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Haiti
Jag har skrivit en liten faktaruta om Haiti. Så om det verkar intressant för dig, sätt
dig ner och läs!
Valuta: Gourade
Huvudstad: Port-au-Prince
Befolkning: 10,98 miljoner människor (2017)
Största stad: Port-au-Prince (huvudstad)
Religion: Katoliker 57,7 %, Protestanter 28,5 %, Baptister 15,4 %, ingen 10,2 %
(2016)
Största sport: Fotboll
Världsdel: Nordamerika
Landareal: 27 750 km²
Grannländer: Dominikanska republiken, Kuba och Jamaica
Språk: Haitiska
Källor: sv.coinmill.com, Wikipedia, Världsbanken, Globalis.se, Topendsports.com
och Google maps.
Av Gustav Nordlander Ytterhag

Fakta om Tiger
Här kommer en faktatext om tigern så sätt dig på ett bekvämt ställe och börja
läs.
Tigrar är kattdjur och de flesta bor i Asien. Tigrar är de största kattdjuren. De
flesta tigrarna lever i fuktig tropisk och subtropisk miljö men finns även i löv- och
barrskogar. Tigrar är väldigt bra simmare och badar oftare än vad man kan tro.
Tigrar jagar helst ensamma men kan jaga i flock.

De äter framför allt svindjur och hjortdjur. Tigrar anpassar sig till sin omgivning
och äter allt det den kommer över. Så maten innehåller även fisk, fåglar, insekter,
groddjur, reptiler med flera.
De finns också tigrar i andra länder men inte så många. Hos bengaliska tigrar kan
en hanes kroppsvikt väga cirka 200-270 kg medan hanarna i Sibirien kan väga så
mycket som 320 kg. Kroppslängden på en tiger varierar mellan 140-280 cm och
svanslängden är cirka 60-109 cm.
Källa: Wikipedia och NE
Av William Thell

Magnus Bergmar
Hur gammal var du när du startade WCP? Jag var 47 år.
Varför startade du WCP? För att varje barn i varje generation behöver få kunskap
och stärkas så att de kan vara förändrare som står upp för medmänsklighet, alla
människor lika värda, barnets/mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.
Vad är dina framtidsplaner? Att fortsätta med WCP-programmet i fem år till. Det
tar allt min tid eftersom det är väldigt mycket jobb. Sedan tänker jag ta det lugnt.
Vad är jobbigast med ditt arbete? Det går inte att säga en sak. Det är ett program för miljoner barn som ska produceras och genomföras varje år. Det är ständigt
mycket arbete, men det får det vara värt.
Vad ville du bli när du var liten? När jag var liten så ville jag bli arkitekt.
Är du involverad i andra projekt? Det hinner jag inte.
Har du varit i länderna som är nominerade det här året 2019? Jag har varit i
Indien, men inte i Haiti eller Burundi.
Vad tycker du om länderna som är nominerade? Vad behöver de förbättras?
Det finns ju många fel och brister i de länderna, precis som i Sverige. Mänskligheten
behöver ju, både det här och där, bli bättre på att ta hand om varandra och miljön.
Men det finns många duktiga människor där som kämpar för att till exempel ska bli
bättre för barn.
Hur långt har ditt jobb kommit om 10 år tror du? Om fem år kommer minst 50
miljoner barn att ha deltagit i WCP-programmet så kanske är det 60 miljoner barn
om tio år.
Av Edvárd Becsei

André Normil
André Normil är månadens konstnär i februari och mars. Vi valde honom för att vi
har tema World´s Childrens Prize och en av de nominerade kommer från Haiti,
samma hemland som Normil.
Han föddes i Haiti den 26 september 1934. André bodde i Port au Prince. Han var
konstnär tills han dog. André dog 2014. Han dog efter en lång sjukdom. Han var
Haitis mest fascinerande målare.
Han gillar att måla festivaler och många bilder på människor. André gillar att måla
färgglada bilder på mycket. Han målar ofta exotiska motiv. Man blir ofta glad att se
hans konst.
Källa: http://www.artshaitian.com/Pages/haitianart4normil.html
Av Victor Fridén

Intervju med Sveriges ambassad i Indien
Vi försökte först intervjua Indiens ambassad i Sverige men vi fick inget svar. Nu har
vi intervjuat Sveriges ambassad i Indien istället.
Vilket är ert arbete? Ambassadens arbete utgår från olika sektioner se vår hemsida: www.swedenabroad.se/sv/utlandsmy.ndigheter/indien-new-delhi/om-oss/
personal/
Måste man vara från Sverige om man ska jobba hos er? Nej, vi har även lokalanställda från Indien.
Ungefär hur många jobbar hos er? 42 personer, varav tolv är från Sverige.
Ska man tänka på något speciellt om man ska resa till Indien? Giltigt visum,
ev. vaccinering. Man behöver även kontakta sin vårdcentral för vaccinering.
Hur länge har den svenska ambassaden funnits? Sverige har haft diplomatiska
förbindelser med Indien sedan dess självständighet 1947. En svensk ambassad kom
på plats 1956.
Är det många som besöker er, vad är det vanligaste ni hjälper till med? Det
flesta som besöker ambassaden kommer för att få hjälpmed att få visum för att
kunna åka till Sverige.
Kan alla som jobbar hos er Indiska? Hindi är det officiella språket i Indien och
talas av 41% av befolkningen. Totalt talas över 200 språk i Indien. Engelska fungerar som administrativt språk. På ambassaden talas framförallt engelska, men även
hindi och svenska.
Har ni några samarbeten med Indien? Sverige och Indien har under de senaste
åren undertecknat ett flertal bilaterala samarbetsavtal inom områden som tekniskt
och vetenskapligt samarbete (2005), försvar (2009) samt förnybar energi (2010)
och innovation (2018).
Vad har ni för framtidsplaner? Inom några decennier kommer Indien att vara
världens folkrikaste land. Ekonomin är snart världens tredje största och växer kraftigt. Indien spelar en allt större roll i världen och är en viktig samarbetspartner för
Sverige.

Av Emma Heljedal

Ris
Ris är ett gräs som är släkt med vete och majs. I stora delar av Asien är ris den viktigaste födan. Ris är grunden för all näring till mer än hälften av världens människor.
Ris kommer ursprungligen från södra Kina och det har odlats där i mer än 7000 år.

Det finns långkornigt ris och rundkornigt ris, men det finns även fler sorter.
Källa: NE
Av Cesar Granetin

David Pettersson

Jag har intervjuat David Pettersson. På grund av försenat svar så kommer intervjun
nu, den skulle egentligen vara med i ett tidigare nummer. För er som inte vet så är
David Pettersson en volleybollspelare från Österåker.
Vad är din favoritfärg? Min favoritfärg är röd.
Hur många poäng har du tagit på en och samma match? Som mest har jag
tagit 21 poäng.
Hur gammal är du? Jag är 25 år.
Hur duktig tycker du att du är från ett till tio? Jag skulle säga att jag är en
sjua.
Vad är dina framtids planer? Jag skulle nog vilja börja studera igen, men jag ska
även försöka hitta en bra klubb utomlands.
Vad fick dig att börja spela volleyboll? Jag började spela för att mina två äldre
systrar spelade.
Har du någon idol i så fall vem? Nej, jag har faktiskt aldrig haft någon idol inom
sporten.
Hur lång är du? Jag är 206 cm lång.
Vilken klubb spelar du i? Jag spelar i Hylte/Halmstad volleybollklubb.
Av Gry Carlsson

Burundi

Valuta: Franc

Nationaldag: 1 juli

Huvudstad: Gitega
Största stad: Bujumbura
Befolkning: 10,86 miljoner (2017)
Grannländer: Rwanda, Kongo-Kinshasa och Tanzania
Yta: 27 834 km²
Världsdel: Afrika
Högsta berg: Heha
Viktigaste språk: Franska och Kirundi
Källa: Wikipedia
Av Ebba Wigh

Sakina Ntibanyitesha
Jag har skrivit en faktatext om Sakina Ntibanyitesha som var månadens författare
på skolan.
Sakina är född i Burundi och man tror att Sakina föddes 1975. Hon växte upp hos
sin mormor. Hon fick fly från sitt hemland för att det var krig. Hon tillfångatogs
och plågades svårt. Sakina skriver böcker som ofta handlar om hennes svåra tid.
Hon har bott i Sverige sedan 2003. Hennes senaste bok heter ”Krig i paradiset”.
Källa: varldslitteratur.se och sakina.nu
Av Alice Törnvall

Drottning Silvia

Jag har skrivit en faktatext om Silvia. Först så intervjuade jag henne men fick inte
svar och det kan man förstå. Den handlar om Silvia och World's Children's Prize.
Drottning Silvia brukar dela ut World’s Children’s Prize. Silvia är född den 23 december 1943. Hon bodde tio år i Brasilien som barn. De har tre barn Victoria, CarlPhilip och Madeleine. Hennes man är Carl XVI Gustav.
Hon blev drottning 1974. Silvia har ordnat en organisation som gör att barn och
ungdomar ska få det bättre. Den heter (World Childhood foundation).
Källa: NE, worldschildrensprize.org samt www.kungahuset.se
Av Gry Carlsson

Guylande Mèsadieu
Denna faktatext kommer handla om Guylande Mésadieu som kämpar för barn och
har gjort det i 20 år. Hon har blivit nominerad till World´s Children´s Prize 2019.
Guylande Mèsadieu har kämpat i tjugo år för barn som har tvingats till slaveri,
barn i fängelse och barn som lever på gatan. Barnen går sällan i skolan och kan bli
slagna.
När Guylande såg alla barn som tvingades leva på gatan eller som hushållsslavar
startade hon och hennes vän en organisationen Zanmi Timoun (Barnens vän).
Zanmi Timoun kämpar för att barn inte ska bli slagna, att barn ska få gå i skolan,
att barn ska få mat, att barn inte ska vara slavar samt att barn inte ska bo på gatan och hon kämpar för att barn inte ska bli inlåsta i fängelser.
Källa: worldschildrensprize.org
Av Sebastian Åhlén

Faktatext om Ravi Venkatesan
Här kommer lite fakta om Ravi Venkatesan som tyvärr inte svarade när jag skickade vår intervju till honom. Jag hoppas ni får en bra stund då ni läser denna faktatext om Ravi.
Ravi är UNICEFs särskilda representant för ungdomar. Ravi är grundare av Social
Venture Partners India, ett indiskt nätverk av filantroper och är en partner vid Impact Investor Unitus Ventures. Ravi röstades fram som en av Indiens bästa ledningstänkare av ”Thinkers 50” och är en av Linkedins globala förebilder. Han är god
vän med Microsofts grundare Bill Gates. Han har hjälpt till att skapa Microsofts indiska projekt Shikasha, ett datakunskapsprogram som hittills har utbildat över 40
miljoner skolbarn i Indien.
Han har hjälpt till att utveckla företag i Indien. Ravi har många bollar i luften och är
en mycket engagerad person. Han har svårt att sitta still och har alltid mycket på
gång. Han har också ett rikt kontaktnät över hela världen. Venkatesan tycker
mycket om hundar och har tagit hand om flera gatuhundar genom åren.
Källa: https://www.rockefellerfoundation.org/people/ravi-venkatesan/ samt berättande av Björn Frössevi.
Av Nina Tsutsura

Intervju med Björn Frössevi
Jag har intervjuat Björn Frössevi om hur det är att arbeta i Indien. Han arbetar i
många länder men framförallt i Indien. Vårt tema denna gång var WCP och en av
de nominerade är från Indien. Björn är även min morbror. Sätt dig ner på ett
skönt ställe med något gott att dricka och börja läs.
Vad är det roligaste med att jobba i Indien? Det roligaste med mitt jobb i Indien är alla trevliga och positiva indier som jag möter i mina uppdrag.
Vad är det svåraste med att jobba i Indien? Trafiken! Det tar så otroligt lång
tid att ta sig mellan de olika platserna i städerna. Kollektivtrafiken är dålig i Indien.
Tycker du att fler borde få chansen att uppleva Indien? Om svar ja, varför? Absolut, Indien andas så mycket framtid. Jag tror också att det skulle vara
bra för många att få uppleva de problem som finns i Indien och förstå hur bra vi
har det som får och kan leva i Sverige.
Vad tycker du om Indien? Jag tycker väldigt mycket om Indien. Jag tycker mest
om människorna och om maten.
Har du varit i landen Haiti eller Burundi? Nej, jag har inte varit i dessa länder,
men jag skulle gärna vilja åka dit någon gång.
Vad tycker du om World's Children´s Prize? Jag tycker att World´s Children´s
Prize är ett väldigt bra initiativ.
Vad tycker du behöver förändras med Indien? Indien behöver fortsätta med
att arbeta mot fattigdom. Det är hjärtskärande att se svält, barn som inte kan gå
till skolan samt bristande sjukvård.
Hur många år har du jobbat i Indien? Jag har jobbat i Indien i ungefär tio år.
Hur kom det sig att du började med att jobba i Indien? Jag har länge varit
intresserad av Indien, men det tog fart när jag träffade Ravi Venkatesan.

När träffade du Ravi för första gången? Det var i Boston för 14 år sedan.
Vad/vilka är dina och Ravis framtidsplaner? Jag kan inte svara för Ravi, men
jag hoppas att vi skall fortsätta att samarbeta många år med utveckling av olika
organisationer och deras ledare.
Av Elin Frössevi Skogh

Rachel Lloyd
Här kommer en liten faktaruta om Rachel Lloyd som vi jobbat mycket med under
förra årets arbete med World´s Children´s Prize.
Rachel är känd för sitt arbete med att förhindra sexuellt utnyttjande av barn. Hon
var även nominerad till World´s Children´s Prize 2018 och hon fick då flest röster.
När Rachel var runt 20 år flyttade hon till USA och blev uppskärrad att se flickor
som var runt tolv år som såldes på gatorna. Då kände hon att hon ville göra något
för att hjälpa dessa flickor.
Rachel grundade GEMS (Girls Educational and Mentoring Services). Hon startade
med en lånad dator och 30 dollar. Idag har organisationen hjälpt tusentals flickor
till ett bättre liv.
Källa: World´s Children´s Prize
Av Albin Abrahamsson

Indien
Indien är ett väldigt stort land i Asien så om ni vill lära er mer om detta stora land
så finns det fakta här:
Huvudstad: New Delhi
Befolkning: Ca 1,34 miljarder
Valuta: Indisk rupie 10 rupier =1,30 sek
Största stad: New Delhi
Religion: De största är hinduism och buddism
Populära sporter: bl.a. landhockey, cricket och fotboll
Världsdel: Asien
Grannländer: Pakistan, Nepal, Kina, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan och Burma.
Yta: Ca 3,2 miljoner km²
Farliga djur: Elefant och tiger
Källa: Wikipedia
Av Oscar Jacobsson

Ashok Dyalchand är nominerad till World Childrens Prize för att han har hjälpt
flickor i Indien att inte behöva ingå barnäktenskap. I över 40 år har han varit engagerad i dessa frågor.
Varje dag utsätts tusentals flickor för barnäktenskap och tvångsgifte i Indien. Flickorna blir även tvungna att sluta skolan. De tvingas bli som slavar åt deras make.
De riskerar även att dö om de blir gravida, eftersom de är för unga att bli gravida
och deras kroppar är inte redo att föda barn.
Ashok hjälper inte bara flickor, han hjälper också killar som får lära sig att inte
vara så här. Han har en organisation som heter IHMP.
I Indien finns ingen bestämmelse om en speciell ålder att gifta sig.
Av Ida Chaney
Källa: worldschildrensprize.org

Fakta om Sabina Ddumba
Vi har haft Sabina Ddumba som vår månadens kompositör i februari och mars. Så
jag hoppas att ni får lära er lite mer om Sabina nu.
Hon föddes i Stockholm år 1994 den 23 februari. Det betyder att hon är 25 år gammal. Hennes musikstilar är pop och soul. Sabina har varit med i ”Så mycket bättre”
år 2017. Hennes mest populära låtar är ”Scared For Life”, ”Efforless” och ”Not Too
Young”. Låten ”Not Too Young” har fått tio miljoner lyssningar på Spotify. Sabina
Ddumba har sjungit med Katy Perry med låten ”Walking on air” som kom ut år
2013. Hon uppträdde år 2015 på svenska Grammis-galan och hon vann ”Årets nykomling”.

Hennes pappa heter William Ddumba. Hennes mamma lämnade Sabina när hon var
bara åtta år. Sabina var inte den enda barnet, det fanns sju andra barn också. Hennes mamma bara försvann. När Sabina gick i skolan så frågade alla henne om var
hennes mamma tog vägen. Sabina grät flera gånger per dag för att hon inte visste
var hennes mamma var. Det var svårt för Sabina men hon har sin pappa kvar.
Källa: Wikipedia och Göteborgs-Posten
Av Tilde Chaney

Spés Nihangaza
Hon har varit en av våra månadens under februari och mars. Hon är nominerad
till World´s Children´s Prize. Så om ni vill fortsätta läsa så hämta chips, popcorn
och något gott att dricka. Sätt er sedan på en skön plats och börja läsa.
Spés Nihangaza är nominerad till WCP för att hon har hjälpt Burundis föräldralösa
och mest utsatta barn. Var femte barn i Burundi är föräldralös.
Spéz och hennes syster Caritas har under en längre tid hjälpt till med att hjälpa
de svaga och sjuka.
År 1992 så började Spés och hennes syster att hjälpa de föräldralösa barn, och
framför allt de som drabbats av sjukdomen aids. De startade en organisation
som heter FVS Amade. FVS Amade har en internatskola där barnen får gå.
Spés brukar ibland bli kallad för mor till 50000 barn eftersom hon har hjälpt så
många barn med genom organisationen.
Spés har även skapat nätverk med barnrättsgruppar som hjälper barn som har
blivit utsatta för kränkningar.
Källa: worldschildrensprize.org
Av Alex Hansson

Frågesport om World´s Children´s Prize
Hur gammal var den första som vann WCP?
Vem grundade WCP?
Vem delade ut WCP-priset 2018?
Vilket landskap delas priset ut i?
Vad heter Nihangaza i förnamn?
Man måste vara under …… år för att få rösta?
Vilket land kommer Ashok ifrån?
Vilket land kommer Guylande ifrån?
Vem fick flest röster i WCP 2017?
I vilken byggnad delas WCP-prisen ut?
Källa: worldschildrensprize.org
Av William Thell, Sebastian Åhlén, Oscar Jacobsson samt Victor Fridén.

Mejla svaren till korpgluggen36@gmail.com senast den 30 april så har ni
möjlighet att vinna ett fint pris. Pristagaren meddelas i nästa nummer.

Vi hoppas att ni har
haft en trevlig och
givande läsning.
Nästa nummer av vår
tidning kommer i
juni . Vi ses då!

