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Szandra:

Världen är full med nya kompisar!

”Jag gillar inte när
mamma reser bort”

Är det en pappa som
håller i muggen?
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Barnkonventionen artikel 2: Ingen får diskrimineras.

Tema: Minoriteter
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Szandra är åtta år och bor i Rumänien. Hennes mamma
åker utomlands för att tjäna ihop pengar till hyran,
men Szandra hoppas på en annan framtid.
NIEN
– Jag vill bli frisör, säger hon
UMÄ
R

Szandra
Ålder: 8 år.
Bor: I Rumänien i ett litet
hus med ett rum och kök,
tillsammans med mamma
och två syskon.
Gillar bäst i skolan: Matte,
engelska och religion.
Drömmer om: Att bli
frisör.
Gör på fritiden: Leker med
sin bror och syster, till
exempel att de lagar mat.
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I ett av klassrummen på After school i en by
nära ungerska gränsen pysslar barnen för fullt
med papper, lim och saxar. After school är
en slags extraskola på eftermiddagarna.
– Vi lär oss att klippa, säger Szandra.
Hon berättar också att hon och de andra
barnen får öva på att läsa och skriva.
– Och vi lär oss att man ska vara snälla
mot varandra, säger hon.

Eftersom många romer hoppar av skolan är
de flesta vuxna inte så bra på att läsa, skriva
och räkna. Många mammor och pappor kan
därför inte hjälpa sina barn med läxorna.
Men på After school kan barnen få läxhjälp.
Där finns duktiga lärare som hjälper barnen
och som uppmuntrar dem att våga tro på sig
själva. Barnen får också pyssla, äta och tvätta
sig, eftersom de flesta inte har dusch hemma.

Szandra och flera av de andra barnen på After
school är romer. I Rumänien är det vanligt
att romska barn inte går klart skolan utan
hoppar av. I skolan blir många barn retade.
En del klasskompisar kan säga att romer
är äckliga och smutsiga. Ibland säger även
lärarna sådana saker.

På väg hem från After school berättar Szandra
att hon har två yngre syskon och en hund som
heter Rex. Vägen till området där Szandras
familj bor är lerig. Husen är små och flera är
lagade med brädbitar, plast eller vaxdukar.
Många av familjerna har svårt att få ihop
pengar som räcker till hyra, ved och mat.

– Det känns inte bra när
mamma åker till Tyskland för
att jobba, säger Szandra.
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Mamma Jmola städar utanför familjens lilla
hus när vi kommer fram. Hon berättar att hon
har varit sen med att betala hyran.
– Jag kan inte få något jobb här i Rumänien,
för alla arbetsgivare här kräver utbildning. Så
jag åkte till Tyskland. Men jag längtade efter
barnen varje dag när jag var där, säger hon.

Mamma Jmola vill att Szandra ska gå klart
skolan och är glad över att Szandra kan få
läxhjälp på eftermiddagarna.

Szandras mamma Jmola gick aldrig klart
skolan, men det vill hon att Szandra och
Szandras syskon ska göra.
– Jag är väldigt glad över att Szandra kan gå
på After School. Jag vill att mina barn ska få
chans till ett annat liv, säger Jmola.

En pappa som fått jobb
I en annan by i Rumänien sitter Viorel och
gör armband och flugor av läder. Viorel har tre
barn som är mellan 1 och 7 år gamla. Äldsta
barnet går i skolan och det näst äldsta går i
förskolan. Förr reste Viorel utomlands för att
försöka få ett jobb, men nu har han ett fast
jobb i läderverkstaden Dece i sin by.

– Jag är glad att jag inte behöver åka till Italien
igen för att leta efter arbete, säger han.
Viorel jobbar åtta timmar om dagen i Deces
läderverkstad. Innan han fick det jobbet hade
han svårt att få ihop pengar så att det räckte till
hans familj. Därför åkte han flera gånger
utomlands och letade efter jobb. Viorel hade hört att det skulle vara lätt
att tjäna pengar utomlands.
– Men jag märkte att det
inte var så. Jag jobbade när jag
kunde, men det var svårt att hitta
jobb. Jag ville inte bara sitta och
göra ingenting så därför återvände
jag till Rumänien, berättar han.
De gånger Viorel har rest utomlands för att
jobba har familjen varit kvar i Rumänien.
– Min familj är tacksam över att jag nu kan
vara hemma hos dem. Och det är jag också,
säger han.

Förr åkte Viorel utomlands för att leta efter arbete.
Nu tillverkar han saker av läder i den by där han bor
och kan vara hemma hos sin familj.
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Text: Sofia Denzler

Foto: Anna Hållams

På rafiki.se kan du se vad Viorel gör på jobbet!

Minoriteter är en del av samhället
Sverige är hemland för romer sedan lång tid. I
Sverige finns fem nationella minoriteter. Det är
grupper av människor som bott här länge och som
har en egen kultur och ett eget språk. Språket ska
ha talats i Sverige i minst tre generationer. Det
finns lagar som skyddar minoriteters rättigheter.
Så har det inte alltid varit. I Sverige finns en lång
historia där människor diskriminerats för att de

Romer. Det finns olika romska grupper.
Resandefolket och andra romska grupper har
funnits i Sverige sedan 1500-talet. De romer
där kvinnorna har speciella dräkter kallas finska
romer och kom hit under 1900-talet. Under hela
tiden har romerna varit mycket diskriminerade.
Romani chib heter språket som har många
varianter. Även på senare tid har olika romska
grupper flyttat till Sverige.

tillhört en minoritet. Sverige har fem erkända minoritetsgrupper; judar, romer, samer, sverigefinnar
och tornedalingar. En del människor som hör till en
minoritet vill gärna berätta om det för andra och
sprida kunskap. Andra väljer att hålla det privat.
I Sverige finns också andra grupper som flyttat in
men som inte levt i landet så länge. Om hundra år
kanske vi har fler nationella minoriteter.

Judar har bott i Sverige sedan 1700-talet. Under
1900-talet flyttade också judar som behövde
skydd hit. Många judar talar jiddisch men för
de flesta är det ett språk som mest används i
samband med judiska högtider. Till vardags talar
de flesta svenska.

Samerna är ett urfolk som bor i Sverige, Norge,
Finland och Ryssland. Folket och området de bor
på kallas Sápmi. De talar samiska men det finns
flera språk. Det vanligaste är nordsamiska.

Tornedalingar. I gränslandet mellan Sverige
och Finland hade folk flyttat runt. När länderna
delades fick inte de finsktalande som bodde
i Sverige tala finska. De skulle bli svenskar. Så
kulturen nästan försvann. Idag kan de tornedalingar som vill få lära sig meänkieli. Men
många har vuxit upp utan att få tala sitt språk.

Sverigefinnar. Fram till år 1809 var Sverige
och Finland ett land. Då flyttade man runt i hela
landet. Många jobbade i skogen eller i gruvor.
Andra bodde i sin huvudstad – Stockholm. Även
senare har många flyttat till Sverige för att söka
skydd undan krig eller för att arbeta. Många som
kallar sig sverigefinnar är födda i Finland men
deras språk finska har talats i Sverige i hundratals år.
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– Ibland åker min mamma till Tyskland för
att jobba, berättar Szandra.

Barnkonventionen
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ARTIKEL

Alla har samma rättigheter
och lika värde. Ingen får
diskrimineras.

5

Se varandra
När du är med mamma eller pappa
på matbutiken träffar du kanske
någon som sitter utanför. En person
som kanske säger hej, tittar på dig
och ibland ber om en slant. Ibland
finns det en liten skylt bredvid som
berättar någonting om personen.
Det är ofta en mamma eller pappa som kommit från ett annat land, kanske från Rumänien. Hon eller han har kommit hit för att göra
livet bättre för sina barn. Det var säkert inte ett
lätt beslut. Nu bor barnen kanske med mormor, farmor eller något äldre syskon. Barnen
saknar sina föräldrar lika mycket som föräld-

rarna saknar sina barn. Det blir inte samma sak
när inte mamma och pappa är hemma. Kanske
finns det inte längre någon vuxen hemma
som uppmuntrar barnen att gå till skolan.
Barnen kanske rent av tror att det är bättre
om de hjälper till hemma istället för att gå i
skolan.
– Rumänien är ett land med stora skillnader
mellan fattiga och rika, berättar Ulrika Toorell
som jobbar på Erikshjälpen med att göra livet
bättre för barn. För många är livet tufft, särskilt för romer. De har varit diskriminerade
sedan lång tid. Förr i tiden var de slavar som
såldes som varor i en butik. Många romer
upplever fortfarande att de behandlas illa och

Många vuxna romer
åker till andra länder
för att försöka tjäna
pengar och försörja
sina familjer. Kvar
hemma blir ofta
barnen som saknar
sina föräldrar och som
många gånger får svårt
att klara av skolan.
FOTO: ANNA HÅLLAMS

Fundera på:
1 Varför sitter människor
utanför affären och
tigger?
2 Blir livet bättre för
den som tigger?
3 Hur kan vi hjälpa till?

FOTO: TERESIA HÖRDEGÅRD

det är nästan omöjligt för dem att hitta jobb.
Det kan bli bättre om de åker utomlands.
I andra länder, som Sverige, finns det en möjlighet för föräldrar att få ihop lite mer pengar.
För många romer är det väldigt svårt att hitta
jobb i andra länder också. Särskilt när man
inte kan språket och inte har gått mycket i
skolan. Då är ibland tiggeri enda möjligheten
att få ihop en inkomst.

eller pappa. När de träffar sina barn igen vill
de säkert ha med sig något till dem. Inte bara
pengar utan också fina minnen och något bra
att berätta för familjen. När man har blivit illa
behandlad är det inte lätt att lita på människor och att känna sig omtyckt. Det är viktigt
att vi ser varandra, hälsar och ler.
Text: Marcus Nilsson

– Sverige beskrivs ofta
som en vänlig plats, säger
Ulrika, att människor
är godhjärtade och att
till och med polisen är
vänlig.
Men även här är det vanligt att
romer behandlas dåligt. En del
får höra hårda ord. Andra blir
hotade eller slagna. Därför
är det väldigt viktigt att visa
sin bästa sida när vi möter nya
människor.
När du kommer till matbutiken,
tänk på att den som sitter utanför kan vara någons mamma
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Har du pratat med kvinnan eller mannen
utanför mataffären någon gång? Vet du
varifrån hon eller han kommer?

© Henry Hahne
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Skriv ut mallen som finns på rafiki.se.

2

Rita av mallen på färgat eller vitt
papper, gärna lite tjockare. Det går
även bra med tapet.

3

Dekorera påsen med spets, mönstrat
papper, färgpennor, knappar eller
snören. Använd din fantasi!

4

Vik längs de streckade linjerna.

5

Limma ihop påsen i botten och i
sidorna.

6

Vik ned fliken längst upp på påsen
och fäst med en klädnypa.

7

Lägg en present eller godis i påsen
och ge bort den till någon som du
vill göra glad!

Rafiki nr 84 (4-2016) Minoriteter
Barnkonventionen artikel 2: Ingen får diskrimineras.
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 4 nr/år totalt: 50 kr
30 ex per utgåva 4 nr/år totalt: 250 kr
100 ex per utgåva 4 nr/år totalt: 800 kr
Tidningen kommer i januari, april, augusti
och oktober.
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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: Daniel Grahn
Redaktion: Camilla Sköld, Andreas Hallman,
Bitte Arréhn, Henry Hahne, Teresia
Hördegård, Marcus Nilsson och
Monica Samuelsson
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www.rafiki.se

Rafiki är tryckt på Svanenmärkt papper
med Svanenlicensierad produktion.

www.erikshjalpen.se
www.manniskohjalp.se

