FOTBOLL GÖR LIVET LÄTTARE
Texten du ska läsa heter ”Neymar är min favorit” och ingressen berättar följande:
10-åriga Bouba bor med sin familj i ett flyktingläger i Kamerun. De flydde hit för tre år sedan då det
blev krig i deras hemland.

GISSA!

Vad tror du att texten kommer att handla om? Gör tre gissningar.

Jag tror att texten handlar om
för att
Jag tror att texten handlar om
för att
Jag tror att texten handlar om
för att
Texten kommer att vara ett reportage. Hur tror du att texten kommer att se ut?
Vad tror du att den kommer att innehålla? Rita eller skriv för att förklara.

PSST!
NÄR DU LÄSER ETT
REPORTAGE LÖNAR DET
SIG ATT UNDERSÖKA
RUBRIKERNA, BILDERNA,
BILDTEXTERNA OCH
INGRESSEN EXTRA
NOGGRANT.
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”Neymar är
min favorit.”

NIGERIA

10-åriga Bouba bor med sin familj i ett flyktingläger i Kamerun.
De flydde hit för tre år sedan då det blev krig i deras hemland.

I

lägret lever Bouba och de andra
flyktingarna ganska fattigt. Många
hus har väggar av plastpresenning och det finns inte så mycket mat.
En av sex invånare får så lite mat att
de riskerar att bli allvarligt sjuka. Det
beror på att det är svårt att få andra
länder att ge pengar till de här flyktingarna. De har blivit bortglömda
eftersom det finns andra krig som är
mycket värre.
Fotboll är en av de saker som gör
livet lite lättare i lägret. På eftermiddagarna, när skolan är slut, är det alltid fullt med barn på fotbollsplanen.
– Det finns så många kompisar att
spela fotboll med, berättar Bouba.

”Ronaldo är bäst”

Det finns också ett särskilt hus i lägret
som har en stor platt-tv med nätuppkoppling. Där kan man se internationell fotboll. Spansk och engelsk
fotboll är favoriterna. Bouba är ett av
de fotbollsintresserade barnen. Hans
favoritlag är Barcelona och favoritspelaren är Neymar. Det ser man
tydligt på hans t-shirt.
– Men bäst i världen är Ronaldo.
Även om han inte spelar för Barcelona,
säger han.
Bouba går på lågstadiet i lägrets
skola. Där lär han sig franska, som
alla barn i Kamerun. Men med sin
mamma pratar han språket fulani.
Han trivs i skolan.
– Det är roligt i skolan. Jag lär mig
nya saker hela tiden.
Men det är osäkert om han kan
fortsätta. Det finns nämligen ingen
mellanstadium i lägrets skola. Den
närmaste mellanstadieskolan ligger
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nästan två mil bort och det finns
ingen skolskjuts. Flyktingarna har
varken bilar eller cyklar och det är för
långt för barnen att gå. Det gör att de
flesta barn slutar skolan när de fyller
11 år. FN har byggt många skolor
kring flyktinglägren i Kamerun. Där
kan både flyktingbarn och barn som
alltid har bott i landet gå.

TCHAD

Kamerun
Yaounde

Fakta: Kamerun
Invånare: 24,5 miljoner.
Världsdel: Afrika.
Huvudstad: Yaoundé.
Språk: 250 olika språk, men
franska och engelska är de officiella
språken.

Önskan om en ny skola

Men än så länge saknas ett mellanstadium i Boubas läger. Många i
flyktinglägret önskar att FN eller EU
ska ge pengar så
att de kan bygga
en ny skola där.
– För att klara
sig i livet som vuxen måste man gå i
skolan. Barnen här
i lägret behöver
samma chanser
som andra barn,
säger en vuxen i
lägret.
Bouba håller
med. Innan vi
skiljs åt ber han
mig att ta en bild
av honom med
mobilen. Vi tar
både foton och
filmklipp. Han gör
en ”dab” och är
väldigt nöjd med
bilden.
– Cool, vi ses
igen! säger han

Boubas
dab!

JESPER SUNDÉN

Värt att veta:
I flera av Kameruns
grannländer är det krig.
Därför har Kamerun tagit
emot 278 000 flyktingar från
Centralafrikanska republiken
– varav Bouba är en – och
85 000 från Nigeria. Kamerun
klarar inte av att ta hand om alla
flyktingar själva så FN, EU och
enskilda länder och organisationer
gör sitt bästa för att hjälpa dem.
Tyvärr är det så många krig i
världen att det har blivit svårt att få
pengar till flyktingarna i Kamerun.
Därför har mängden mat som
flyktingarna får minskat. Det gör
att många flyktingar inte kan få så
mycket mat de egentligen behöver.

Så här ser
flaggan ut!

REFLEKTERA!

Varför är fotboll viktigt
för Bouba?

Skriv en faktaruta
om ett annat land
som nämns i texten.
Följ modellen som finns i reportaget.

PRÖVA PÅ!

Vilka språk kan Bouba prata?

Varför är det osäkert om Bouba ska
fortsätta gå i skola?

Vilka länder nämns i reportaget?

SAMMANFATTA!

Vilka av dina gissningar
stämde?

Vilka stämde inte?

Berätta om tre saker som var intressanta.
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