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Upendo
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Världen är full med nya kompisar!
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Barnkonventionen: Alla barn har
1
rätt att skyddas från droger

Hej!
I det här numret får du träffa Upendo i Tanzania.
Hennes familj hade det väldigt jobbigt för några år
sedan för hennes pappa använde droger. Läs vad
som hände på sidan 4.
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Upendo bor på Kilimanjaro. På sidan 12 får du veta
hur det gick till när några från Sverige skulle bestiga
toppen.

Rätt att
skyddas
från droger
Alla barn har rätt att skyddas från sådant som
kan skada dem. I barnkonventionens artikel 33
står att länderna är skyldiga att se till att barn
skyddas från narkotika och andra droger.

Ellen Allgurin är en ung tjej som är tennisproffs. Hon
åker runt i hela världen och gör det hon tycker är
roligast – och hon får betalt för det. Läs Ellens tips på
hur hon gjort för att bli riktigt bra, sidan 8.

Artikel

hindra att barn utnyttjas vid tillverkning av och
handel med droger.

Det ska finnas lagar och information för att skydda
barn från att använda droger. Länderna ska också

Varför använder någon droger och vad händer i
kroppen? Vi förklarar mer om det på sidorna 10-11.

33

Barnkonventionen

Det här betyder att alla barn har rätt att växa upp
utan att utsättas för droger. Orsaken är förstås att
droger är farliga. Barn och ungas kroppar, som inte
har växt färdigt, är extra känsliga för det som är
skadligt i droger.

12

Ska du på kalas? På sidan 15 får du enkla tips på hur
du kan göra roliga kort till paketet.
Missa inte agamaödlan som skiftar färg efter humör.
Tänk att kunna göra det!
Hälsningar
Rafiki

Visste du
att det
f inns snö i
Tanzania?

Rafiki vandrar
uppför Afrikas högsta
berg Kilimanjaro.
Där träffar han Upendo.
Henne kan du läsa om
på nästa sida.
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När Upendo var liten arbetade hennes pappa som bärare
till turister som klättrade uppför berget Kilimanjaro.
Pappa Aaron använde droger och det var inte så
lätt för familjen.
Men en dag hände något…
Tanzania

När
drogerna
försvann
mådde
familjen
mycket
bättre
Upendo

Bor: i Tanzania på Kilimanjaro
Ålder: 13 år
Familj: pappa Aaron, mamma
Eve, syskonen Glory, Alen och
Emanuel
Gillar: spela fotboll
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Upendo som brukar hjälpa till med hushållet står utanför
familjens kök. Hon ger några goda råd till barn i Sverige:
– Arbeta flitigt, hjälp varandra och hjälp till hemma.
Hon tycker också det är viktigt att föräldrarna ser till att
barnens rättigheter följs.

I dag är Upendo 13 år. Hon bor i Tanzania

på Kilimanjaros sluttningar. Familjen består
av pappa Aaron, mamma Eve och syskonen
Glory, Alen och Emanuel.
Kilimanjaro är Afrikas högsta berg. Det
är 5 895 meter högt. Hit kommer många
turister varje år för att bestiga toppen. Det
tar mellan fem och sju dagar att vandra till
toppen och tillbaka.
Turisterna behöver mycket packning och
måste anställa bärare. Packningen innehåller
tält, mat och annan utrustning och får vara
max 20 kg. Turisterna bär en liten ryggsäck var. Det är en jobbig klättring eftersom
luften blir tunnare ju högre upp på berget
man kommer. Pappa Aaron som arbetat som
bärare berättar:
– På den tiden använde jag både alkohol
och droger. Det var ett hårt liv. Jag visste
inte att droger var farligt, vi hade inte fått
någon undervisning om hur de kan påverka
en. För det första förstör de en människas

hälsa, sedan hade vi inga pengar kvar att
köpa mat för. Alla pengarna gick till drogerna. Det påverkade såklart hela familjen,
berättar Aaron.
Familjen bodde då i ett lerhus med ett
rum. De hade inte råd att köpa bra kläder
och Aaron kom inte ihåg att tvätta sig och
hålla sig ren. De hade inga djur för Aaron
hade inga pengar och därför ingen möj-

Upendo bor vid foten på Afrikas högsta
berg Kilimanjaro i Tanzania. Det är 5 895
meter högt.
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lighet att köpa en ko eller get till familjens
försörjning. Mamma Eve tog hela ansvaret för
familjen. Upendo var liten och kommer inte
ihåg hur tufft det var.
– Man tror att man mår bra, men man kan
inte tänka på rätt sätt. Med drogerna fick jag
mer energi och jag kände inte av kylan uppe
på berget. Men jag fick knölar på benen och
kände inte mina muskler, säger Aron.
– Kylan är mycket farlig. Man kan förfrysa
sig för man känner inte att man fryser, fortsätter han.
Så fort Aron kom hem ställde han väskan
i huset och gick ut med sina kompisar och
rökte marijuana och drack pombe (bananöl).

Att jobba som bärare slutade Aaron med. Han
var rädd för att falla tillbaka till drogmissbruk
igen, på grund av grupptrycket.

Nu när Aaron berättar ser han glad och frisk
ut. Han är tacksam för sitt nya liv.
– Jag fick veta hur farligt det är med droger.
Därför ville jag sluta använda droger och jag
lyckades. Mitt liv förändrades helt.

När Rafiki besöker Upendo och Aaron tittar
syskonen och grannbarnen nyfiket in genom
dörren. Upendo visar runt oss i hemmet. Att
ta hand om miljön är viktigt för Upendo.
Hon gillar att plantera träd, vattna och sopa

Livet har också blivit bättre för resten av familjen, förklarar Aaron.
– Jag har bra kontakt med mina barn nu.
När vi äter middag brukar vi sitta och prata
och berätta om hur vi har haft det under dagen. Vi delar idéer med varandra.
Aaron arbetar numera som vakt. Runt huset
odlar familjen majs, bönor och kaffe och han
arbetar på åkerplättarna. Det är också en del
jobb med att ta hand om familjens ko, kalv
och fyra getter.

Upendos syskon Emanuel och Alen (till
vänster) kikar in genom dörren tillsammans med grannbarnen Samuel (till
höger) och Sharoni (längst fram).

gården så det blir rent och fint. Upendo
brukar även diska när hon är hemma. Sedan
leker hon såklart med kompisar.
– Vi brukar hoppa hopprep. Om vi vill titta
på tv går vi in till grannen, berättar hon.
Upendo vill bli ekonom och jobba på bank
när hon blir stor. Hon gillar matte i skolan.
Det går 49 elever i hennes klass och de har
olika lärare.
– Shao är den bästa läraren. Han slår inte
barnen. Och han är ofta glad och berättar roliga saker. Han undervisar så att jag
förstår, säger Upendo.
Hon gillar skollunchen som består av bönor och en majsgröt som kallas ugali. Det är
samma mat varje dag.

Upendo med sin pappa Aaron. Under 16 år
var han bärare på Kilimanjaro och under 12
år använde han droger. Det var ett tufft jobb.
Aaron tjänade ungefär 400 kronor under en
klättring som tog en vecka. Ibland blev det
tre klättringar på en månad.
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Witness heter Upendos bästis och de brukar
göra läxorna tillsammans. I skolan leker de
och spelar fotboll. Ibland tävlar de i löpning
och längdhopp.
Upendo berättar att hon kan lite om Sverige.

– Det är kallt där och mycket snö. I skolan är
det få elever i varje klass och inte så många
som här.
Upendo har suttit med och lyssnat när
pappa Aaron har berättat sin livsberättelse.
– Börja aldrig använda droger, det kan
verkligen påverka en människa på ett dåligt
sätt, avslutar hon.
Text och foto: Teresia Hördegård

Fundera på:
1 Upendos pappa höll på med droger.
Vad blev bättre när han lyckades
sluta med det?
2 Hur kan barn i Sverige påverkas
om någon i familjen använder
droger?
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Intervju

”Ha kul och tro
på dig själv!”
Rafiki har mött Ellen Allgurin. När hon var liten ville hon bli
delfinskötare. Men nu gör hon det hon gillar allra mest –
att spela tennis. Det är hennes jobb.
Hur är det att vara tennisproffs?

– För mig är det inget konstigt att träna och
spela mycket eftersom jag vuxit upp med det.
Jag ser det inte riktigt som ett ”jobb” utan
snarare som en rolig livsstil jag valt.
Saknar du din familj och dina vänner när du
är ute och tävlar?

– Det blir mycket resor runt om i världen på
olika tävlingar. Självklart är det lite jobbigt att
vara hemifrån, men det är saker man lär sig.
Telefon och internet finns ju, så det går att
hålla bra kontakt ändå.
Följer din familj med när du spelar match?

– Det händer, fast det var mer när jag var
yngre och spelade mycket i Sverige. Det är
dyrt med flyg och hotell så tyvärr kan de inte
följa med så ofta. Min farbror är min tränare
så han har varit med mer, men många gånger
får jag åka själv.

Ellen
Allgur in
Ålder: 20 år
Bor: i Värnamo
Klubb: Värnamo TK
Familj: pappa Henrik, mamma
Katarina och syskonen Adam,
Malin och Lena
Höjdpunkter som proffs:
Finalist, ITF, Näsbypark, Sverige 2012
Semifinalist, ITF, Antalya,
Turkiet 2012
Semifinalist, ITF, Istanbul,
Turkiet 2011

vill alltid vinna när jag går
ut på banan. Därför kan
det kännas lite konstigt att
umgås med sin motståndare
precis innan eller efter matchen. Men
i det stora hela är det inget konstigt att vara
kompisar.
Vissa idrottare tar dopningsmedel* som
anabola steroider. Hur ser du på det?

– Jag tycker det är fusk och oschysst mot de
andra idrottarna.
Vilket är ditt bästa råd om man ska bli duktig på tennis?

– Man måste självklart vara envis, noggrann
och träna oerhört mycket. Men pricken över i
tror jag är att ha kul och tro på sig själv.
Vad gör du när du är ledig?

4 snabba:
När är du riktigt lycklig?
När jag skrattar så jag får ont i
magen.

– Jag gillar att ta kort, blogga, laga mat, umgås med familjen och bara ta det lugnt.

– Jag tränar nästan varje dag om jag är frisk
och kry och planerar in lite lediga dagar och
perioder så att kroppen kan återhämta sig.
Förra året spelade jag cirka 70 matcher.

Favoritpryl?
Tennisrack och boll – då är jag
nöjd!

Text: Linus Edlund
Foto: Robbie Mendelson (CC BY-SA 2.0)

Musik?
Jag älskar musik, gärna sånt man
kan sjunga och dansa till… haha ;)

Är det svårt att vara kompis med någon
man tävlar mot?

*Dopning: Inom idrotten är dopning att man förbättrar
sin prestationsförmåga med hjälp av förbjudna preparat,
mediciner eller metoder.

Andra intressen?
Vara med kompisar. Överraskningar, äventyr och kalas. Shoppa. Köra
bil. Internet.

Hur mycket tränar du?

– Alla motståndare är konkurrenter och jag
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Om droger

kort fakta

En läkare kan skriva ut droger som hjälper kroppen
med något problem. En del tar droger för att kunna
slappna av och glömma det som är jobbigt. Men det
finns mycket som är skadligt med droger och de ger
problem. Barn har rätt att skyddas från detta.
• Droger är beroendeframkallande. Det är svårt att sluta för
kroppen vill ha mer och mer.
• Om den som är gravid tar droger skadas bebisen i magen.
• Det är svårt att jobba och koncentrera sig när man använder
droger. Drogerna blir viktigast.
• Runt droger finns ofta våld. De som säljer droger tjänar pengar
på det. För att ha råd att köpa droger gör en del inbrott, stjäl eller
säljer saker eller sig själv.
• Alkohol och cigaretter är lagliga för vuxna i Sverige.
Andra droger är olagliga.

Sniffa
Att sniffa är vanligt bland gatubarn. Man använder gas, lim eller flygbränsle. Det skadar hjärnan
och gör att man tänker sakta och vill sova. Barn
som sniffat får ofta svårt att lära sig nya saker.

Röka

Spruta in

Tobak är den vanligaste drogen att röka. Ofta
som cigaretter. Finns man i ett rum där någon
röker skadas även de som inte röker. Hasch och
marijuana är andra droger som liknar tobak men
är starkare. De skadar och påverkar hjärnan.

Att spruta in en drog i blodet gör missbrukare
som hållit på med tunga droger länge. De
drogerna är väldigt dyra. Drogerna blir ofta
viktigare än mat, att bo bra och att stanna med
sin familj.

Krångel hemma?

Kassaja från Uganda har bott på gatan
tidigare. Han använde droger men
lyckades sluta när han fick hjälp.

Droger

Dricka
Alkohol är en drog man dricker. Den finns i öl,
cider, vin och sprit. Den som dricker alkohol
förändras på olika sätt: blir trött, arg eller ledsen,
vinglar och tänker sakta.

Barn får stöd
På cigarettpaket i Sverige
finns varningstexter om
hur farlig rökning är. Det är
bestämt i svensk lag att det
måste finnas en sådan text,
för samhället vill skydda
människor mot droger.

Det finns många barn i Sverige som har krångel i sina familjer,
kanske för att någon förälder missbrukar droger. Hjälp finns att få
på olika sätt. Bland annat arbetar Hela Människan med stödgrupper dit barn får komma och prata och göra roliga aktiviteter.
Så här säger några av barnen:

Om barn drabbas
av droger –
vad kan du göra?

”Jag gillar onsdagar för
då är det tjejgrupp och
då får jag lagad mat.”
Flicka, 15 år

cigarett
er

”I min familj är det bara jag
och katten som inte har
några problem.”
Flicka, 10 år

Om du eller någon annan mår
dåligt av att det finns droger runt
omkring så finns det hjälp att få.
Om du inte kan prata med dina
föräldrar:
• Prata med en vuxen utanför
familjen
• Prata med en lärare eller kurator
• Ring BRIS, telefonnummer 116 111
På kommunen finns det människor
som ska hjälpa barn och familjer när
det är jobbigt. Ring Polisen om det
är mer allvarligt, 114 14. Är det bråk
eller om du känner dig rädd ska du
kontakta Polisen på nödnumret 112.

”Nu går veckorna lite
fortare när jag vet att jag
får komma till stödgruppen varje vecka.”
Pojke, 12 år

Teckningar: Theo, 8 år
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Äventyr

Bestigning av

Kompisarna Emelie, Natanael, Philip och Daniel
– på väg att bestiga Afrikas högsta berg.

Var det jobbigt?

Kilimanjaro
Kilimanjaro är Afrikas högsta berg. Det ligger i norra Tanzania.
Varje år bestämmer sig fler än 20 000 klättrare för att bestiga
berget som är 5 895 meter högt. Det är mycket jobbigt och
hälften vänder tillbaka utan att ha klarat det.

– Sista etappen till toppen var jobbigast. Det
var svårt att andas och röra kroppen eftersom
det var så lite syre i luften. Jag fick hasa mig
fram, mådde jätteilla och hade tung huvudvärk, säger Emelie.
– Tredje dagen mådde jag riktigt dåligt.
Jag spydde och fick hallucinationer, såg saker
flyga omkring i tältet. Då trodde jag inte att jag
skulle klara toppen, säger Natanael.
Rafiki har träffat fyra ungdomar från Småland som besteg Kilimanjaro nyårsafton
2011: Emelie, Natanael, Daniel och Philip.
Hur förberedde ni er inför klättringen?

– Vi köpte bra vandringskängor, det är jätteviktigt. Och vi gick promenader på hög höjd.
Hur ändrade sig naturen och klimatet
efterhand som ni gick?

På sidan 4 kan du
läsa om Upendo och
hennes pappa. Han jobbade
som bärare på Kilimanjaro.
Läs mer här om hur det
går till att bestiga
berget.

Uppe på toppen av Kilimanjaro finns en kraterkant och en hög glaciär på cirka 15 meter.

– Första dagen var det regnskog med höga träd
och lianer, en djungel. Längre upp växte det
fetbladsväxter och det blev kalare. Till slut var
det bara sten och grus.
– Det regnade hela första dagen och vi blev
jätteblöta. Kläderna torkade inte men vi hade
andra kläder i en större ryggsäck som vi hade
i en vattentät påse. Vi blev förvånade att det var
så kallt första natten, det var till och med frost
på tältet på morgonen.
Hur lång tid tog det att gå?

– Vi valde sexdagarsklättringen: Machame
route. Vi gick uppåt i fyra dagar och ner på två
dagar.
Vilken hjälp hade ni?

Emelie Röstedal från Småland har nått Kilimanjaros topp, 5 895 meter högt, på fyra dagar.
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Nätterna är kalla och det kan bli frost på
tälten.

sen var maten färdiglagad. Om det var dags
att slå läger för natten hade de redan satt upp
tälten och bäddat våra sängar.

– Vi hade totalt åtta personer som var bärare,
guide och som skötte matlagningen. Vi bar en
liten ryggsäck var med det vi behövde under
dagen. Resten av våra 20 kilo packning bar en
bärare. De startade vandringen efter oss, sedan
sprang de förbi. När vi kom fram till rastplat-

Vad gjorde ni när ni kom fram?

– Vi tog lite bilder men var tvungna att gå ner
ganska snabbt. Det var grymt, med en fantastisk utsikt över Tanzania i soluppgången.
Text: Teresia Hördegård
Foto: Philip Hördegård och Emelie Röstedal

Pricken

i Eksjö och Emali
Har du läst boken Pricken? Boken om den
prickiga kaninen som känner sig annorlunda. Grevhagsskolan i Eksjö och Nairrataatskolan i Emali i Kenya ska läsa Prickenboken
tillsammans i höst.
De läser på sina egna språk
– svenska och swahili – men
klass fem och sex på båda skolorna läser på engelska också.
På FN-dagen den 24 oktober
kommer skolorna att läsa
tillsammans över Skype.
Prickenboken är en bok som
berättar om något viktigt. Den handlar om
att alla människor är lika mycket värda.
Även om man inte är som alla runtomkring.
Man kan olika saker och alla ser ju olika ut.
Det är jättebra!
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Konstruktion: Gunnel Rylander Illustration: Camilla Sköld

Krysset

Födelsedagskort
med djurmotiv
Så här kan du göra egna
f ina kort. De kanske kan
passa när du ska på kalas!
1 På hemsidan www.rafiki.se finns mallar till korten.

Skriv ut de du vill ha.
2 Klipp ut mallen och följ anvisningarna som finns på

hemsidan.
3 Måla djuret med vattenfärger eller färgpennor.

Fråga

På-knapp

Du kan vinna roliga saker från Tanzania!
Senast 1 oktober 2014 vill vi ha din lösning.
Ta gärna en kopia på sidan så du inte behöver
klippa sönder tidningen.
Skicka din lösning till ”Rafikikryss 2-2014”,
Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn.
Glöm inte skriva namn och adress.
Den 7 oktober presenteras vinnarna
på www.rafiki.se

Lycka till!

Metall

Kan man
i eka

Har ko och get

Före B

Alfred med
pris

Kan du lösa Rafikikrysset?
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PS! Om du vill ha en färgad bakgrund kan du kalkera
mallen på färgad kartong och sedan klippa ut den.
Klipp ut huvudet på djuret från mallen och klistra det
på rätt plats på det färgade papperet. (se lejon- och
elefantkortet).

Gör kossa

Räv-bo

1:a bokstaven

4 Skriv en hälsning i kortet och vik ihop det.

Parkering
Pia
Ingesson

Du kan vinna roliga saker
från Tanzania!

Efter H

Rafiki nr 76 (3/2014)
Alla barn har rätt att skyddas från droger
Världen är full med nya kompisar!

Rafiki betyder kompis på språket swahili. Skoltidningen 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
V ärl
och oktober.
den är full med nya
kompisar!

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, Teresia Hördegård
och Linus Edlund
ISSN 1401-4335 *
Layout: Gilla Design
Tryck: Prinfo Bergs (svanenmärkt tryckeri)

www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se
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Djur
Det du alltid undrat om

Agamaödlan
Är ödla ditt älsklingsdjur? En del har ödlor som
husdjur i bur. I många länder finns små, nästan
genomskinliga, ödlor som kryper på väggarna i
husen. Det är bra – för de äter flugor och andra
insekter och hjälper på så vis till att hålla rent.
Rafiki har träffat en agamaödla, ett kräldjur, som
lever i Afrika.

Hej Agama! Vilket snyggt skinn du har. Har alla
agamaödlor sådant skinn?
– Nej. Jag är herr Agama och bestämmer mycket i
min familj. De yngre i familjen är mer bruna och inte
så färgrika. Honorna är vackert grå-bruna. På natten
skiftar vi färg och är grå allihop. Jag kan ändra färg på
byxorna från blått till grönt och ha rosa eller orange
överdel också. Ibland kallas vi för regnbågsödla.

Vilken är din favoritmat?
– Insekter! Spindlar, frukt och gräs är också gott.

Hur lång är du?
– De flesta vuxna i familjen är lika långa som en skollinjal, ungefär 30 centimeter, men jag som är hane är
hela 40 centimeter.

Rafiki tackar för pratstunden!

Är ni kusiner med ormarna?
– Vi är alla reptiler – men ödlor är så mycket snyggare,
tycker jag. Vi har fyra ben så vi slipper släpa magen i
marken, till exempel. Om vi inte äter för
mycket, förstås…

Text: Bitte Arréhn
Foto: Pelle Wahlgren

Berätta om din familj
– Vi är 25 ödlor i min familj. Honorna lägger ägg.
Många ödlor ruvar inte sina ägg utan lägger äggen i
sand eller lövhögar och låter sedan solen värma dem.

i
Nästa Rafik
kommer till
FN-dagen i
1.
oktober, v 4
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