utbilda
Ziones dröm om framtiden
sluta. Istället fick hon börja arbeta, för att hjälpa sina
föräldrar att försörja familjen.
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I Malawi är det vanligt att flickor måste sluta i skolan
när föräldrarna får ont om pengar. Man tror att det
inte är någon mening att betala för deras utbildning,
eftersom de ändå kommer att bli hemmafruar i framtiden. Men det är fel. Hela landet tjänar på att flickor
går i skolan! Utbildade flickor får bättre hälsa, bättre
jobb och föder friskare barn. Det vet UNICEF och
därför startades ett skolprojekt i byn där Zione bor.

Zione drömmer om att bli sjuksköterska

Det här är Zione Edwin. Hon är 12 år och bor i byn
Lipunga i Malawi, som är ett av södra Afrikas minsta
länder. Precis som många andra i landet är Ziones
familj mycket fattig. De lever under fattigdomsstrecket
och måste klara sig på bara tio kronor om dagen.
Därför hade inte Ziones föräldrar råd att låta henne
gå kvar i skolan när de båda blev arbetslösa. Det kostar
pengar att gå i skolan i Malawi så Zione tvingades

För dig kanske det känns
som en dröm att slippa gå i
skolan. Men har du tänkt på
hur mycket du skulle missa
om du inte kunde läsa?
Barn som tvingas arbeta
drömmer istället om att få
lära sig nya saker. Det har
de rätt till. I barnkonventionen står det att skolan
ska vara gratis för alla barn.

– Jag är så lycklig, säger Zione. Nu går jag i sjätte klass
och vet att min dröm kan bli verklighet. Jag ska bli
sjuksköterska så att jag kan hjälpa andra!

UNICEF kämpar för varenda unge
UNICEF arbetar för att alla barn i hela
världen ska få gå i skolan. Vi bygger
skolor, utbildar lärare och tar fram nya
böcker för att göra skolorna bättre.

Skola i en låda
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Att gå i skolan är en
mänsklig rättighet

Grace Palimolo, en kvinna från projektet, gick hem till
Zione för att berätta för hennes föräldrar hur viktigt
det är att hon går i skolan. Grace förklarade att Zione
kommer att kunna hjälpa familjen mycket mer om hon
får en utbildning. När Grace sa att UNICEF dessutom
skulle betala för Ziones pennor, block och skolväska
blev föräldrarna övertygade. Idag är Zione tillbaka i sin
gamla klass, i ett av skolans nya klassrum.

Klassrum i katastrofer

För barn som drabbats av krig eller katastrofer finns något
som kallas för School-in-a-box. Det är en stor plåtlåda som
rymmer allt som behövs för att fixa en skola nästan var
som helst. Lådorna förvaras i UNICEFs lager i Köpenhamn
och flygs ut till barnen i länder som drabbats av krig eller
katastrofer.

FRÅGOR OM UTBILDNING
1. Varför är det så många flickor i världen som inte får gå i skolan?

2. Varför är det viktigt att få en utbildning?

3. Hur arbetar UNICEF för att så många barn som möjligt ska få gå i skolan?

Övning
Vad av det som du har lärt dig i skolan kommer du att ha användning för i framtiden?
Hur skulle ditt liv se ut om du inte lärt dig skriva, läsa och räkna? Skriv en berättelse
om en vecka i ditt vuxna liv. Om hur det skulle ha sett ut om du inte hade gått
i skolan som barn.

