kompis
En tidning från PMU för dig som vill veta mer om världen

SYDNEY
Bor hos mormor
med nio andra barn

5 tips
på hur du kan
göra skillnad

Färglägg
Kenyas
flagga

FN: ETT BARN SOM INTE KAN BO MED SINA FÖRÄLDRAR HAR RÄTT ATT FÅ ETT NYTT HEM

SYDNEY

vill kunna spela fotboll
SYDNEY ÄR SEX ÅR GAMMAL och älskar att spela fotboll.

Han bor i Nyamira i Kenya. Just idag har han varit hemma från
skolan och går nu hand i hand med sin mormor på grusvägen
för att visa oss var han bor någonstans. Inte så långt från skolan
ligger ett vitt hus med ett litet grönsaksland bredvid. Sydney visar runt, var han sover, gör läxorna och brukar leka. På gården
strosar hönsen fritt och det står en ko vid ena gaveln.
– Jag gillar att spela fotboll, säger han. När vi frågar vad han
brukar göra med sina kompisar. Bästa kompisarna heter Tony
och Pro.
Han är glad och står med händerna i byxfickorna ute på
gården när han berättar om sin vardag. Men Sydneys mormor
Josephine säger att han är sjuk och har svårt att leka och spela
fotboll med de andra barnen. Han kan inte springa lika snabbt
som dem och ibland händer det att de andra barnen skrattar åt
honom. Sydney har varit på sjukhus och skulle behöva opereras
men de har inte pengar till operationen.
– En operation kostar 20 000 kenyanska shilling (motsvarande ca 1700 kr) och vi har inte råd med det, säger hon.
Sydneys mamma är i Nairobi, Kenyas huvudstad, för att söka
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jobb så de träffas bara en
gång i månaden och han
vet inte vem som är hans
pappa.
JUST NU BOR DET TIO

barn hemma hos Josephine
och hennes man, tre av
dem är Sydney och hans
två bröder. Men Sydneys
morfar är sjuk och det är
svårt att få ihop pengar
till mat, så mycket av maten de äter odlas i det egna
grönsakslandet och ibland
1 2 3
plockar mormor Josephine
te på fälten.
Runt om där Sydney bor
är det stora gröna fält där det odlas te som sedan skickas till andra länder. Teblad som växer på buskar och plockas för hand av

Färglägg flaggan!

an!

Kenya
vs Sverige
KENYA
√ Yta: 580 367 km2
√ Huvudstad: Nairobi.
√ Folkmängd: 47 251 000
√ Antal inv./km2: 81,4
√ Statsskick: Republik
√ Valuta: Kenyansk shilling
√ Språk: Engelska och swahili
√ Andel barn som börjar grundskolan: 83,6
procent
√ Antal elever per lärare i grundskolan: 57
√ Läs- och skrivkunnighet: 72,2 procent
SVERIGE
√ Yta: 450 295 km2
√ Huvudstad: Stockholm
√ Folkmängd: 9,6 miljoner
√ Antal inv/km2: 24
√ Statsskick: Parlamentarisk demokrati och
monarki
√ Valuta: Svensk krona
√ Språk: Svenska, men även minoritetsspråken
finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska
√ Andel barn som börjar grundskolan: 99,3
procent
√ Antal elever per lärare i grundskolan: 9,6
√ Läs- och skrivkunnighet: 99 procent

folk som går med stora korgar på ryggarna. Det är inte ovanligt
att barn är med och jobbar på fälten – fast det är förbjudet.
SYDNEYS FAVORITSYSSELSÄTTNING ÄR att städa gården
och en vanlig dag brukar han vakna, tvätta sig och dricka te
innan han går till skolan.
– Mitt favoritämne är matematik, berättar han och lyser upp.
Jag drömmer om att bli pilot, men då måste jag gå i skolan
först.
För att ge barn bättre möjligheter att vara barn stöder PMU
projekt i Nyamira, Kenya, där barnen i skolan får lära sig om
sina rättigheter som barn. Rätt till utbildning, mat på bordet,
rätt till sjukvård och att inte behöva jobba innan man blir
vuxen.

Se årets skolfilm på
https://pmu.se/materialbank/
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Vik en
papperstjärna
Sydneys kompis Mercy är bra på
att göra snygga pappersstjärnor.
Vik enligt beskrivningen för att
göra din egen.

Så kan du göra skillnad

Adress: PMU, Box 151 44, 167 15 Bromma
www.pmu.se
Redaktör: Carolina Klintefelt
Text och foto: Carolina Klintefelt, Johanna
Litsgård Lebourne och Annelie Edsmyr
Grafisk form: Pierre Eriksson/Refug
Illustration: Anders Parsmo
Ansvarig utgivare: Daniel Alm
Tryck: Bergs grafiska

Denna produkt har finansierats av Sida (Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete). Sida delar inte
nödvändigtvis de åsikter som
framförs i texterna. Ansvaret
för innehållet är uteslutande PMU:s.
PMU är en av Sveriges större biståndsorganisationer med arbete i omkring 35 länder.

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kenya/

Denna tidning är utgiven av PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) 2018

LÄS MER OM KENYA PÅ LANDGUIDEN
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JONER GATUBARN I VÄRLDEN.

DET FINNS OMKRING 100 MIL

http://www.globalamalen.se/

Alla är lika mycket värda

LÄS OM DE NYA GLOBALA MÅLEN PÅ:

O
O

behöver dem.
Sälj gamla leksaker, tidningar, filmer och tvspel som du tröttnat på.
Skänk pengarna till någon organisation som
vet var i världen pengarna bäst behövs.

https://unicef.se/barnkonventionen

O

in till fester med teman från olika länO Bjud
der. Lär känna personer från olika länder
och panta burkar och låt pengarna
O Samla
du får ihop gå till barn i andra länder som

LÄS MER OM BARNKONVENTIONEN PÅ:

Att vara med och förändra situationen för
en annan människa kan 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 tips
på vad du kan göra:
Var med och påverka på din skola så att alla
barn får rätt till sitt eget språk, sin kultur och
sin religion.

