Gamla
och nya
mål för
världen
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Världen är full med nya kompisar!

Olivia vill
bli revisor
Rafiki har följt upp Milleniemålen. Ett mål som
gått bra är att fler barn
går i skolan. Läs om Olivia
på sidan 4.

Bättre värld?
Rafiki tipsar om vad du
kan göra. Läs sidan 7!
Thanaka. Så kallas pudret som utvinns ur thanaka-trädet och som
Naing Min Thu har på kinderna.
Pudret sägs vara svalkande och
skydda mot den starka solen.

”Nu har vi ett
bättre skolhus”
Naing Min Thu, 11, bor i en liten by i Myanmar. Han gillar
skolan så mycket att han själv skulle vilja bli lärare.
När Rafiki träffar Naing Min Thu
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Millenniemålen
– så här gick det

I Myanmar
har alla elever
skoluniform.

För de flesta i Sverige och andra rikare länder är det självklart att kunna äta sig mätt, gå i
skolan och kunna dricka och tvätta sig i rent vatten. 1990 bestämde världens ledare tillsammans att fler människor i världen skulle kunna göra det. De satte upp åtta mål som de kallade
millenniemålen. Det blev åtta löften ill alla fattiga om att livet skulle bli bättre innan 2015.
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Nu vet vi mer om hur det har gått. Kunde vi hålla löftena? Både ja och nej. Några har vi kunnat
hålla ganska bra, andra inte.
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kom stormar och regn.
– Nu har vi ett bättre skolhus av betong. Jag gillar verkligen skolan. Särskilt mattelektionerna, säger han.
Naing Min Thu bor med sin
familj i ett bambuhus. Det gör
de flesta i hans by. En vanlig
dag vaknar han tidigt, oftast
mellan klockan fem och sex.
Han äter nudlar till frukost.
Sedan leker han hemma eller
går runt i byn och kickar boll
med kompisar innan skolan
börjar klockan nio.
– Vi har lektioner mellan nio
och två ungefär, men vi har
en lunchrast då alla går hem
och äter mat. Min favoritmat
är grönsaker. Jag gillar alla
möjliga sorter, men jag tycker
inte om kött. Mamma lagar
god mat, men om jag fick bestämma skulle vi inte äta något
kött alls, säger han.

MÅL 1:
Halvera jordens
fattigdom och hunger

Efter skolan leker Naing Min
Thu gärna med kompisar. De
spelar fotboll eller hittar på
något annat kul.
– Jag har fem kompisar som
jag är mycket med. Jag tycker
att en bra kompis är en sådan
som ställer upp och hjälper
till om det behövs. Och som
är bra på att uppmuntra,
säger han.
På kvällarna går han ofta på
de frivilliga extralektionerna i
munkklostret som finns i byn.
Han gillar att lära sig saker
och drömmer om att själv bli
lärare.
– Att få vara med barn gör
mig glad, så lärare skulle passa
mig bra. Om jag inte kan bli
det vill jag bli fotbollsproffs.
Text och foto: Josefine Antonsson

Det första löftet var att halvera jordens
fattigdom och hunger. Det har gått bra
att halvera fattigdomen som handlar om pengar.
Idag lever bara hälften så många på under 1,25
dollar om dagen, jämfört med för 25 år sedan.
Fattigdom handlar också om att kunna
äta sig mätt. Det har varit svårt att hålla
löftet. Klimatförändringar har skapat katastrofer
som torka och översvämningar. Det har blivit svårare och dyrare att få fram mat.

MÅL 2:
Se till att alla barn
får gå i grundskola
Visste du att…
…i Myanmar har de inte
efternamn. Det är vanligt med
två eller tre namn – och alla är
förnamn. Första namnet kan
avslöja vilken veckodag du är
född: det börjar med samma
bokstavsljud som just den
veckodagen. Lördagsbarn sägs
ha otur medan söndagsbarn
har tur. Pojkar och flickor kan
ha samma namn.

Det andra löftet var att alla barn ska
kunna börja grundskolan. Det har nästan
kunnat hållas. Idag går 9 av 10 barn i grundskolan.
Det har blivit lättare att börja skolan när många
länder tagit bort skolavgifter. Då kostar det inte så
mycket pengar för föräldrarna.
Fortfarande finns det många barn som
inte går i skolan. De måste hjälpa till hemma eller arbeta. Andra bor där det är krig. Barn med
funktionsnedsättningar får inte alltid gå i skolan.

ILLUSTRATION: HENRY HAHNE

Millenniemålen gällde till 2015. År 2016 kom nya mål. Läs om dem på sidan 6!
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”Mamma är min
förebild”
Olivia är 11 år och bor i Chakwiya, en by i södra Malawi. Hennes mamma heter Sylvia och har en liten
affär där de säljer kryddor, kakor, godis, socker, läsk
och refillkort för mobiltelefoner.
Olivia är yngst i familjen och har två bröder och
tre systrar. Deras hus förstördes i vintras när det blev
översvämningar i byn, så nu bor hon och två av hennes syskon med en släkting. De två äldsta systrarna är
gifta och har flyttat hemifrån.

Under regnperioden regnar det väldigt mycket och
det blir ofta översvämningar som förstör grödor,
hus och broar. I vintras var regnen speciellt kraftiga
och nu finns bara ett rum kvar i Olivias gamla hus.
Hennes mamma Sylvia bor själv i det rummet nu
medan hon håller på att reparera huset. Olivia hoppas
att hon och hennes syskon snart kan flytta tillbaka
in i huset med sin mamma. Ett halvår efter översvämningarna har landet istället drabbats av svår
torka.
Olivias mamma är medlem och sekreterare
i en sparlåneklubb, som fungerar som deras
egna lilla bank. Organisationen ASAP hjälper
kvinnor att organisera sig och starta små företag.
Sylvia och de andra medlemmarna i klubben

Olivia
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Olivia och mamma Sylvia
hjälps åt med hushållssysslorna. Olivia har framtidsdrömmar: ”Min kompis
morbror är revisor och han
har mycket pengar och det
vill jag med ha.” Hon tänker
att hon borde fokusera mer
på matten i skolan, så att
hon kan få bra betyg och
kan utbilda sig till revisor.

sparar pengar tillsammans och sedan kan de ta
lån för att investera i en verksamhet. Tack vare
klubben har hon kunnat starta sin egen affär.
Kvinnorna i klubben tillverkar och säljer
tillsammans energisnåla kokplattor i lera, som
fungerar som en spis. Det är bra för alla i byn.
Här finns ingen elektricitet och de lagar i vanliga
fall mat över en öppen eld. Det kan både vara
farligt och tar mycket tid. Nu kan de istället använda en kokplatta.
Olivia berättar att hennes mamma har fått en
ökad inkomst sedan hon gick med i sparlåneklubben. Nu har hon råd att betala skolavgift
och köpa kläder till Olivia och hennes syskon.
– Min mamma är en förebild för mig. Hon arbetar hårt för att jag och mina syskon ska få det bra.
Olivia är med sin mamma varje dag efter skolan. Hon hjälper till med hushållet och har lärt
sig att tvätta, städa och laga mat.
– När jag kommer hem från skolan hjälper
jag mamma att fixa middag och berättar vad jag
har lärt mig i skolan under dagen. Sedan kommer ofta mina kompisar över för att leka.
Olivia går i sjunde klass och hennes favoritämne
är bibellära. Hon tycker även om engelska, men
säger att hon behöver öva sig mer så att hon kan
bli riktigt bra på det.

Olivias mamma tillverkar och säljer kokplattor, som
fungerar som spisar. Att laga mat så här, istället för
över öppen eld, är mer säkert. Kokplattan är energisnål:
kräver inte så mycket ved och sparar tid.

Torrt landskap. Många länder i Afrika drabbas både av
översvämningar och av extrem torka. Kanske har du
hört på nyheterna att det har varit svår torka och
människor svälter. Klimatet påverkas av El Niño.
Läs mer om det på www.rafiki.se.

Text och foto: Sara Andersson
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Världen är full med nya kompisar!

Gamla och nya mål för världen

Du kan vara med och förändra världen. Du kan göra olika saker,
men det är också viktigt att peppa varandra och dela med sig av
positiva attityder.
hjälpa till:
Så kan du

• Alla människor är lika mycket
värda, både tjejer och killar
• Hur vår livsstil påverkar
människor i andra länder

Tidningen kommer till
terminsstarterna,
kring påsk och till FN-dagen:
v 2, 14, 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.

Spara klimatet:
• Fråga efter mat som är bra för
miljön. Ta inte mer mat än
du äter upp.
• Cykla istället för att åka bil
• Återvinn plåt och plast
• Lämna kläder till second hand

Erikshjälpen och IM står
bakom Rafiki. Samarbetsprojektet stöds av SMR/Sida.
SMR/Sida tar ej ansvar för
tidningens innehåll.

Hjälp andra:

UTGIVARE:
Erikshjälpen och IM
E-post: rafiki@rafiki.se
www.rafiki.se

Det vi handlar och hur vi reser påverkar
människor i andra länder. Det påverkar
också klimatet. Handla Fair trade och åk
tåg istället för flyg.
FOTO: TERESIA HÖRDEGÅRD
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Finns det något mål du skulle kunna påverka i din vardag?
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Hur kan du påverka andra så ett mål kan nås?

Layout: Anna Wikståhl
Tryck: Åkesson Berg
(svanenmärkt tryckeri)
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Vilket mål tycker du är viktigast och varför?
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Du hittar mer information
om de globala målen på
www.rafiki.se
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• Ställ upp för andra. Var en bra
kompis!
• Sälj kakor eller ordna egen
loppis för att hjälpa andra
• Påverka! Säg vad du tycker.
Skriv ett brev, fixa en fest, gör
en film om något viktigt och
påverka andra.

V ärl
den är full med nya
kompisar!

MILJÖMÄ

HUVUDMÅLEN ÄR
- att utrota fattigdom
- bekämpa orättvisor och ojämlikhet
- stoppa klimatförändring

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

Sprida kunskaper
om att:
Det finns totalt 17 globala mål. De är uppdelade på delmål och det finns en plan för
hur de ska nås. Alla länder kan vara med
och hjälpa till för att nå målen.

Rafiki betyder kompis på
språket swahili.

R

MER BEHÖVER GÖRAS:
Det finns stora problem kvar som världen ska fortsätta arbeta med. Många mammor dör när de föder
barn för de har inte tillgång till rätt hjälp.
Utsläppen av koldioxid ökar. Fortfarande får många
människor inte tillräckligt med mat.

Rafiki (8 sidor)
2/2016, nr 83

MILJÖMÄ

SÅ HAR DET GÅTT:
Några millenniemål mål som har uppnåtts är att antal
människor som lever i extrem fattigdom har halverats
sedan 1990. Fler barn går i skolan och fler människor
har tillgång till rent vatten.

till dig

R

Millenniemålen gällde fram till 2015. Det finns stora problem kvar så därför har FN nu beslutat
om 17 nya globala mål. Det kallas Agenda 2030 för att målen ska vara uppfyllda till det årtalet.
Alla länder i världen ska arbeta tillsammans för att nå målen. Huvudmålen är att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och ojämlikhet och stoppa klimatförändring.

RAFIKIS GODA RÅD

MILJÖMÄ

Nya mål för världen
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Recept
Millenniemål, globala mål och…
…Rafikis mellanmål:

Fattiga riddare
Fattiga riddare är enkelt att göra. Visst kan det passa som mellanmål både
hemma och på fritids!
Receptet räcker till fyra brödskivor (1- 2 portioner)

INGREDIENSER:
1 ägg
1 dl mjölk
1 msk mjöl
4 brödskivor

Gör så här:
Vispa ett ägg med en gaffel i en djup
tallrik. Tillsätt mjöl och sedan mjölk.
Vispa till en slät smet.
Värm upp en stekpanna på spisen
med lite smör.
Doppa en brödskiva i taget i smeten,
så att den blir genomdränkt.
Stek brödet tills det fått fin färg,
några minuter.
Sänk värmen på spisplattan
efterhand som du steker.
Valfria tillbehör kan vara bär eller
frukt från olika delar i världen:
Banan och mango
Kanel och socker
Sirap, blåbär och jordgubbar
Nutella
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Fundera på
Hur långt har maten åkt
för att komma till dig?
Kan du påverka det?

Lycka till och var försiktig vid spisen!

www.rafiki.se

