
Mira, 14 år, är ett av de barn som får gå i skolan under tiden som hon befinner sig i Bosnien. Hon har flytt från Syrien med sin
familj och målet är att ta sig till Tyskland.
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Nytt avsnitt av Rädda Barnen
Dokumentär – om utbildning för barn på
flykt

Att gå i skolan är en mänsklig rättighet och enligt barnkonventionen ska
grundskolan vara gratis, obligatorisk och tillgänglig för alla. Trots det går
258 miljoner barn inte i skolan. För många barn som är på flykt är utbildning
en omöjlighet. Rädda Barnen Dokumentär släpper i dag ett nytt avsnitt där
barn på flykt - mot alla odds - fått börja skolan i Bosnien.

De senaste åren har ett stort antal familjer flytt från bland annat Syrien och



Afghanistan via Bosnien, med förhoppningen att kunna ta sig in i EU via
Kroatien. Men tusentals fastnar i Bosnien. Gränsen är hårt bevakad och de
som upptäcks blir skickade tillbaka till Bosnien, ofta med våldsamma
metoder. Familjer som flyr genom Bosnien stannar där olika länge – vissa i
några veckor, andra flera år. Under den här tiden är det viktigt att barnen får
gå i skolan.

När Rädda Barnen såg att många barnfamiljer kom till Bosnien startades ett
projekt som handlar om att barn på flykt ska få gå i bosnisk skola under tiden
de befinner sig i landet. Nu omfattas fem skolor i Bihac-regionen av projektet.
Mira är ett av de barn som fått börja skolan tack vare verksamheten. Hon är
14 år, kommer från Syrien och har bott i läger i ett år i Bosnien. Familjen har
försökt korsa gränsen tolv gånger, men blivit tillbakaskickad varje gång av
kroatisk gränspolis. Målet är att ta sig till Tyskland. 

– Skolan är viktig för mig, den är viktig för mitt liv. Jag gillar att gå i skolan så
mycket att jag går dit även när jag är sjuk. Jag gillar inte när det är lördag och
söndag, för då är skolan stängd. Jag vill vara i skolan varje dag, säger Mira. 

I det här avsnittet av podcasten Rädda Barnen Dokumentär följer lyssnaren
Mira och andra barn som fastnat i Bosnien och som, trots allt, fått tillgång till
utbildning genom verksamheten som Rädda Barnen bedriver för barn på flykt.
Projektet är uppdelat i flera steg, där barnen till en början får hjälp att
bearbeta traumatiska upplevelser genom bild, musik och dans. Därefter får
barnen göra kunskapstest, för att sen placeras i den årskurs som passar bäst.
Målet är att barn på flykt ska kunna gå i skolan under hela sin tid i landet.

– Skolan är viktig, för att få utbildning, men också för att ge barnen möjlighet
till rutiner och något som liknar trygghet. Undervisning och en trygg plats för
lärande hjälper barnen att förbereda sig för framtiden och kan också hjälpa
dem att återhämta sig från trauman. Utbildning är det som ofta ger störst
effekt, säger Tina Rashadatjou som jobbar för Rädda Barnen i ett flyktingläger
i Bihac-regionen i Bosnien.

Rädda Barnen har jobbat i Bosnien sedan 1996 och arbetar med att stärka
barns rättigheter genom bland annat stöd till familjer och barn på flykt med
exempelvis olika insatser inom utbildning, trygghet och skydd.

Rädda Barnen Dokumentär går att lyssna på där podcasts finns.



Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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