika höga som i Himalaya. Utsikten är 
vidsträckt med berg, skogar och en lång, 
grön flod som kallas Kali Gandaki. 

Dinesh tycker om att bo på landet, även 
om det är svårt att resa till och från 
byn. För att komma till närmsta större 
stad måste man vandra en timme nerför 
berget, åka båt i en timme och sedan åka 

bil i tre-fyra timmar. 
Vi frågar Dinesh vad han tycker 
om hemligheter och om att få 

vara ifred.

Dinesh
Ålder: 12 

Bor: Nepal

Klass: 7

Familj: Mamma, pappa och två 

storebröder  

Favoritämne: Naturvetenskap

Favoritmat: Kyckling

Intressen: Läsa, leka, fotboll och 

cricket

Dinesh bor i byn Wahaki i Nepal. Rafiki har träffat 
honom för att prata om hemligheter – men dem 
ville han inte avslöja. Fast han berättade mycket 
annat spännande!

Klassfoto

4

Dinesh skola
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Rafiki betyder kompis på 
språket swahili.

Rafikitidningen 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.

Årsprenumeration
4 utgivningar 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 till 
terminsstarterna,
kring påsk och till FN-
dagen: v 2, 13, 33 och 41.

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. 
 
Utgivare: Erikshjälpen 
och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se
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   Världen är full av nya kompisar!             
 

    Världen är full med nya kompisar!              

   Världen är full med nya kompisar!           
   

Världen är full med nya kompisar!

Vad tycker du 
är hemligt?

Vad är hemligheter för dig? Vad vill du hålla 
för dig själv?

Följer ni barnkonventionen artikel 16 i din 
klass? Följs den i din vardag?

Stenleken ekyesho lärde Rafiki sig av Fiona 
i Uganda. Den kan man spela själv eller 
tillsammans med kompisar. Stenleken 
finns över hela världen men den kan gö-
ras på olika sätt, med en eller två händer. 
Elever i klass 5 i Ekenässjön har provat  
inomhus, det går också. Det gäller att 
vara koncentrerad  för det är inte lätt! 
Den som först har fått sju stenar har vunnit. 

  Så gör ni:

1. Rita en ring på marken och lägg 13 stenar där. 
2. Kasta upp en sten. Ta samtidigt med andra handen ut två stenar ur ringen. 
Fånga stenen som är i luften. Lyckas du får du behålla en sten i ditt bo och lägga 
tillbaka den andra i ringen.  
3. Kasta upp en sten. Ta ut tre stenar. Fånga den som är i luften. Lyckas du får du 
behålla en sten och lägga tillbaka två.
4. Kasta upp en sten. Ta ut fyra stenar. Fånga den som är i luften. Lägg tillbaka tre 
stenar.
5. Fortsätt så till du har fått sju stenar.   
6. Om du inte lyckas fånga den sten du kastar upp i luften eller om du plockar 
upp fel antal stenar så börjar nästa att spela.  Behåll de stenar du vunnit.

Man kan ha hur många stenar som helst i ringen om man är många som spelar. 
Är man fler än fyra så är det roligare att göra flera ringar.
 

God Bless, 14 år, Tanzania
– Jag vill inte att min familj 
ska veta om jag har hamnat 
i bråk med någon.
– De privata saker jag har 
är en skolbok. Jag planerar 
att skaffa en get och just nu 
bygger jag ett gethus. Det är 
många som har mobiler i min 
ålder, men jag har ingen.

Tina, 11 år, 
klass 5, Sverige
 – Jag gillar inte 
om någon rör eller 
tittar på min mobil 
eller surfplatta. 
De får titta när jag 
sagt att det går 
bra.

Calorin, 13 år, 
klass 6, Malawi
– De hemligheter jag vill 
hålla för mig själv är sånt 
som jag vet att mina föräld-
rar skulle bli arga över om 
de visste om.  

Tiyanjane, 12 år, 
klass 3, Malawi
– Att inte berätta nå-
got som en vän eller 
någon annan har an-
förtrott för mig! Jag 
har hemligheter om 
kärlek och förhållan-
den som jag inte vill 
att någon annan ska 
få veta om!

Stanly, 11 år, klass 6, Malawi
– En hemlighet är allt som är 
värt att dölja, som när en vän 
har berättat om kärlek eller 
förhållanden. Det är viktigt att 
hålla en hemlighet för att ingen 
annan ska råka illa ut!

stAnly
tiyAnjAne

Chembekezo, 13 år, klass 6, Malawi
– Hemligheter är saker som mina vänner berät-
tar för mig, sådant som inga andra ska behöva 
veta om! Vissa saker vill man inte prata om, för 
att inte hamna i bråk eller att någon blir sårad.

chembekezo

tinA

goD bless

cAlorin

Stenleken

EKYESHO

Lek

Fiona i Uganda 
spelar ekyesho.

Elin, Elias, Madde och Selina i klass 5 i Ekenässjön 
provar stenleken, fast med pärlor istället.

Fundera på: 
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www.rafiki.se

Apa med   
 fart
I Benin träffade Rafiki på 
en apa som åkte motor-
cykel. Rafiki fick hälsa på 
både apa och husse.
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BäStA VäNNEr

Sambarhjort
Denna lilla hjortkalv bor i Kambodja. Det 
är en sambarhjort och den lever i skogen. 
Hjorten äter blad, knoppar och bär och är 
mest aktiv på natten. Om detta är en hane 
växer det snart ut stora horn. 

Rafiki undersöker
Vi vill veta vad du gillar bäst med Rafiki.
 Gå in på www.rafiki.se och klicka 
på ”Rafiki undersöker”. Du kan 
vinna roliga saker från Tanzania. 

Nytt nummer av 

tidningen Rafiki 

kommer i augusti

Kon till 
jobbet
Att åka buss, bil, spår-
vagn, cykel och att gå 
till skolan eller jobbet 
är vi ju vana vid. Men 
att ta en ridtur med 
tjuren eller kon är 
inte lika vanligt. Vart 
mannen i Kambodja 
är på väg vet vi inte, 
men det syns att det 
går bra.  

Hästbästis
Hästen Mojje är en av Rafikis 
bästa kompisar. Han heter 
egentligen Morgan Mint och 
är tio år. Mojje gillar att både 
hoppa och galoppera i skogen. 
Bäst att Rafiki håller i sig, för det 
går undan!  

Puss!
Puss på dig, 
kompis! 
Sharoni som 
bor vid foten 
av Kilimanjaro i Tanzania 
hälsar på 
familjens
mysiga 
kalv. 

Jag och min get
Upendo som är 13 år och bor i Tanzania 
tycker om familjens fina get. Hon brukar ge 
den vatten och mat varje dag. (Upendo kan 
du läsa mer om i nästa nummer av Rafiki.)


