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FRÅGA 1
Diakonia är Equmeniakyrkans och 
Svenska Alliansmissionens egen 
biståndsorganisation. Vad är 
egentligen internationellt bistånd?

1. En boplats för bin.
X. FN:s 17 mål för att göra världen 
till en bättre plats.
2. Stöd till människor i andra  
länder, används bland annat för att 
bekämpa fattigdom.
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FRÅGA 2
Diakonia bildades 1966 och finns 
representerade över hela världen. 
I hur många länder arbetar 
Diakonia?

1. 16
X. 26
2. 36
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FRÅGA 3
Ett av de länder som Diakonia 
arbetar i är Bangladesh. Vilken av 
flaggorna är Bangladeshs flagga?

1. 

X. 

2.
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FRÅGA 4
I Bangladesh är det norm att 
tjejer inte ska cykla. Men om de 
kan cykla kan de ta sig till skolan 
och få en utbildning. Det minskar 
risken att de gifts bort som barn 
Därför stöttar Diakonia cykel- 
skolor där tjejer får lära sig att 
cykla! Men vem uppfann den  
moderna cykeln?

1. John Kemp Starley
X. Krister Cresent
2. Maddy Monark
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FRÅGA 5
Trots att det är förbjudet med bar-
näktenskap i Bangladesh så är 
det många tjejer som gifts bort 
innan de ens fyllt 15 år. Hur stor 
del?

1. En tredjedel
X. En femtedel
2. En sjättedel
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FRÅGA 6
För 100 år sedan fanns det i 
Sverige personer som sa att  
kvinnor inte ska cykla. De sa att 
kvinnorna kunde få  
”cykelansikte”.  
Men hur ser ett cykelansikte ut?

1. Ögonen förvandlas till två 
cykelhjul.
X. Ansiktsdragen förvrids på grund 
av all vind som kommer i ansiktet 
när man cyklar.
2. Hakan är lika spetsig som en  
sadel.

PS! Cykelansikte går inte att få på riktigt. Det var bara något som sades förr för att kvinnor inte skulle cykla.
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FRÅGA 7
En av alla tjejer som lärt sig cykla 
tack vare Diakonia är Tori. Vad vill 
hon bli när hon blir stor? 

1. Journalist
X. Läkare
2. Cykelreparatör

TIPS! Scanna QR-koden  
med din mobilkamera och 
hör henne berätta svaret!
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FRÅGA 8
Coronapandemin har gjort att 
skolorna i Bangladesh är stängda. 
När tjejerna inte kan gå till skolan 
ökar risken att de måste gifta sig 
trots att de bara är barn. 

Vad heter sjukdomen som man 
kan få av ett coronavirus?

1. Hepatit B
X. Maginfluensa
2. Covid-19
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FRÅGA 9
När en av tjejerna i Bangladesh 
äntligen lärt sig att cykla utbrast 
hon: ”I feel like I’m the queen of 
the world!” 

Vad betyder det?

1. Det känns som att jag är bäst i 
världen på att cykla!
X. Det känns som att jag är  
drottning över världen!
2. Det känns som att jag flyger  
fram när jag cyklar!
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FRÅGA 10
Vem av er som gått dagens tips-
promenad kan rita en cykel  
snabbast?
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Skriv din egen utslagsfråga här:

FRÅGA 10



VILL DU 
HJÄLPA TILL?
100 kronor räcker till en cykellektion 
för 3 tjejer! 

Swisha din gåva till: 90 330 44

eller scanna QR-koden i din 
Swish-app så är du med och 
stöttar tjejerna i Bangaldesh 

Tack för din gåva!



HÄR HITTAR 
DU SVAREN:
1. (2) Stöd till människor i andra länder, an-
vänds bl.a. för att bekämpa fattigdom.

2. (X) 26

3. (1) 

4. (1) John Kemp Starley

5. (X) En femtedel

6. (X) Ansiktsdragen förvrids på grund av all 
vind som kommer i ansiktet när man cyklar.

7. (1) Journalist

8. (2) Covid-19

9. (X) Det känns som att jag är drottning 
över världen!

10. Avgör ni själva 

Lycka till!


