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FAKTA: SYRIEN

Yta: 185 180 km2
Huvudstad: Damaskus
Folkmängd: 17 miljoner (2019)
Antal inv./km2: 92 (2018)
Statsskick: Republik
Valuta: Syriskt pund
ka,
Språk: Arabiska är det officiella språket, men kurdis
turkiska, armeniska m fl är minoritetsspråk.
år
Kriget i Syrien: Kriget i Syrien är inne på sitt tionde
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Andel barn som börjar grundskolan: 63,2 procen
)
(2002
25
Antal elever per lärare i grundskolan:
Läs- och skrivkunnighet: 80,8 procent (2004)

R

oni är 12 år och bor tillsammans med sina tre
syskon och sin mamma i en förort i Greklands
huvudstad Aten. Ronis pappa bor också där.
Men han måste resa bort för att leta jobb i andra länder som kock. I Grekland finns det inga jobb för hans
pappa, berättar Roni.
Familjen bor i en lägenhet med två rum och kök. De
fyra barnen delar på ett sovrum. Roni har en äldre syster och två mindre bröder. Det är trångt men familjen
är ändå glada över att de nu har ett eget hem. För det
har de inte alltid haft. Under två år bodde Roni och
hans familj i olika flyktingläger. Under en tid bodde de
även ute på gatan.
Ronis familj tillhör folkgruppen kurder och kommer
från Afrin som ligger i norra Syrien. Men i Syrien är

det krig och Roni, hans syskon och föräldrar tvingades
att fly därifrån för fem år sen. De behövde lämna kvar
allt de hade.
– Vi gick till fots från Syrien till Turkiet. Där fick vi
bo i ett flyktingläger. Sen tog vi oss över havet med en
båt som tog 40 personer. En grekisk båt mötte upp oss
och sen kom vi till Grekland, berättar Roni.
– Jag var väldigt rädd i Syrien och Turkiet. Folk jagade
oss. Ibland kunde vi gå och ibland sprang vi. Krig är
mycket dåligt. Människor dödas, hus förstörs och det
finns bomber. Det bästa skulle vara om krigen tog
slut.
Ibland tänker Roni tillbaka på kriget. Men i
Vi gick till fots från
Grekland känner sig Roni trygg igen. Där är
Syrien till Turkiet.
det inte krig och där har han fått börja att gå
Där fick vi bo i ett
i skolan. Roni tycker jättemycket om skolan.
flyktingläger.
Hans favoritämnen är matematik och fysik.
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Både Roni och hans syskon har lärt sig bra grekiska.
Roni pratar också syrianska, lite engelska, lite arabiska
och lite tyska.

D

et går bra för Roni i skolan. Han berättar att han
är bra på idrott, speciellt fotboll, och han tycker
också om basket. En sak som har gjort att Roni
trivs i sitt nya hemland är att han har fått kompisar.
– Jag fick kompisar ganska fort och jag var så glad
över att få gå till skolan.
Men just nu får Roni inte gå i skolan och han får inte
träffa andra barn än sina syskon. Många i Grekland
har blivit sjuka under coronapandemin och landets
regering har beslutat att stänga alla skolor. När Roni är
utomhus måste han ha mask framför munnen för att
inte bli sjuk eller sprida smitta. Han längtar tills livet
blir som vanligt igen.
Ibland har Ronis föräldrar svårt att få pengar för
att betala hyra och mat för hela familjen. Men de har
fått stöd av olika organisationer. Hans familj har fått
vänner i en lokal kyrka som hjälper många flyktingar.
Nyligen fick Roni en ny cykel. Det gjorde honom så
glad och väldigt stolt.
– Jag tycker om att cykla fort. Min bror och jag
brukar tävla.
Även om Roni har varit med om mycket svåra saker
så har han stora drömmar. När han blir stor vill han
bli artist. Roni älskar att sjunga och vill också lära sig
att spela gitarr och fiol.
– Jag tror jag skulle kunna bli riktigt bra på det,
säger han.

Det här är ett
flyktingläger
Flyktingläger är tillfälliga platser där barn
och vuxna som tvingat
lämna sina hem får tak
över huvudet tills de
får eller hittar annat
boende. Ofta består
flyktingläger av uppsatta
tält. De som bor i flyktingläger får hjälp med
grundläggande behov
såsom mat, vatten och
mediciner.

Källa: UNHCR

FAKTA: SVERIGE

Yta: 447 435 km2
Huvudstad: Stockholm

Folkmängd: 10,2 miljoner
Antal inv/km2: 22,8
Statsskick: Parlamentarisk demokrati
och monarki
Valuta: Svensk krona
Språk: Svenska, men även minoritetsspråk
en
finska, jiddisch, meänkieli, romska och
samiska
Andel barn som börjar grundskolan:
99,4 procent
Antal elever per lärare i grundskolan:
12
Läs- och skrivkunnighet: 99 procent
Källor: landguiden.se och unicef.org

Missa inte filmen om Roni!
Se den på: www.pmu.se/skolpaket
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Så kan du göra skillnad
annan kan

Att vara med och förändra situationen för någon
börja hos dig själv. Att vara en schysst kompis och stå upp för
den som blir retad, säga bra saker till dem som du har i din närhet och stötta dem som annars inte får vara med. Här kommer
fler tips på vad du kan göra:
din rektor om hur de ser till att elever på skolan får rätt till sitt
* Frågaspråk,
sin kultur och sin religion.
eget
om något land där många flyktingar kommer ifrån och
* Lär dig merandra
vad du lärt dig.
berätta för
person som inte kommer från Sverige hur det var att komma
* Fråga envarför
hen lämnade sitt land.
hit och

* Bli kompis med någon från ett annat land.
länder.
* Bjud in till en fest där alla tar med mat från olika
i andra länder.
barn
till
gå
pengarna
* Samla och panta burkar och låt
där du säljer leksaker och spel som du tröttnat på. Ge peng* Gör entillloppis
en organisation som vet var i världen pengarna bäst behövs.
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Hon skrev barnbok
om att tvingas flytta
3 FRÅGOR TILL CAROLINA KLINTEFELT,
FÖRFATTARE TILL MEN JAG VILL JU INTE
FLYTTA
Vad handlar boken om?

– Den handlar om Ella som har flyttat
från Stockholm till Småland. Hon vill
inte bo där utan längtar tillbaka. Men så
lär hon känna Maryam, som är flykting
från Syrien. Sedan kommer ett tråkigt
besked: Maryams familj får inte stanna.
Varför blir Ella och Maryam vänner?

– Båda har tvingats flytta mot sin vilja
så de kan förstå varandra. Samtidigt har
de väldigt olika erfarenheter av att flytta.
Det hjälper Ella att se på sin situation på
ett annat sätt än innan.
Varför skrev du den?

– När vår familj flyttade såg jag hur
tufft det var för våra tre barn. Då tänkte
jag på hur mycket tuffare det måste vara
för barn som tvingas flytta till ett helt
annat land med ett annat språk. Jag ville
beskriva det.
Denna tidning är utgiven av PMU
(Pingstmissionens
Utvecklingssamarbete) 2021

FN-Bingo:
Ett roligt sätt
att lära dig mer
om FN och de
globala målen
är att spela
PMU:s digitala
FN-bingo.
Finns på
www.pmu.se/
skolpaket
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PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med 163 insatser i 32 länder (2021).

PMU arbetar med de globala målen inom
Agenda 2030. PMU:s arbete för barns rättigheter berör flera av målen, till exempel mål
1 Ingen fattigdom, mål 2 Ingen hunger, mål 3
God hälsa och välbefinnande, och mål 4 God
utbildning åt alla.

Har du eller din klass
gjort något för att
hjälpa barn som tvingats fly från sitt hemland?
Vill ni berätta om det
eller tipsa andra? Mejla
till oss så lägger vi upp
det på vår webb.
E-post: info@pmu.se

SE ÅRETS SKOLFILM PÅ
https://pmu.se/skolpaket
LÄS MER OM BARNKONVENTIONEN PÅ:
https://unicef.se/barnkonventionen
LÄS OM DE GLOBALA MÅLEN PÅ:
www.globalamalen.se/
LÄS OM SYRIEN PÅ LANDGUIDEN
www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/syrien

