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FAKTA: SVERIGE
Yta: 447 435 km
Huvudstad: Stockholm
Folkmängd: 10,2 miljoner
2

MURHULA

Antal inv/km : 22,8
Statsskick: Parlamentarisk demokrati
och monarki
Valuta: Svensk krona
en
Språk: Svenska, men även minoritetsspråk
och
ka
roms
i,
nkiel
meä
finska, jiddisch,
samiska
Andel barn som börjar grundskolan:
99,4 procent
12
Antal elever per lärare i grundskolan:
ent
Läs- och skrivkunnighet: 99 proc
2

blev tvungen att fly

M

urhula är 12 år och bor i Demokratiska republiken Kongo. Här bor han utanför staden
Bukavu med sin mamma och fyra syskon i ett
litet trähus med jordgolv. Först kommer man in i det
lite större rummet som har en eldstad på marken. Det
är köket. Det är här han sitter och gör sina läxor. Rummet innanför är trångt och en säng fyller upp nästan
hela utrymmet. Där sover hela familjen. På golvet står
lite köksgrejer.
– Jag brukar hämta vatten vid brunnen varje morgon, berättar Murhula. När jag kommer tillbaka tvättar jag mig och hjälper till med mina småsyskon innan
jag går till skolan. Efter skolan brukar jag ta hand om
våra getter innan jag kan gå iväg och spela fotboll.
Att spela fotboll och leka kurragömma med kompisarna är något av det bästa han vet.
Murhulas pappa bor inte längre med familjen. Han
gav sig av för flera år sedan och jobbar nu i en gruva
där man bryter mineraler. Det är många som blir kvar
i gruvorna, även kvinnor och barn, och de tvingas
jobba som slavar för att de inte har något annat sätt att
få mat för dagen.

.se

Källor: Wikipedia, unicef.org och landguiden

Familjen har inte alltid bott där de
bor nu. De blev tvungna att fly när det
kom en grupp män med vapen och
attackerade deras by. Kongo är ett land
där det är väldigt oroligt. Det är inte i
krig med något annat land, och det är
inga grupper inom landet som krigar
för att de tycker olika heller. Däremot
finns det väldigt mycket värdefulla
mineraler som man kan sälja dyrt till
andra länder och som många vill tjäna
pengar på. Och för att få kontrollen
över mineralerna utsätter man de som
bor i landet för hemska saker så att
folk ska vara rädda och inte våga göra
motstånd.

FAKTA: DR KONGO
Yta: 2 344 858 km2
Huvudstad: Kinshasa
Folkmängd: 79 723 000 (2016)
Antal inv./km2: 34
Statsskick: Semipresidentiellt republik
Valuta: Kongolesisk franc
Språk: Franska, lingala, kikongo, swahili
och tshiluba
Andel barn som börjar grundskolan:
87 procent

M

Antal elever per lärare i grundskolan: 33
Läs- och skrivkunnighet: 77 procent

urhulas mamma Philomène
blev skadad när deras by attackerades, men till slut fick
hon hjälp av ett sjukhus som heter
Panzisjukhuset, så nu är hon frisk.
Men de har inte kunnat flytta tillbaka
till sitt riktiga hem, och
det är svårt att få
jobb och pengar så att maten
räcker till.
– Vi äter bara en gång
Efter skolan brukar

jag ta hand om våra
getter innan jag kan gå
iväg och spela fotboll.

Färglägg
flaggan!

1
om dagen, berättar Murhula. Och bara om mamma
har hittat något jobb den dagen som kan ge henne
pengar att köpa mat för. Annars äter vi inte alls.

D

et är även väldigt svårt när man blir sjuk. Det
är långt till närmsta sjukhus, och när man har
så lite pengar så att det knappt ens räcker till
mat är det förstås ännu svårare att ha råd med medicin.
Men Panzisjukhuset har förutom sjukvård även
olika grupper som hjälper människor som har det
svårt. Philomène har fått lära sig hur man gör väskor
som hon kan sälja, och hon fick ett litet lån så att hon
kunde starta en egen verksamhet. Men det är fortfa-
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rande svårt att få pengarna att
räcka. Hon behöver både köpa
mat till familjen och betala för att
Murhula och hans syskon
ska kunna gå i skolan.
Murhula vill verkligen
gå i skolan, och språk,
särskilt franska verb, är
hans favoritämne.
– Jag pratar lite franska,
lite engelska och swahili.
Och så mashe, mitt modersmål – fyra språk!
Missa inte filmen om Murhula!
säger han stolt.

Se den på: www.pmu.se/skolpaket

Murhulas mamma
har gjort många korgar och
väskor, men nu letar hon efter en
speciell. Den är mer lång än bred,
har en axelrem och har inga blommor.
När du har hittat den kan du färglägga den –
eller den korg som du tycker är finast!

Så kan du göra skillnad

Att vara med och förändra situationen för någon
annan 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 fler 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.
Bjud in till fester med teman från olika länder.
Lär känna personer från olika länder.
Samla och panta burkar och låt pengarna gå till barn i
andra länder.
Sälj gamla leksaker, tidningar, filmer och spel som du
tröttnat på och skänk pengarna till någon organisation
som vet var i världen pengarna bäst behövs.
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PMU arbetar med de globala målen inom
Agenda 2030. Arbetet i Kongo 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.

SARA skrev deckare
om livet i Kongo

LÄS OM KONGO PÅ LANDGUIDEN
www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kongo-kinshasa
SE ÅRETS SKOLFILM PÅ
www.pmu.se/material/skolpaketet
LÄS MER OM BARNKONVENTIONEN PÅ:
www.unicef.se/barnkonventionen
LÄS OM DE GLOBALA MÅLEN PÅ:

www.globalamalen.se/

4 FRÅGOR TILL SARA BRENGESJÖ, FÖRFATTARE TILL SERIEN AFRIKADECKARNA
Vad handlar böckerna i Afrikadeckarna om?
– De handlar om två svenska barn och deras
kompis som är en afrikansk kille, som är med
om olika spännande deckaräventyr.
Böckerna utspelar sig i staden Baraka. Var
ligger den?
– Det är en påhittad stad, för att jag ska kunna
göra som jag vill när jag skriver. Men det är
Bukavu jag tänker mig, som jag minns den från
när jag var 12 år. Jag är uppväxt i Kongo-Kinshasa. Mina föräldrar startade Panzisjukhuset.
Vem tycker du ska läsa dina böcker och
varför?
– Om man vill veta hur det kan vara att vara
barn i Afrika – och att Afrika nog inte är som
man tror. Och om man vill läsa något spännande, för böckerna är ju deckare.
Vad är den största skillnaden mellan att
bo i Bukavu och i Sverige?
– Värmen, djuren, småkrypen och språket.
Det blir mörkt fort på kvällen. Maten och
kläderna är annorlunda. Och så är det många
som är fattiga.

