
 
Världens fest – i Sverige 

 

Handledning till Världens fest i Sverige – Barnens Dag på turkiskt sätt 1 

Barnens Dag – på turkiskt sätt 

AV-nummer: 11223tv18 
 
Turkiska Barnens Dag firas den 23 april.  Det var den turkiska nationens förse president, Mustafa 
Kemal Atatürk, som införde Barnens Dag i Turkiet på 1920-talet. Han ansåg att barnen, 
morgondagens vuxna, var landets framtid. I Turkiet är alla lediga från skolan på Barnens Dag. Även 
de turkiska barnen i Sverige firar Barnens Dag, men de firar på sin skola tillsammans med sina 
turkiska kamrater. I programmet får vi träffa Betül och hennes klasskamrater som förbereder sig 
inför den stora dagen. De börjar med att repetera en dans – "bruddansen" – som de ska uppföra 
på Folkets Hus. De syr danskläder till festen och målar banderoller. De syr en världskarta och ritar 
fredsduvor och blommor. Allt detta smyckar de sedan lokalen i Folkets Hus med. Festen kan börja! 

 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. April – turkisk fest. Bilder på flaggor, tavla och barn som dansar. Betül berättar 
att de ska fira Barnens Dag. Hon dansar med sina vänner. De bär ett höftskynke med 
metallapplikationer som rasslar när höfterna skakas. Betül presenterar sig. 

 
00.55 I ett omklädningsrum och på fotbollsplanen. ”Jag spelar fotboll, jag spelar basket, 

dansar hiphop – och magdans.” 
 
01.15 Betül kommer hem. ”Jag är född här i Sverige. Jag firar turkiska Barnens Dag för att min 

mamma och pappa kommer från Turkiet.” Mamma flätar Betüls hår och sätter på henne 
en sjal. 

 
01.35 Betül förbereder en dans tillsammans med andra barn inför Barnens Dag. De tränar 

mycket berättar hon. En man spelar flöjt och barnen dansar med bruden – Betüls två år 
yngre syster. Betül sätter på sin femåriga lillasyster en sjal. Hon presenterar sin mamma 
och pappa. 

 
02.35 Betül och andra kvinnor arbetar med tyger i vackra färger och band i guld. Betül provar 

de kläder som sys åt henne. ”Dom här tygerna – några kommer ifrån Turkiet och några 
är härifrån.” En kvinna visar ett klart gult tyg som ska bli byxor. Tyger klipps till och mått 
tas på barnen. Sedan är det fikapaus vid det stora sybordet. Barnen syr en världskarta 
som de hänger upp på en svart bakgrund tillsammans med vita duvor. En pojke provar 
sin dräkt. Betül sitter vid en symaskin och syr på sina gula byxor och provar sedan 
kläderna. ”Vi har på oss turkiska folkdanskläder som vi sytt själv. Jag ska dansa folkdans 
i Rinkeby Folkets Hus med min grupp.” 

 
05.40 ”Folkdansen handlar om en brud som ska gifta sig med en man”. Barnen övar dans på 

scenen i Folkets Hus till musik av flöjt och trummor. En lärare instruerar. Betül berättar 
att hon tyckte att det var pirrigt första gången hon skulle uppträda, men nu har hon blivit 
lite bättre och det känns inte pirrigt längre. ”Det bästa med turkiska Barnens Dag är när 
småbarn uppträder för oss.” Barn dansar på scenen. 
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07.05 Mamma och systrarna sitter i TV-soffan. ”Man kan titta på Turkiska kanalen hur turkiska 
Barnens Dag ser ut.” Bilder från TV:n där många människor dansar och firar. Den 
största skillnaden mot hur man firar i Sverige är att man här firar i små grupper, berättar 
Betül. I Turkiet firar många tillsammans. Hon berättar vidare att det var på 1920-talet 
som president Atatürk bestämde att barnen skulle ha en egen dag i Turkiet. Där är 
barnen lediga från skolan och det är en stor fest.  

 
08.00 Den 23e april. Mamma stryker Betüls klänning och hjälper henne och den äldsta 

lillasystern att klä sig. Skolgården är fylld av festklädda barn. En man spelar ett 
blåsinstrument och en kvinna slår på en trumma. Barnen börjar gå i parad med skolans 
namn skrivet på en stor banderoll. De tågar in på Rinkeby torg. ”Det kommer att komma 
olika personer från olika skolor här i Rinkeby.” Fler barn kommer tågande. En del bär på 
Turkiska flaggor. 

 
09.50 I Folkets Hus. Barn uppträder på scenen och i publiken sitter också barn och 

applåderar. Betül: ”Barnen som kommer till Folkets Hus som är turkar läser dikt, sjunger 
låtar, dansar och spelar teater också.” Flickor i färgglada kläder dansar och bejublas av 
publiken. ”Det är bara barn med föräldrar som är turkar som får komma.” Betül får hjälp 
av sin mamma med att klä sig inför föreställningen. Hennes och de andra barnens 
huvudbonader pryds av klingande metallapplikationer. De bär ett tänt ljus i varje hand 
och går in på scenen. 

 
12.00 Betül och hennes grupp dansar sin dans barfota i ett rum med vackra röda mattor till 

musik av flöjt och trummor.  
 
13.15 Betül och de andra barnen dansar på scenen i Folkets Hus. 



 
Världens fest – i Sverige 

 

Handledning till Världens fest i Sverige – Barnens Dag på turkiskt sätt 3 

Turkiska Barnens Dag – Faktabakgrund 

Vad är turkiska Barnens Dag? 

I Turkiet firas Barnens Dag som en symbolisk påminnelse om det moderna Turkiets födelse. 
Barnens Dag firas också av de turkiska barnen i Sverige. 

När firas turkiska Barnens Dag? 

Dagen firas den 23 april. 

Varför firas turkiska Barnens Dag? 

Det turkiska parlamentet etablerades den 23 april 1920 och en man som hette Mustafa Kemal 
Atatürk blev president. Han tillägnade barnen i världen den här dagen. Han ansåg att barnen, 
morgondagens vuxna, var landets framtid. På turkiska kallas dagen Cocuk Bayrami, som betyder 
just barnfest. 
Mustafa Kemal Atatürk hette från början bara Mustafa Kemal. Han var en militärattaché och general 
som förde sina turkiska styrkor till seger över grekerna och dess allierade (England, Frankrike och 
Australien). Mustafa Kemal omdanade Turkiet till en republik och blev själv vald till president. Han 
hade för avsikt att skapa ett modernt och handlingskraftigt Turkiet enligt västvärldens normer och 
mönster. Gamla traditioner förändrades: landets persiska alfabet ersattes av det latinska, nya 
lantbruks-, rätts- och skolreformer antogs och det blev förbjudet för kvinnorna att bära slöja och för 
männen att bära fez (röd turkisk kalott). Mustafa Kemal lagstadgade även att alla skulle bära 
efternamn. Han tog själv namnet Atatürk, som betyder "Turkiets fader". 
De många reformerna och de nya idéerna krävde sina offer. Flera historieböcker beskyller Mustafa 
Kemal Atatürk för att ha brukat mer våld än nöden krävde gentemot sina politiska motståndare. Inte 
minst mot den kurdiska minoritetsgruppen i den östra delen av landet. 
Mustafa Kemal Atatürk dog 1938. Idag råder det inget tvivel om att han fortfarande finns i turkarnas 
hjärtan. Huvudgator, Istanbuls flygplats och mycket annat är uppkallat efter Atatürk och hans 
porträtt finns i alla landets klassrum. 

Hur firas turkiska Barnens Dag? 

På Barnens Dag väljs fyrahundra studenter ut av sina klasskamrater för att studera och regera i 
Ankara. De får chansen att besöka riksdagen, där de utses till ministrar i regeringen. Symboliskt får 
de prova på att styra landet för en dag. Barnen får också framföra önskningar till parlamentet.  
I Turkiet är barnen lediga från skolan på Barnens Dag. De får gratis glass, bio och transport hela 
dagen. Barn från hela världen samlas i Turkiet för att visa upp sina nationella danser. De uppträder 
med sång, musik och teater och dansar folkdanser iklädda sitt lands folkdräkt. De inbjudna får bo 
hos turkiska familjer under vistelsen. Barnen paraderar från sina skolor till olika samlingsplatser. I 
stora städer samlas man på stora arenor och i små städer och byar på något torg. Barnen bär 
folkdräkter, har flaggor i händerna och bär bilder på Mustafa Kemal Atatürk. 
Barnens dag firas även av de turkiska barnen i Sverige, Tyskland och andra länder dit många turkar 
kommit i jakten på arbete och ett bättre liv. I Turkiet är Barnens Dag en stor gemensam fest, medan 
man i Sverige nöjer sig med att fira i den egna skolan.  


