
n Eleverna står upp bakom 
bänkarna. Läraren i engelska 
kommer in.  

– Good morning, teacher! 
ropar eleverna i kör.  

Det är tidigt på dagen  
men det är redan väldigt 
varmt i klassrummet.  
Det är en skola för flyktingar 
i landet Burma.  

Burma blev ett eget land 
1948. Sedan dess har det 
varit krig i delar av landet. 
Militärerna slåss mot flera 
olika rebellgrupper. 

En av grupperna är KIA. 
De kämpar för att folket 
kachin ska få ett eget land. 
Det är en kristen folkgrupp 
som lever i norra Burma.  
Det är rebellerna i KIA 

som har startat skolan för 
flyktingar. Det är ett sätt för 
dem att få stöd från folket.  

I skolan går nästan  
800 elever. Många har sett 
hemska saker i kriget.  

– Jag har elever som bara 
tittar rakt fram. De förstår 
inte vad de varit med om.  
De har svårt att lära sig, 
säger läraren James Tumai.  

James är själv flykting.  
Byn han kommer ifrån  
är tom på folk.  
Och kriget fortsätter, bara 
några kilometer från skolan.  

– Det finns inga säkra 
platser i det här området. 
När som helst kan 
regeringens soldater bomba 
oss, säger James Tumai. 

Flyktingarna får ingen hjälp 
från Burmas regering. Utan 
rebellerna hade ungdomarna 
inte gått i skolan alls. 
 
18-åriga Maran Tsin Nu Lat 
är en av eleverna.  
Precis som många flyktingar 
har hennes familj inga 
pengar. Därför är hon glad 
att skolan är gratis.  

– Vi har bra lärare också.  
De får oss att må bättre.
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Rebellerna ordnar 
skola i norra Burma

Maran Tsin Nu Lat är glad att skolan är gratis. Det är en rebellgrupp som ordnat skolan för flyktingar. 
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21 flickor släpptes fria
n Terroristerna i gruppen Boko Haram  
i Nigeria rövade bort 200 skolflickor  
för två år sedan. Sedan dess har flickorna 
varit fångar hos terroristerna. 

Nu har 21 flickor blivit fria.  
Nigerias regering släppte fyra terrorister 
som satt i fängelse. Boko Haram gick då 
med på att släppa de 21 flickorna. 

Boko Haram är islamister.  
De vill ta makten i Nigeria och styra landet 
med stränga religiösa lagar. 
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TSkottland vill rösta igen
n Många människor i Skottland vill ha  
ett eget land. De vill att Skottland ska 
sluta vara en del av Storbritannien.  
Folket i Skottland fick rösta om saken  
för två år sedan. Då röstade de flesta ja 
till att fortsätta tillhöra Storbritannien. 

Nu har en viktig sak ändrats. 
Storbritannien ska lämna EU. Men de 
flesta i Skottland vill fortsätta att vara 
med i EU. Därför kräver människor  
att få rösta igen om att bli ett eget land. 

Fånge i Tyskland tog sitt liv
n Poliser i Tyskland grep en misstänkt 
terrorist förra veckan. Poliserna säger att 
mannen var från Syrien och hade planerat 
att spränga en bomb på Berlins flygplats. 

Mannen blev inlåst hos poliserna.  
Där tog han livet av sig.  
Poliserna får skäll för det som hände.
Fångar ska inte kunna ta sitt liv när de 
sitter inlåsta, säger flera politiker.

Thailands kung är död
n Det är sorg i Thailand. Människor sörjer 
kungen Bhumibol som dog i förra veckan. 
Han var kung i Thailand i 70 år. 
Kungen hade varit sjuk länge och legat  
på sjukhus. Han har inte visat sig för folket 
sedan januari i år.  
 
Maha Vajiralongkorn är Thailands 
kronprins. Han kommer att bli ny kung.

James Tumai lär ut engelska till ungdomarna. De bor i ett läger för flyktingar i norra Burma. 

Burma ligger i sydöstra Asien. 
Landet är inte demokratiskt.  
De senaste 50 åren har militärer 
styrt. Men tidigare i år fick Burma  
en president som inte är militär. 

I Burma finns över hundra olika 
folkgrupper. Flera av dem kämpar 
för att få egna länder. 

Fakta om Burma

n Högt över gatan i den brasilianska 
staden Sao Paulo hänger de i linor.  
De ska tvätta fönster på ett sjukhus  
för barn. De har klätt ut sig till 
Spindelmannen för att göra barnen glada. 
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