Att
flytta

KUMKUM
Världen är full med nya kompisar!

På flykt
När det blir krig måste
många barn fly. En del flyr
långt, kanske till ett annat
land. Sidan 3.

Mat som
flyttat
Visste du att en del
människor i Kina åt
glass redan för
5 000 år sedan? Sidan 8.
Kumkum och hennes klasskompisar sjunger tillsammans.
Kumkum tycker att musik är
det roligaste ämnet i skolan.

Kumkum flyttade
till ett riktigt hus
När Kumkums föräldrar blev utan jobb var familjen tvungen att flytta.
Nu bor de i Guwahati i Indien, i ett bra hus byggt av sten.
– Innan hade vi bara ett hus gjort av lera, berättar Kumkum.
När Rafiki träffar Kumkum är hon er i skolan och jag tycker om min
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har två småbröder som
Innan Kumkums familj flyttade gick Kumkum
heter Bikash och Abhinas. De är åtta
hon i skolan på en plats som heter
och fem år gamla och går också i
Bihar, men Kumkum hann inte gå
skolan.
klart ettan. Därför har hon fått gå
ettan en gång till. Nu har hon klarat
När Kumkums familj bodde i Bihar
alla prov och ska snart få börja
hade hennes mamma och pappa
tvåan.
– Jag gillar att lära mig olika sång- svårt att hitta jobb och då hade

Saknar
kompisarna
Khaled flyttade från
Syrien till Sverige för sex
månader sedan.
Sidan 4.

Barnkonventionen

Kumkum har matteprov
och får hjälp av läraren
Kamalaxmi.

Att flytta
När någon flyttar kan det vara inom ett land eller över
en gräns till ett annat land. Ibland är det en flytt till
något och ibland vill man komma bort ifrån något som
inte är bra. En del familjer måste flytta för att hitta
arbete eller för att det är farligt att bo kvar.

Artikel
22
Flyktingbarn har rätt till
skydd och hjälp

Krig gör att många barn måste fly
kum
Kum

Barnkonventionen säger att alla barn ska skyddas. Barn ska
få bo i ett land där man kan växa upp, skyddas och må bra.
Barn har rätt att få bo tillsammans med sin familj. Alla barn
har samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd i landet eller inte.
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familjen inga pengar. Därför blev familjen tvungen
att flytta till en annan plats
där det är lättare att få jobb.
I Guwahati där familjen
bor nu, jobbar Kumkums
mamma som hushållerska. Kumkums pappa
jobbar med olika, tillfälliga jobb.
Kumkum saknar Bihar för
där kunde hon leka mer än
hon gör nu.
– Nu hinner vi inte leka
för när vi kommer hem
från skolan måste vi hjälpa
till hemma. Jag är äldst så
jag måste ta hand om mina
småbröder, säger Kumkum.
Men hon tycker också att
det är mycket i Guwahati

Just nu är väldigt många barn, mammor, pappor och andra
människor på flykt runt omkring i världen. Oftast för att
det är krig där de brukade bo.
Den som flyr lämnar sitt hem och platsen där
familjen bor. Ibland måste man fly så snabbt så att
man inte hinner ta med sig sina saker. En del människor
flyr långt, kanske till ett annat land. Då behöver de
lära sig ett nytt språk. Andra flyr några mil, till en
plats som känns mer säker.

som är bra.
– Jag gillar Guwhati,
framför allt för att vi har
ett så bra och fint hus här.
Innan hade vi bara ett hus
gjort av lera, säger hon.
I framtiden drömmer Kumkum om att resa och åka till
olika delar av Indien.
– Jag vill resa till städer
som Kolkata* och Mumbai, säger hon.
Kumkum vill också studera och få ett bra jobb.
– Att resa och bli sjuksköterska, det är mina högsta
önskningar.
* Kolkata hette förut Calcutta.
Text och foto:
Isabelle Hörnfeldt

Om många flyr till samma ställe kan det bli ett flyktingläger. De som redan bor på platsen försöker hjälpa till.
Men det kan komma väldigt många människor. Då kan
hjälporganisationer se till att de får hjälp med tält, mat och
annat som behövs.
Kumkum har två bröder som
heter Abhinas och Bikash.

Fundera på:
Kumkum flyttade i sitt eget
land. Familjen flyttade för att
få det bättre.
Kan du komma på fler anledningar till att människor
flyttar?

De som flyr från krig vill komma tillbaka hem när det blir
lugnt, men det kan ta lång tid. Då har oftast familjen fått
en ny plats som de känner sig hemma på och stannar kvar
där.
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Khaled fick lämna allt
när familjen flydde

Var bodde du innan du kom till Sverige?

– Vi är palestinier som bodde i Syrien. Jag är
uppväxt i Syriens huvudstad Damaskus. Vi kom
till Sverige för ungefär sex månader sedan.
Har du lärt dig svenska på bara sex månader?

Det kan vara jobbigt att flytta. Alla saker måste packas ner i lådor för att sen packas
upp i det nya hemmet. Den som flyttar till en ny stad måste dessutom gå i ny skola och
skaffa nya vänner. Rafiki har träffat Khaled som gjort en väldigt lång flytt.

– Jag tycker det är roligt att prata svenska. Språket var lite svårt i början, men inte nu längre.
Varför flyttade ni ifrån Syrien?
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– Vi var tvungna att lämna vårt hem eftersom
det är krig i Syrien. Vi fick lämna allt, vårt hem,
våra möbler, våra kläder och alla våra saker.
Kunde du och din familj välja vart ni skulle
flytta?

– Varför det blev just Sverige vet jag inte, det
var pappa som bestämde vart vi skulle flytta.
Vi flydde först till Turkiet och var där i två år
innan vi kunde komma till Sverige efter att ha
fått uppehållstillstånd.

Vad tyckte du om att göra på fritiden när du
bodde i Syrien?

– Jag spelade fotboll och simmade i ett badhus som låg i
närheten av där vi bodde.
Jag saknar mina kompisar.
Vi hade alltid väldigt roligt
när vi träffades och lekte
och spelade fotboll. Vad som
hänt med dem nu vet jag inte.
Hur är det att gå i skolan i Sverige?

– Jag tycker bättre om den svenska skolan än
skolan i Syrien. Där kunde läraren ibland slå
en om man gjort fel, det gör inte läraren här i
Sverige.
Vad vill du göra när du blir stor?

– Då vill jag bli fotbollsspelare, precis som
Zlatan!
Text: Linus Edlund Foto: Åsa Dahlgren och Sonya Singh, IM

Nu har Selma börjat skolan igen
Vad är asyl?
Alla som flyr till Sverige har rätt att söka
skydd här. Det kallas att söka asyl.
Det finns regler som avgör om människor har rätt att stanna eller inte.
De som får ja på sin asylansökan får rätt
att bo och arbeta i Sverige.
De får ett uppehållstillstånd, ett bevis
som säger att de får vara i landet.
En del får nej på sin ansökan och måste
lämna Sverige.
När det blev krig flydde Khaleds familj från
Damaskus. Det är inte Khaled på bilden.
Khaled har valt att inte vara med på bild.
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Selma är 12 år och bor i Indien. När hennes föräldrar inte fick ihop tillräckligt med pengar blev
familjen tvungen att flytta till ett slumområde
som heter Dhirenpara Ittabhata.
– Jag fick hoppa av skolan efter klass två och ta
hand om min lillasyster, berättar Selma.
Efter några år kunde Selma börja skolan igen och
nu går hon på en specialskola i Dhirenpara Ittabhata. Snart ska hon börja fjärde klass i en vanlig
skola.
– Jag gillar verkligen skolan och vill fortsätta studera. När jag blir stor vill jag bli lärare, säger Selma.
Text och foto: Isabelle Hörnfeldt

Fundera på:

Om du flyttar och din nya skola har
ett annat språk, vilka ämnen skulle
vara lättast att vara med i först?
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min katt ska
följa med om
jag flyttar.

Jag vill ta med
mig mormor.
Undrar om jag
får några nya
kompisar?

Diskussionsfrågor

Gör skål
eller kruka

Om du behöver flytta i
morgon, vad tar du med dig?
Nämn tre viktiga saker.
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Vad skulle vara det jobbigaste
med att flytta?
Det roligaste?
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Hur skulle du önska att andra
behandlade dig om du var
nyinflyttad?
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Vad kan du göra för den som
kommer ny till klassen?

Mjölkkartonger kan användas
till mycket. Gör din egen skål
eller blomkruka.
Gå in på rafiki.se för att
se hur du kan göra.

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

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,
Andreas Hallman, Bitte
Arréhn, Henry Hahne,
Teresia Hördegård,
Linus Edlund och
Sofia Denzler
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Över 50 miljoner människor var på
flykt 2013. Hälften av dem är barn.
Två tredjedelar är på flykt i sitt eget
land. Inom Syrien, Colombia och
Kongo är flest människor på flykt.
De länder som tar emot flest flyktingar är Pakistan, Iran och Libanon.
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Rafiki betyder kompis på
språket swahili.

Tidningen kommer till
terminsstarterna,
kring påsk och till FNdagen: v 2, 13, 33 och 41.

Visste du att…
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Arbeta i grupper och samtala
om frågorna.
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Jag
vill
att
”Om jag
flyttar vill
jag ta
med mig

Pimpa mjölkkartonger
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När det är dags att flytta
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Mat som flyttat till Sverige

Taco
Taco uppfanns i Mexiko i början av
1900-talet. En man som sålde mat vid ett
gatustånd behövde hålla maten varm så
att han slapp kasta den. Han kom på att
om han svepte in maten i en tortilla skulle
den inte kallna. Detta sätt att äta spred
sig över hela världen och blev otroligt
populärt.

Glass
I gamla skrifter från
Kina kan man läsa
om glasstillverkning redan 3 000 år f.Kr.
Glassen var en blandning
mellan snö, is och frukter.
I Europa började glasstillverkningen troligen på
400-talet f.Kr. Slavar hämtade
snö och is från bergen för att
kunna göra glass. Eftersom
det var svårt att få tag
på snö och is var glass
något som bara de
rikaste kunde äta. I Sverige
började man äta glass på 1700-talet,
men det var först i mitten på 1900-talet
som glass blev riktigt vanligt.

Kung Karl XII
bodde i Turkiet
under flera år
och där smakade han
kåldolmar.
Man tror att
de turkar som följde
med kungen tillbaka till
Sverige tog med sig maträtten. Kåldolmar gjordes
då på vinblad, nötfärs
och citron. I en svensk
receptbok av Cajsa Warg
från 1765 kan man hitta
ett recept på kåldolmar.

Pizza
Pizzan var från början
fattiga familjers mat.
Brödbitar blev godare
genom att lägga på
sådant man hade
hemma. Att ha tomat
på pizzan tycker många
är ett måste. I slutet av
1700-talet blev tomat
vanlig i matlagning och
det är då som man räknar med att den riktiga
pizzan blev till i Italien.
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Hon föreslog kokta
vitkålsblad istället för vinblad, eftersom det blev
billigare. Efter att Karl XII
hade varit i Turkiet kom
också kaffe och köttbullar
till Sverige.

www.rafiki.se

Beställ Rafikis
barnrättsbok på
www.rafiki.se
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Text och foto: Teresia Hördegård

Kåldolmar

