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En riktig vän
Världen är full med nya kompisar!

Hur ska en vän vara och
hur kan du bli en bra vän?
Rafiki har frågat Preeti ,
Alex, Emy och många fler.
Läs vad de tycker på
sidan 6.

Ensam och
utanför
Ingen visste hur hon
kände sig. Läs om Gabriella som blev mobbad,
men som till slut lyckades
förändra allt. Sidan 4.

Vi behöver inte göra samma saker

– Vi är kompisar ändå
Andrei och Marten har varit kompisar sedan de gick i förskolan.
De bor på samma gata i det lilla samhället Lihula i Estland och nu
går de i femte klass.

Andrei tycker om
Andrei och Marten ses ofta. I skoVill du se och
musik. Han vill bli
lan sitter de bredvid varandra och
höra Andrei sjunga?
ärldenför
full medartist
ärmycket,
och
får
extra
pratar mycket.VAlldeles
nya
Gå in på Rafiki.se
kom
pisar!
lektioner
i solosång
tycker läraren.
och se filmen
i skolan. Han spelar
De gillar att göra olika saker.
lite flöjt och piano.
Marten spelar fotboll och bord– En del tycker att jag liknar en
tennis. Vi hälsar på i hans rum där
känd estnisk sångare. Jag vill bli lika
det hänger bilder på fotbollsspelare
bra som honom, säger Andrei.
på väggarna. Marten gillar att spela
Vi hälsar på pojkarna i skolan
gitarr också, men han kan inte så
när de har matematik. Först får de
mycket ännu.

Älska
grodor!
Har du sett storken som
kommer till Sverige på
somrarna och kalasar på
grodor? Läs mer om den
på sidan 8.

bildtext?

Andr ei
11 år, klass 5.
Gillar musik, sjunga,
spela flöjt, piano och
dator.

Marten

11 år, klass 5.
Gillar fotboll, bordtennis, spela dator
och gitarr.

lyssna när läraren förklarar, sedan får de jobba
själva. Det viskas lite, men är ganska tyst i klassrummet. Plötsligt säger läraren att det är dags
för ”avslappningsgympa”. Alla ställer sig upp
och sträcker på sig och slappnar sedan av genom
att sätta sig på huk. Det är ett bra sätt att få igång
”tänket”.
I slutet av lektionen får Marten
Vill du se hur
Marten löser
gå fram och lösa ett tal på
tavlan. Det är alltid pirrigt att gå mattetalet? Gå till
Rafikis webb.
fram inför klassen.
– I vår klass är de flesta kompisar. Ibland är det någon som är utanför, säger
Marten.
Han förklarar att när han känner sig utanför
kan han greja med sin telefon. Då tänker Marten
inte på det som är runt omkring. För den som är
blyg är mobilen bra att kolla i – fast då gör man
själv så att man hamnar utanför.
– Det är bra att berätta för läraren när det
händer något, säger Andrei, som brukar undvika bråk.
Han fortsätter:
– Ibland är inte läraren där och då försöker
vi reda ut det själva. Det är viktigt att vara sjyst.
Man kan faktiskt vara kompis med alla!
Marten och Andrei berättar att de inte är tillsammans jämt. De har andra vänner också.
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– Vi är kompisar ändå. När vi ses brukar vi
spela dator eller bara sitta och prata.
På lov eller helger åker pojkarna och fiskar
ibland. De bor bara ett par mil från havet, så det
går snabbt att åka dit. Marten och Andrei pekar
och retas med varandra och båda två säger:
– Han får bara små fiskar. Det är jag som får de
stora.
Sedan kommer de överens om hur det är –
båda får de stora fiskarna.
Text och foto: Bitte Arréhn

Fundera på:
Kan man vara kompis med alla?
Eller kan man vara vänlig mot alla?
Hur då?

Vad är
vänskap?
Att ha vänner är viktigt.
Att vara en vän är ännu viktigare.
Tänk att ha vänner som man kan ha
roligt tillsammans med och som man
kan lita på.
De flesta vill vara en bra vän, men
ibland är det svårt. Varför är det så,
kan man undra?
Barnkonventionen ger dig och alla andra
barn samma rättigheter och lika värde. Ingen
får diskriminera dig. Det betyder att ingen får
behandla dig sämre än någon annan.
I skolan finns flera mål som gäller
hur man ska vara mot varandra.
Målen handlar om att eleverna ska:
• respektera andra människor.
• förstå hur andra har det.
• ta avstånd från att människor utsätts
för kränkande behandling.
• hjälpa andra.
Illustration: Henry Hahne
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”De låtsades att
jag inte fanns”
Rafiki möter Gabriella som har gått igenom något mycket tufft. Under ett och ett
halvt år blev hon mobbad och utfryst av tjejerna i klassen – men en dag vände det.
– Jag bestämde mig för att de inte skulle vinna, säger hon.
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Sverige
Det hela började med att Gabriella, som är

vuxen i dag, hade varit i England över sommarlovet. Hon gick på högstadiet och var förväntansfull över att komma hem och berätta
vad hon varit med om på sin resa.
Gabriella brukade hänga ihop med sex
tjejer i klassen. Att klassens ledare hade
bestämt med de övriga tjejkompisarna att
de skulle låtsas som om Gabriella inte fanns,
hade hon ingen aning om.
Någon i klassen kunde fråga efter en röd
penna. När Gabriella svarade ”Jag har en”,
fortsatte tjejerna att fråga. Gabriella sa återigen
”Du kan få låna min” – men frågan fortsatte
tills någon av de andra svarade att de hade en
röd penna.
– Det var många små saker som gjorde mig
illa. Ingen ville ha när jag bjöd på tuggummi.
När jag kom in i uppehållsrummet gick de ut.
Detta höll på i ett och ett halvt år. I början
försökte Gabriella passa in och bli kompis
med tjejerna och ge dem allt de ville ha.
Till slut gav hon upp – det var ingen idé att
försöka.
Hennes familj visste inget.
– Mamma frågade varför jag inte tog
med vänner hem. Då började jag gå långa
skogspromenader efter skolan för att hon
skulle tro att jag var med kompisar. Och det
funkade. Jag sa att jag hängt med kompisar på
stan.
Gabriella mådde dåligt. Hon blev stressad
och fick svårt att somna. Drömde att folk skrek
att hon var värdelös.
– I skolan hade jag ett stenansikte. Jag
gjorde mig hård, visade inte att jag blev
ledsen. Kanske var det därför de fortsatte. Det
kändes som att jag inte ville leva. Men en dag
bestämde jag mig: jag skulle inte låta dem
vinna.
Gabriella bad en av tjejerna att följa med
hem efter skolan. Och hon gjorde det, för hon

förstod att det var allvar.
– Jag berättade om allt, för jag hade inget
att förlora. Kompisen grät jättemycket.
Gabriella bad henne att berätta för de andra
och det gjorde hon.
– Den tuffaste tjejen brydde sig inte om
mig första dagen. Sedan fick jag ett tillfälle
att prata med henne också. När jag frågade
varför hon gjort så mot mig grät hon och sa
”Du hade så mycket och jag hade inget”.
När mobbingen väl hade startat kunde
ledartjejen inte stoppa det. Det blev bara värre
och värre.
– Jag hade lätt för att lära mig saker. Hon
hade det svårt i skolan och en jobbig uppväxt
och behövde någon att rikta sin ilska mot,
säger Gabriella.
Hon fortsätter:
– Jag mår bra nu och jag har gjort upp
med tjejerna, men ibland blir jag osäker
igen och rädd att jag inte duger.
På frågan om hur en bra vän ska vara svarar
Gabriella:
– Lojal, en som ställer upp! Och jag vill att
människor ska vara öppna och säga om något
är fel. Sedan måste kompisar tillåta misstag.
Alla gör fel.
Gabriella heter egentligen något annat.
Text: Teresia Hördegård Foto: Shutterstock

Fundera på:
1

Hur kan du göra för att inte
stänga ute andra?

2

Vad gör du om du om resten
av klassen stänger ute en
person?
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Hur är en
bra vän?
Det betyder mycket hur vi är mot varandra.
Rafiki har träffat barn i olika världsdelar för
att prata om vänskap. Han frågade:
Hur gör du för att vara vänlig mot andra barn?
Vad gör de vuxna för att alla barn ska må bra?
Känner du dig otrygg någon gång?
Hur är en bra vän?
Läs vad
alla svarade!

Wilson, 9 år, klass 2,
Guatemala:
– Jag leker med mina
vänner. Vi spelar fotboll
eller springer.
Lärarna i skolan leker
med oss och behandlar
oss bra. De ger oss roliga
böcker att läsa.
wilson
Jag brukar inte känna
mig rädd eller otrygg.
En bra vän tycker om dig, förstår dig och
respekterar dig. Och en bra vän förlåter dig
och gör saker för att du ska bli glad.

marleen

Marleen, 9 år, klass 3, Estland:
– När en flicka i min klass känner
sig rädd ibland och andra säger
dumma saker till henne brukar
jag säga till henne att inte bry
sig om dem som retas.
Om man talar om för läraren när
något tokigt händer pratar vi om
det i klassen.
En bra vän leker med dig. Hjälper
till, stöder dig när du är ledsen
eller när det är bråk. Hon ljuger
inte!
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Tenzin, 12 år, klass 7,
Indien:
– Det är särskilt viktigt att
vara hjälpsam mot dem
som är yngre.
Lärarna är snälla mot oss.
I vår skola är alla snälla
mot varandra, ingen
tenzin
retas. Våra föräldrar känner varandra för vi bor i
samma by. Visst händer
det att vi tjafsar, men då är det bara för att vi
tycker olika.
När jag känner mig ledsen vet jag att min
vän finns där för mig. När hon berättar sina
hemligheter och problem för mig ställer jag
upp för henne. Hon vet vad jag inte gillar och
jag vet vad hon inte gillar, så då gör vi sådant
som båda tycker om i stället. Och vi hjälps åt
med läxorna

Nikhil, 12 år, klass 4,
Indien:
– Jag är bra på matte
så jag hjälper kompisar
som tycker det är svårt.
När jag är ledig brukar
jag hjälpa de lite yngre
barnen i byn som ska
börja skolan att lära sig
nikhil
läsa och räkna. Och jag
ger dem godis ibland.
Lärarna är väldigt snälla och de undervisar så
bra. I skolan firar de våra födelsedagar. Ibland
får vi godis eller leksaker.
Jag känner mig inte otrygg alls.
En bra vän är hjälpsam, till exempel med
läxorna eller om man har problem. Vänner
är vänliga mot varandras familjer och en bra
vän har man roligt med.

Intervjuer

Rafiki (8 sidor)
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Vänskap

Världen är full med nya kompisar!

Preeti
Preeti, 11 år, klass 4, Indien:
– Jag är hjälpsam och vänlig mot
alla.
Lärarna talar vänligt till oss. De vet
om vi har problem och de förstår
oss.
Jag vet att en del tycker det är jobbigt om de inte har gjort läxan, då
är de oroliga.
En bra vän är hjälpsam. Exempelvis
hjälper den till med att läsa läxor.

Alex
Alex, 9 år, klass 1, Guatemala:
– Jag spelar fotboll tillsammans
med kompisar. Det är så roligt och
vi skrattar jämt!
Här på skolan är de vuxna är snälla
mot oss och bryr sig om oss. Och de
har tålamod att lära oss saker.
Jag känner mig otrygg när några
barn på vår skola slår andra. Det
gillar jag inte.
En bra vän är någon som leker med
mig, som inte slåss och som delar
med sig.

Kompislekar
På www.rafiki.se finns det
tips på lekar som ni kan
göra i klassen.

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

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.

darly
Darly, 9 år, klass 1, Guatemala:
– Jag har många vänner och jag
leker med dem.
Jag tycker de vuxna i skolan är
snälla och ser till att barnen blir
respekterade.
När det regnar blir jag rädd, för vi
bor nära bergen och det är riskfyllt
här vid skolan.
Delar med sig, leker och är vänlig.
Sådant gör en bra vän, tycker jag.

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 FNdagen: 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 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

Emy
Emy , 11 år, klass 4, Guatemala:
– Jag brukar spela basket med kompisar. Vi pratar om allt möjligt.
Våra lärare gör olika saker med oss
som vi gillar. Vi målar, ritar och gör
mycket annat.
Jag gillar inte när andra retar mig
och mina vänner. Då säger jag till
min lärare.
En bra vän är ärlig och vänlig.
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Djur

Den vita
storken!
Den vita storken ser ut som ett litet segelflygplan när den kommer. Den landar i sitt bo, som
liknar en korg, längst uppe på en stolpe.
Förr i tiden sa man att storken var den som kom
med bebisar till människorna. Och har du hört
att man anser att det betyder lycka att ha en
stork på sin gård?

Hej Stork. Såg du något spännande på din
flygtur?

Storken klapprar med näbben när den svarar:
– Ja, jag letar mest efter något att äta till mig och
min familj. Grodor, maskar, fåglar och möss –
det är fina grejer! Eftersom vi gillar levande mat
måste vi vara snabba.
Har du byggt ditt bo själv?

– Min fru och jag har hjälpts åt. Det här boet har
vi haft i flera år. Vi flyttar söder-ut mot Afrika på
vintern, men när våren kommer återvänder vi hit
och hoppas att vårt bo finns kvar.
Gillar ni människor?

– Ja! De hjälper oss att bygga bo ibland, för de vill
att vi kommer till Sverige på somrarna. Människorna vet att om vi trivs är marken frisk. Vi storkar gillar grodor – och grodor överlever inte där

Nästa Rafiki-tidning
kommer i januari

marken är giftig. Våra långa röda ben funkar som
gummistövlar när vi letar efter grodor i dikena.
Har du stor släkt?

– Japp. Vi heter Vit stork. Några av våra kusiner
heter Maraboustork. De ser lite annorlunda ut.
Många av dem bor på soptippar och letar mat där.
Jag har några jag känner i Uganda i Afrika som jag
träffar på vintrarna ibland.
Text: Bitte Arréhn Foto: Shutterstock

Vä

Beställ Rafikis
barnrättsbok gratis
på www.rafiki.se

www.rafiki.se
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För dig, för dina
kompisar.
För alla barn
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