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Børn i Bolivia
Min tredje rejse med UNICEF går til 
Bolivia. Jeg har allerede besøgt børn 
i Laos og Ghana, og nu rejser jeg til 
Sydamerika til et land, der ligger 
imellem Peru, Brasilien, Paraguay, 
Argentina og Chile. Der bor flere end 
4 millioner børn i landet.

Martin kommer til Bolivia
Det tager rigtig lang tid at flyve fra 
Danmark til Bolivia. Vi rejser i mere 
end 24 timer. Først flyver vi fra Kø-
benhavn til Amsterdam, så tager vi 
med et nyt fly til Lima i Peru, og til 
sidst rejser vi til La Paz – hovedstaden 
i Bolivia. Det er fantastisk at flyve hen 
over de sneklædte Andesbjerge, som 
er helt op til 7.000 meter høje. Faktisk 
er det nogle af verdens højeste bjerge.

Jeg glæder mig til at møde børnene 
i Bolivia og se, hvordan de lever, og 
jeg håber, at du vil tage med på tur til 
Bolivia lige her og nu.

Jeg troede, at der ville være varmt 
i Sydamerika, men da jeg går ud af 
flyveren, bliver jeg mødt af en isnende 
kold vind, selvom solen skinner fra en 
smuk blå himmel. Når det er så koldt, 
er det, fordi vinden bliver afkølet, når 
den blæser hen over sneen på bjerg-
toppene.

La Paz er en af de storbyer i hele 
verden, der ligger højest oppe over 
havets overflade, nemlig i 4.000 me-
ters højde. Det er helt vildt. Især når 
man tænker på, at det højeste punkt i 
Danmark kun er ca. 170 meter.

Temperaturen er altid lavere, jo hø-
jere man kommer op. Men i Bolivia er 
det ikke kun kulden, der giver forhin-
dringer. Jeg får nemlig højdesyge, og 
det kan ikke anbefales!

Jeg har det som om, at jeg skal be-
svime. Mine ben ryster, jeg begynder 
at svede, ser små sorte prikker foran 
øjnene, og så kan jeg ikke trække vej-
ret helt igennem. Jeg føler det lidt som 
om, at jeg er ved at drukne, selvom jeg 
står på landjorden. Heldigvis er jeg 
sammen med nogle folk fra UNICEF, 
som kan hjælpe mig. De giver mig 
en iltmaske for munden og næsen. 
Så sætter de en slange til masken og 
skruer op for en iltflaske, så ilten kan 
strømme ind gennem min næse. Efter 
10 minutter er jeg helt frisk igen. Men 
det er ikke den eneste gang, jeg bliver 
sløj af iltmangel i Bolivia, for der kan 
gå næsten 10 dage, før ens blod er 
blevet så tyndt, at det kan optage den 
sparsomme ilt, der er oppe i de høje 
bjerge. Men det kan jeg jo ikke vente 
på, så jeg får noget ilt af en sygeplejer-
ske og gør mig klar til at tage på opda-
gelse i Bolivia.
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Martin i La Paz
Jeg er ikke mere end lige landet med 
flyveren, før jeg står midt i et stort, 
flot karneval. Mænd og kvinder i 
farvestrålende dragter danser sammen 
med mange forskellige orkestre ned 
gennem gaderne. En af lederne fra op-
toget får øje på mig. Han kan tydeligt 
se, at jeg er fremmed i hans by, og at 
jeg er virkelig imponeret over musik-
ken og dansernes flotte tøj. Han går ud 
af optoget, tager sit tøj af og giver det 
til mig. Jeg tager det på og går med i 
optoget. Alle griner, men på en venlig 
måde. De kan jo godt se, at jeg ikke 
lige ved, hvordan man danser deres 
form for dans. Jeg bevæger mig og 
drejer rundt, men så får jeg pludselig 
højdesyge igen og er lige ved at falde 
om. En sød dame kan se, at jeg har det 

skidt, og hun kommer løbede med en 
kop varm te kogt på cocablade. Cocate 
er godt mod højdesyge, så jeg får det 
heldigvis hurtigt fint igen.

Kvinden fortæller mig, at bolivia-
nerne danser og fester, fordi de håber, 
at de får en rigtig god høst af kartofler, 
kål, majs og andre grøntsager, som de 
kan spise og sælge på markedet re-
sten af året. Men de fejrer også, at det 
er den 20. oktober og dermed byens 
fødselsdag, så de har flere grunde til 
at danse.

Det er altså mærkeligt at komme til 
La Paz og se de store forskelle, der er 
på rig og fattig. I en gade er der masser 
af fattige børn, der render rundt mel-
lem deres forældres boder på marke-
det. I en anden gade lige i nærheden 

er der store kontorbygninger med blåt 
spejlglas i ruderne, og et tredje sted 
er der store, fine villaer med vagter og 
pigtrådshegn omkring. Sådan er det tit 
i de fattige lande. Der er nogle få men-
nesker, der er styrtende rige, og en 
masse, masse mennesker, der er meget 
fattige.

Jeg går videre gennem byen og dens 
mylder af mennesker og larmende 
trafik. Det er en kæmpestor by. Der 
bor over 1 million mennesker, og 
byen vokser hele tiden. Nu er der 
ikke plads til flere huse nede i dalen, 
så i stedet flytter folk til El Alto, som 
ligger på højsletten omkring La Paz. 
El Alto er en af de hurtigst voksende 
byer i hele verden. Folk kommer 
dertil for at finde arbejde, men der er 

ikke altid noget job at få. Der er derfor 
mange fattige mennesker i El Alto.

Alle kvinderne i byerne går i meget 
farvestrålende tøj, som du kan se på 
billederne. Det ser flot ud, og det er 
noget, vi kan lære af i Danmark, hvor 
de fleste er klædt i blå cowboybukser 
og mørke bluser. Især om vinteren. 
Mange af kvinderne har fine bowler-
hatte på. En kvinde fortæller, at man 
kan vise, om man er gift, eller om man 
er ugift og gerne vil finde en mand, 
man kan blive gift med. Det er noget 
med den måde hatten sidder på hove-
det af kvinden. Hvis den sidder lige 
midt på hovedet, er kvinden gift. Hvis 
hun derimod gerne vil finde en mand, 
kan hun vise det ved at sætte hatten 
på skrå.
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Skopudserne på gaden. Amazonas

Efter nogle dage i La Paz, skal jeg be-
søge regnskoven i Amazonas. Jeg skal 
flyve i en lillebitte flyver lavt hen over 
toppen af de sneklædte Andesbjerge. 
Vinden skubber hårdt i flyveren, så vi 
ryger frem og tilbage og op og ned i 
vores flysæder. Det er altså ubehage-
ligt. Men vi skal over de 6-7.000 meter 
høje bjerge, før vi kan lande i Amazo-
nas.

Jeg går ud af flyveren og direkte på 
eventyr. Her er der ca. 38-40 graders 
varme, og der er fugtigt, som om det 
hele tiden er lige ved at regne. Og min 
højdesyge er heldigvis omgående væk. 
I de første mange timer går jeg gen-
nem store sumpe. Jeg ved godt, at jeg 
skal gå meget forsigtigt her. Der kan 
være dybe mudderhuller og kviksand 
mellem de grønne vandhyacinter. Jeg 
sørger hele tiden for at gå på det tørre 
gule græs, så jeg er sikker på, at der 
ikke er vand nedenunder. Jeg glem-
mer helt, at jeg faktisk går i et kæmpe 
naturområde, hvor det er dyrene, der 
bestemmer og ikke mig. Jeg synes, at 
det hele er så spændende og glemmer, 

at der kan være farlige dyr i sumpene.
Jeg træder på noget tørt knasende 

skind og tager det op i mine hænder. 
Det er et maveskind fra en krokodille, 
der er blevet ædt af nogle andre kroko-
diller. Selvom jeg ved, at jeg skal passe 
godt på nu, får jeg alligevel et chok, da 
der 15 meter foran mig ligger en 3 me-
ter lang krokodille og passer på sine 
æg, som den har gravet ned i sin rede 
i mudderet under en masse varme og 
rådne vandplanter. Krokodillen ligger 
helt stille med åben mund, så jeg kan 
se dens sylespidse tænder. Jeg står helt 
stille. Krokodillen glider lydløst ned i 
det brune muddervand og forsvinder. 
Nu aner jeg ikke, om den svømmer 
hen imod mig eller væk fra mig, så 
jeg skynder mig at løbe langt væk fra 
krokodillemoren.

Det kommer bag på mig, hvor store 
afstandene er her i Bolivia. Jeg har 
gået i stegende varm sol i flere timer, 
og jeg har både mødt en flodsvinefa-
milie, en struds, en død hest og en 
ordentlig flok vandbøfler, så nu glæder 
jeg mig til at møde nogle børn.

I La Paz er der mange børn, der arbej-
der i stedet for at gå i skole, og overalt 
i byen støder man på skopudsere. De 
ser lidt uhyggelige ud med tørklæder 
for ansigtet, som de tager på, fordi de 
ikke vil genkendes af deres skolelærer 
eller af deres familie. Det er ikke sær-
lig fint at være skopudser, men de har 
brug for pengene og pjækker gerne fra 
skole for at arbejde på gaden. Nogle 
gange er skopudserne også piger, men 
for det meste arbejder de med noget 
helt andet. Jeg besøger bl.a. en juice- 
bar, der ligger på et stort torv ved en 

meget trafikeret vej. Her står der nogle 
unge piger og presser appelsiner til 
juice. Det smager dejlig friskt, og det 
ser flot ud med de mange gule glas.
Så er der pludselig en gammel mand, 
der råber til mig. Han er en berømt 
spåmand, og han kan se ind i fremti-
den. Han beder mig om at tage plads 
overfor ham. Så drysser han nogle 
grønne cocablade ud på et tørklæde 
og hælder alkohol over. Han siger en 
masse remser, tager mig i hånden og 
kikker på mig. Jeg fortæller ham, at jeg 
snart skal besøge nogle børn, der bor 
dybt inde i Amazonas regnskov, og at 
jeg er lidt nervøs for den lange rejse 
dertil. Den gamle mand roder rundt 
i cocabladene og siger en masse ord. 
Så klapper han 3 gange og siger, at 
jeg vil få en god tur til regnskoven, så 
selvom jeg er lidt nervøs nu, skal jeg 
ikke være bange. Jeg giver manden et 
par Bolivianos for hans gode spådom 
og går videre op ad de stejle smalle 
sidegader.
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Naturmedicin
Heldigvis har jeg lært at tale en lille 
smule spansk hjemmefra, og det er 
guld værd, for langt de fleste bolivia-
nere kan kun spansk. Et af de børn, 
jeg møder, spørger, om jeg vil se hans 
mors apotek. Jeg kikker undrende på 
den butik, han peger på, for den er 
fuld af planter og dyreknogler, men 
det er fordi, det er et apotek med 
naturmedicin. Inde i apoteket står 
en spand fyldt med halvdøde firben. 
Drengen fortæller, at når firbenene er 
helt døde, bliver de tørret og knust til 
hvidt firbensmel. Det mel skulle virke 
godt mod sår og smerter. Der er også 
en kurv med lamafostre. Det er små 
ufødte lamaunger, der er taget ud af 
deres lamamor. Drengen fortæller, at 
man skal begrave et dødt lamafoster i 
jorden på det sted, hvor man vil bygge 
sit nye hus til familien. Hvis man gør 
det, er man helt sikker på, at der ikke 
går ild i huset.

På et tidspunkt kommer hans lille-
søster ud af butikken med en stor rulle 
skind. Jeg hjælper hende med at rulle 
skindet helt ud, og jeg kan se, at det er 
slangeskind fra en 4 meter lang ana-
konda. Pigen viser, at hun har et sår på 
armen, og siger, at det fedt, der sidder 
under slangeskindet, virker godt mod 
betændte sår. I mange lande tror man 
på naturmedicin og på, at man kan 
helbrede sygdomme med dyreknogler 
og forskellige urter. Det gør vi ikke 
så meget i Danmark, men faktisk er 
der mange planter og rødder, der kan 
bruges til at helbrede sygdomme, og 
meget moderne medicin er lavet af 
udtræk fra regnskovens planter. Jeg 
synes bare ikke, det er så godt at bruge 
sjældne dyr til medicin, for så bliver 
de måske udryddet til sidst.

Jeg går videre op ad de meget stejle 

gader og kikker på de flotte butikker 
med stærk farvet tøj, som er lavet af 
den fineste, varme lamauld. Jeg op-
dager, at mit snørebånd er gået op og 
bukker mig ned for at binde det. Men 
da jeg rejser mig op for at gå videre, 
bliver jeg meget svimmel og er lige 
ved at besvime. Det ser næsten ud, 
som om husene og gaderne er lavet 
af blævrende budding. Jeg har glemt, 
at jeg går i 4.000 meters højde, og at 
jeg kan få højdesyge hele tiden. Hel-
digvis kommer der en hvid UNICEF 
bil kørende forbi i samme øjeblik. 
Chaufføren kan se, at jeg har det rigtig 
dårligt, så han stopper bilen og løber 
ud til mig. Han siger, at jeg skal sætte 
mig ned, så jeg kan få iltmaske på, og 
så skruer han op for iltapparatet, som 
han har i sin bil. Nu kan jeg få ilt nok 
til at trække vejret igen. Den venlige 
chauffør siger, at så længe jeg er i La 
Paz, må jeg ikke gå for langt væk uden 
at have et iltapparat i nærheden. Det 
lover jeg.

I en af de små gader sidder en mas-
se kvinder med bowlerhatte og sælger 
friske grøntsager. Nogle af grøntsager-
ne kender jeg fra Danmark, men der 
er også nogle små hvide knolde, som 
jeg ikke kender. Damen fortæller mig, 
at det er kartofler, og at de hedder 
tunta. Igennem mange, mange dage 

har hun lagt kartoflerne ud i frostvej-
ret om natten og taget dem ind i huset 
om dagen. Kartoflerne er blevet tørret 
og frosset i så lang tid, at de er blevet 
forvandlet til hvide knolde, der kan 
holde sig i flere år uden at rådne. Når 
man koger dem i varm suppe, så svul-
mer de op. Jeg kommer til at tænke 
på den pulvermad, som astronauterne 
spiser i deres rumfærger. Det minder 
jo lidt om de hvide kartofler. Gad vide 
om de, der bygger rumfærgerne, har 
lært noget af bolivianernes kartofler i 
Andesbjergene.

Der er også rigtig mange kvinder, 
der sælger grønne friske cocablade, 
for næsten alle indbyggerne i La Paz 
tygger coca. Bladene bliver foldet 
sammen til en lille bolle, som man 
lægger i mundvigen. Når spyttet bliver 
blandet med saften fra cocabladene, 
så virker spyttet, som om man drik-
ker stærk kaffe eller sukkervand. Det 
giver energi til de folk, der arbejder 
længe og meget hårdt på markerne og 
i minerne dybt nede under jorden. I 
Bolivia er det helt almindeligt at tygge 
coca, men herhjemme er det ulovligt. 
Man må ikke engang tage en pakke co-
cate med til Danmark, for her betrag-
tes det som en form for narkotika.
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skole i El Alto
I El Alto besøger jeg en af verdens hø-
jest beliggende skoler. Her går der 700 
børn. Skolen er støttet af UNICEF, og 
det er en særlig børnevenlig skole. Det 
betyder, at læreren ikke må slå børne-
ne, og at eleverne skal undervises i at 
være gode ved hinanden. De må over-
hovedet ikke slå, drille eller mobbe. I 
Bolivia er det desværre almindeligt, at 
forældre slår deres børn, og det er en 
rigtig dårlig ting, for så bliver børnene 
opdraget i den tro, at man godt må slå 
hinanden. Vold er noget skidt, og vi 
skal alle sammen gøre, hvad vi kan for 
at stoppe den.

På skolen står børnene klar til at 
synge morgensang ude i skolegården. 
Solens stråler er ca. 4 gange kraftigere 
i El Alto end i Danmark, så jeg skal 
bruge solcreme og solhat for ikke at 
blive solskoldet. Når der går en sky 
for solen, bliver det pludselig bidende 
koldt, og når solen er fremme, virker 
det, som om jeg bliver stegt af solens 
stråler. Jeg synes først, at børnene 

virker meget stille og tavse, men da de 
begynder at synge morgensang, synger 
de rigtig højt. Det bliver de også nødt 
til, for El Altos lufthavn ligger lige 
ved siden af, og flyene støjer meget, 
når de flyver lavt over skolegården.

Det er sjovt at se, at skolen har 
deres eget panfløjteorkester. Det lyder 
rigtig godt, når de sætter i gang og 
spiller på de gule udhulede bambus-
rør. Det er en blød, tør fløjtelyd. Nogle 
af børnene hejser Bolivias flotte røde, 
gule og grønne flag, mens de andre 
børn marcherer ind i deres klasser.

Heldigvis er der er en dreng og 
en pige, Rodrigo og Ruby, der gerne 
vil vise mig rundt på deres skole. De 
viser mig først deres computerklasse. 
Jeg er meget imponeret over, at de har 
så mange computere. De er i gang med 
at lære om Bolivias naturgas, som 
giver varme og varmt vand til bolivia-
nerne. Før i tiden solgte regeringen al 
naturgassen til udlandet, men det er 
de holdt op med, så nu er det befolk-

Børnevenlig
ningen selv, der får glæde af gassen.

I klassen ved siden af har de spansk, 
fordi de taler spansk i Bolivia. Det 
svarer til, at du har en dansktime i 
Danmark. Der er nogle af børnene, der 
er meget trætte. Det er ikke så mær-
keligt, for mange af dem har været på 
arbejde med deres forældre, før de 
kom i skole. Måske har de solgt brød 
eller grøntsager på markedet, eller de 
har presset appelsinjuice eller pudset 
sko nede i byen. En af pigerne hedder 
Dioselin og er 8 år. Hun står op kl. 4 
om morgenen for at lave sko med sin 
far. Jeg bliver lidt trist af at tænke på 
det.

Ude i skolegården spiller pigerne 
fodbold. De spiller godt. Jeg sparker et 
par gange til bolden, men bliver om-
gående så svimmel, at jeg skal ned og 
sidde på en stol. Den højdesyge, den 
er godt nok ubehagelig. En af sko-
lelærerne fortæller mig, at folk, der 
bor oppe i Andesbjergene i Bolivia, 
har større lunger end os, der bor i det 
flade Danmark. Jeg lægger mærke til, 
at både børn og voksne har bredere og 
næsten helt firkantede brystkasser i 
forhold til os, der har mindre lunger 
og smallere brystkasser. Når man har 
store lunger, kan man bedre optage 
den ilt, der er i luften.

Der kommer en dreng hen til mig, 
som spørger, om jeg vil med hjem og 
se, hvordan han bor. Det synes jeg 
lyder spændende, så jeg går med ham. 
Det er en tur på flere kilometer, og jeg 
bliver bange, da en stor flok hunde 
pludselig kommer løbende hen imod 
mig. Der er rigtig mange løse hunde, 
som spiser af det affald, der ligger 
rundt omkring på jorden, men de er 
heldigvis ikke aggressive, og de gør 
mig ikke noget.

Overalt hvor jeg går, ser jeg de sam-
me husmure og samme støvede veje. 
Der er ikke nogen træer eller grønne 
græsplæner at se. Jorden med det røde 

støv minder om de billeder, jeg har 
set af planeten Mars, som befinder sig 
ca. 55 millioner kilometer fra vores 
jord. Der kommer en hvirvelvind af 
rødt sand imod mig. Den tårner sig 
op som en 15 meter høj spiralformet 
tornado af sand. Jeg står stille og luk-
ker øjnene, til sandsøjlen er blæst 
forbi mig. Drengen kalder på mig inde 
fra sit hus. Tidligt om morgenen bager 
han brød sammen med sin far, før han 
går i skole, og om eftermiddagen tager 
han med sin far ind mod byen for at 
sælge brødet fra en lille bod i vejkan-
ten. Det er en lang arbejdsdag, så der 
er ikke noget at sige til, at han nogle 
gange er træt, når han er i skole. Jeg 
siger pænt farvel til drengen og hans 
søde familie og håber, at der vil være 
rigtig godt gang i salget i aften.
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Den gang jeg gik i første klasse, elske-
de jeg at få hjælp af en af skolens store 
elever. Det gør de børn også, som jeg 
møder om eftermiddagen i La Paz. De 
sidder i store grupper i solen og leger 
alle mulige forskellige lege. Ved hvert 
bord sidder der en stor skoleelev og 
hjælper børnene. Det kan være rigtig 
svært at tråde en nål eller sætte per-
ler på en snor, når man kun er 5-6 år. 
Men her har de store skolebørn lært, 
at de er nogle rigtige helte, hvis de vil 
bruge lidt af deres fritid på at hjælpe 
andre børn. Og det er de små meget 
glade for. Denne skole er også en sær-
lig børnevenlig skole, hvor børnene 
lærer om deres rettigheder gennem 

aktiviteter om eftermiddagen.  
UNICEF støtter det arbejde, de store 
elever udfører. Det er vigtigt at gøre 
noget særligt for børnene, for de har 
det ikke alle sammen lige godt der-
hjemme. Mens børnene leger med hin-
anden, er deres mødre til undervis-
ning i et lokale ved siden af. Børnenes 
mødre lærer, hvordan man kan opdra-
ge sine børn uden at give dem smæk. 
Hvis man altid har troet, at man skal 
slå børn for at få dem til at høre efter, 
så skal man lære, hvordan man kan 
få en god og rar familie uden vold. 
På samme måde som du skal lære, 
hvordan man børster tænder, færdes i 
trafikken og bliver en god kammerat.

Børnene i  
bjergbørnehaven Store børn hjælper  

  de små børn.

Jeg går videre ned ad vejen og kan 
høre nogle barnestemmer. Jeg banker 
på en trædør i den brune stenmur. 
Inde bag døren er der en lille børne-
have. Børnenes forældre er på arbejde. 
De passer måske en bod inde i byen 
eller laver mad og gør rent for nogle 
velhavende mennesker, og så kan de 
ikke have deres børn med. Børnene la-
ver en lille sangleg og synger ”Mester 
Jakob” på spansk. De små fine stem-
mer lyder sødt i den barske natur, og 
jeg synes børnene er heldige, fordi de 
har nogle søde pædagoger til at passe 
dem. Mens børnene synger, kigger jeg 
over muren på de flotte høje bjerg-
toppe med sne på. Hvis man er hel-
dig, kan man se en stor kondor svæve 
rundt over bjergene på sine enorme 
vinger. Vi danskere må desværre nøjes 
med at kigge på den, der bor i et bur i 
zoologisk have, og det er ikke helt så 
sjovt. Jeg siger pænt farvel til børnene 
og går videre.

Pludselig kan jeg høre et orkester 
spille. Lyden kommer fra en landsby 
længere nede ad bjerget. Jeg løber ned 
i byen og ser en masse skoleklasser i 
flotte uniformer, der kommer marche-
rende gennem landsbyen. Der er både 
panfløjter, trommer og trompeter, og 
det ser rigtig godt ud, fordi børnene 
har uniformer på. Lige før var der 
stille, gråt og støvet, men nu skinner 
solen, og alle folk i hele byen myldrer 
frem i deres flotte og farverige fest-
dragter.

Efter et stykke tid bliver jeg træt i øre-
ne, så jeg får et lift med UNICEF bilen 
ned til La Paz. Jeg går ud af bilen og 
skal over et kæmpestort lyskryds, da 
der pludselig dukker nogle zebraer op. 
Heldigvis er det ikke rigtige zebraer, 
men unge mennesker med kostumer 
på, som hjælper folk med at passe på i 
trafikken. Der er simpelthen så mange 
biler i La Paz, at det er farligt at være 
fodgænger. Trafikken er et stort vir-
var af biler, busser, fodgængere, små 
boder og store osende lastvogne, som 
skal finde ud af at dele gaden imellem 
sig. Det slår mig, at der ikke er nogen 
bolivianere i storbyen, som cykler. Det 
er nok for farligt. La Paz er en farverig 
by med mange forskelligheder. Der er 
både fattige folk i traditionelle klæ-
dedragter fra landsbyerne og smarte 
forretningsfolk fra de fine kontor-
bygninger. Det er en by med mange 
kontraster. Ved du godt, hvad kontrast 
betyder? Hvis man flyttede husene 
fra f.eks. Den Gamle By i Århus eller 
Frilandsmuseet ind på Rådhuspladsen 
i København, ville det også  
være en kontrast.
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San Ignacio de Mojo
Da jeg endelig kommer til en landsby 
i nærheden af San Ignacio de Mojo, 
bliver jeg budt velkommen af en flok 
børn, der danser en dans for mig. De 
har flotte papegøjefjer på hovedet og 
rundt om anklerne har de tørre nød-
deskaller, som rasler, når de går. De 
bukker hovedet ned mod mig med 
deres lange fjer. Det ser meget flot ud, 
og det er en fin velkomst. De har lært 
at danse af deres fædre og forfædre, 
og hver gang der kommer gæster til 
byen, bliver de modtaget af de smuk-

ke indianerbørn med deres fantastiske 
dragter.

Jeg besøger flere landsbyer, mens 
jeg er i Amazonas, og jeg oplever man-
ge ting for første gang i mit liv. Det er 
rigtig spændende at se, at de bolivian-
ske børn kan en masse andet end de 
danske børn, og at de selv er med til 
at producere meget af det, de bruger i 
deres hverdag. Drengene fletter kurve 
af strå fra markerne, og pigerne laver 
madrasser af bløde plantedele fra en 
stor bælgfrugt, der vokser på træerne.

Regnskovens frugter
Noget der virkelig overrasker mig, er 
alle de vidunderlige frugter og grønt-
sager, som vokser overalt. Avocado, 
mango, papaja, bananer og lyserøde 
grapefrugter er lige til at plukke og 
spise, men der er også nogle mærke-
lige gule, rynkede frugter, som indeni 
er fyldt med brune bønner og et hvidt 
klistret slimlag. Det er kakaobønner. 
Dem laver man chokolade af, og al 
den chokolade, vi spiser i Danmark, 
stammer fra planter som disse.

Indianerne i landsbyen har brug for 
andet at spise end frugter og grøntsa-
ger, og der er ikke rigtig nogen butik, 
hvor de kan gå hen og købe kød. De må 
selv fange det, de skal bruge. Dyrene 
på landjorden skyder de med et gevær, 
men de har også gravet en fiskedam, 
som bliver passet af en flink mand, jeg 
møder. Manden siger, lidt i sjov, at han 
både skal være vågen om natten og om 
dagen, for om natten sniger krokodil-
lerne sig ind og æder af fiskene, og om 
dagen prøver de store drenge indimel-
lem at fiske uden at have fået lov. Så 
manden skal hele tiden være på vagt. 
Børnene vil gerne vise mig, hvordan 
de fanger fisk, så fiskemanden hiver 
et stort net frem, som er lige så bredt 
som dammen. Drengene trækker nettet 

gennem vandet, og til sidst kan de hive 
fiskene op med de bare hænder. De er 
nogle ordentlige krabater, som hedder 
pacu, og som smager rigtig godt, når 
de bliver grillet. Jeg tager hjem med en 
dreng, der hedder Christian, som sag-
tens kan finde ud af at tilberede fisken, 
og vi spiser frokost sammen udenfor 
hans hus. Når Christian og hans fami-
lie skal bruge rent vand, tager de det 
fra en plasticbeholder, som står på en 
skammel. Det er et lille vandrensnings-
anlæg, som alle familier i landsbyen 
har fået af UNICEF. Det kan forvandle 
plumret, beskidt flodvand til rent, klart 
drikkevand, som ingen bliver syge af 
at drikke. Jeg smager på det filtrerede 
vand, og det smager dejlig frisk.
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Martin fanger piratfisk

Der er flere måder at fange fisk på. 
I Santa Rosa del Apere bor der 250 
mojeños indianere. Byen er opkaldt 
efter floden Apere, som bugter sig 
gennem landskabet. Her tager jeg ud 
for at fiske piratfisk med en dreng, der 
hedder Simon. Han har en kano, vi 
kan bruge, men der findes ikke nogen 
redningsveste i landsbyen, så vi må 
tage af sted uden, selvom det godt kan 
være farligt. Der er både piratfisk og 
krokodiller i vandet, så jeg sidder mu-
sestille i kanoen, så vi ikke vælter.

Vi padler ned ad floden, mens fug-
lene synger, og insekterne hvisler. En 
stor rød ara flyver lige hen over vores 
hoveder, men Simon er ligeglad. Han 
er vant til papegøjer i luften og aber i 
træerne.

Mens vi sejler, fortæller Simon en 
historie om en stor flok køer, der en 
dag svømmede over floden. En af kø-
erne havde et sår på benet, og kunne 
ikke rigtig følge med de andre. På 
midten af floden begyndte den plud-
selig at brøle. De andre køer svømme-
de over til den anden bred og gik op 
på land, men den syge ko så ud som 
om, den hang fast ude i floden. Van-
det omkring den begyndte at boble og 
sprøjte, som om det kogte, og det var 
tegn på, at tusindvis af sultne pirat-
fisk var gået til angreb på den syge ko, 
som blev ædt på få minutter.

Selvom Simon kender den uhygge-
lige historie, tør han godt bade i flo-
den. Det er jo vores vand, og så længe 
vi ikke har store blødende sår på 

vores kroppe, så angriber piratfiskene 
ikke, forklarer han mig tappert. Og så 
får vi bid begge to.

Jeg aner ikke, hvordan jeg skal tage 
piratfisken af krogen, fordi dens man-
ge skarpe tænder nemt kan rive hul på 
mine fingre, så Simon må lige hjælpe 
mig. Det er jo ham, der er eksperten i 
at fange piratfisk. Til gengæld forærer 
jeg ham min fisk, for jeg har jo lige 
spist pacu med Christian.

Simon tager stolt fiskene med hjem 
til sin familie, og hans mor og far 
roser ham, fordi han har fanget fisk til 
deres aftensmad. For hvis ikke Simon 
havde skaffet maden, så havde faren 
måske været nødt til at slagte en gris.

Efter vores lille fisketur skal Simon 
tilbage til skolen, som er et langt ler-
hus med siv og strå på taget, der ligger 
midt i landsbyen på en stor græs-
plæne. Simon går i 6. klasse, og hans 
lærer er smadder sød og dygtig. Hun 
er uddannet af UNICEF, som synes, at 
alle børn skal have rigtig god under-
visning. Derfor hjælper UNICEF med

at sørge for, at der kommer dygtige 
lærere ud i alle landsbyerne.

Før i tiden skulle de store skole-
børn cykle 10-12 timer til en større 
by, for at komme i skole. Der skulle 
de også sove om natten, fordi det ville 
tage alt for lang tid at køre hele vejen 
tilbage igen hver dag. På den måde 
kom de til at savne deres familier rig-
tig meget, og de holdt hurtigt op med 
at gå i skole. I stedet blev de hjemme 
hos deres familier og hjalp dem med 
at passe børn, lave mad, fiske og jage.

Nogle gange tænker jeg: Hvorfor 
skal de børn, der bor i regnskoven, 
overhovedet gå i skole? Men det er 
selvfølgelig altid vigtigt at lære noget 
nyt. F.eks. hvordan kroppen fungerer, 
hvordan man holder sig sund og rask, 
hvordan man regner og læser, hvordan 
andre mennesker i resten af verden 
lever, og meget andet. I Simons lands-
by synes de også, at skolen er en god 
ting, så alle børnene kommer der hver 
dag, og de voksne følger meget med i 
det arbejde, der foregår på skolen.
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Landsbyen får besøg.

Mens jeg er på besøg i landsbyen, 
kommer der 3 mænd kørende på deres 
knallerter. De har kørt mange kilo-
meter for at komme frem, og nu er de 
klar til at arbejde. Den ene mand låner 
et spisebord, lægger en fin dug på og 
finder en masse papirer frem. Imens 
kommer de forældre, der har fået ba-
byer indenfor den sidste måned, hen 
til manden og sætter sig til at vente.

Manden arbejder sammen med 
kommunen og UNICEF i Bolivia, og 
han kommer for at holde øje med, 
hvor mange børn, der bliver født. Han 
sørger for, at alle børnene får deres 
eget personnummer, og at de bliver 
skrevet ind i en bog. Det hedder, at 
han registrerer dem. Det er meget vig-
tigt, for hvis de små børn ikke bliver 

registreret, er der rigtig mange ting, 
de ikke kan få lov til. De kan f.eks. 
ikke komme i skole, eller til lægen, de 
kan ikke få en uddannelse, og de kan 
ikke være med til at bestemme, hvem 
der skal være præsident i deres land. 
Uden personnummer har de ingen ret-
tigheder, og de hører ikke rigtigt med 
til samfundet.

Der er også kommet en børnelæge. 
Han vejer børnene og måler, hvor høje 
de er. Når han har tal på børnenes 
højde og vægt, ved han, om de får 
mad nok, og om de er syge eller raske. 
Hvis de er meget høje og ikke vejer 
særlig meget, så har de måske brug for 
mere mad.

Han giver alle børnene 5 lyserøde 
piller, som dræber de orme og amøber, 
som børnene kan have i deres tarme. I 
flodvandet er der ormeæg, og hvis bør-
nene kommer til at drikke noget vand, 
der ikke har været igennem rensnings-
anlægget fra UNICEF, kan æggene 
blive til orme nede i maven. Det får 
man feber og ondt i maven af, og da 
ormene spiser noget af den mad, man 
har i maven, bliver man alt for tynd. 
Men pillerne slår hurtigt ormene ihjel, 
og så kommer de med ud i toilettet.

Den tredje mand er en slags sund-
hedsplejerske. Han har fået en kasse 
med klodser og spil fra UNICEF, og 
han sidder på et tæppe på græsset 
og leger med børnene. Når børnene 
snakker, lægger han mærke til, om de 
kan tale og lytte, som man skal kunne 
i den alder, børnene nu har. Og når 
børnene sætter klodserne og figurerne 
ned i hullerne, kan han se, om de 
udvikler sig rigtigt. Man kan sige, at 
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han leger med børnene samtidig med, 
at han tester dem, uden at de ved det. 
Hvis sundhedsplejersken opdager, at 
der er noget galt med et af børnene, 
taler han med barnets forældre, så de i 
fællesskab kan hjælpe barnet. Det ser 
rigtig hyggeligt ud, når børnene sidder 
og leger på tæppet. Det minder mig 
lidt om en børnehave eller vuggestue i 
Danmark.

Mit besøg i Bolivia er ved at være 
forbi, men inden jeg rejser tilbage til 
Danmark, vil nogle af børnene danse 
for mig. De mindste børn danner en 
cirkel og danser rundt i ring med græs 
på hovedet, mens den forreste dreng 
slår rytmen på en dåse. Dansen hand-
ler om at fortælle naturen, at menne-
sker nogle gange gør nogle ting, som 
ikke er helt i orden og som ødelægger 
naturen. Gennem dansen kan man 
sige undskyld til naturen. De store 
piger danser en flot dans med fine kjo-
ler på. Den handler om at sy en smuk 
kjole af forskellige stykker stof for at 
glæde sin bedste veninde. Jeg bliver 
meget imponeret af, hvor mange ting 
man egentlig kan fortælle gennem 
dansen, og jeg kommer til at tænke 
på, om vi mon også kender så mange 
danse i Danmark.

På vej tilbage til lufthavnen tænker 
jeg på, hvordan det havde været at be-

søge landsbyerne i Amazonas. Noget 
af det, der virkelig gjorde mig glad, 
var den gode stemning. Folk var rigtig 
flinke og søde ved hinanden. De talte 
med lave stemmer, og der var ingen, 
der råbte op. Måske har det noget at 
gøre med, at folkene i regnskoven ikke 
har så travlt, som vi har det i Dan-
mark. I Danmark skal vi hele tiden 
nå noget til et helt bestemt tidspunkt. 
Hvis vi bare kommer 5 minutter for 
sent i skole, til fodbold eller på arbej-
det, så bliver der ballade. Men i Boli-
via tager man det hele med ro. Mange 
gange måtte jeg vente længe på folk, 
selvom jeg troede, vi havde en aftale. 
Når de kom for sent, var det slet ikke 
for at gøre mig sur, men fordi de er 
vant til, at tingene ikke sker lige på 
klokkeslæt. Det de ikke når i dag, kan 
de måske nå i morgen – Mañana.

Det sidste jeg ser, inden jeg nærmer 
mig byen med lufthavnen, er en flok 
køer, der kommer ud af buskadset i 
udkanten af regnskoven. De omrin-
ger mig, så jeg står midt i flokken, og 
inden jeg ved af det, kommer et par 
rigtige cowboys ridende med ægte 
lassoer og cowboyhatte på. Et øjeblik 
føler jeg mig som en del af en we-
sternfilm, for jeg har aldrig mødt cow-
boys før. Men her i Bolivia er det altså 
indianerne, der er cowboys.
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Hjem igen
Det er rigtig mærkeligt at komme 
hjem til Danmark igen. Bjergtoppene 
med sne på er væk, og det samme er 
den duftende regnskov. Til gengæld 
er her trygt og godt, og jeg skal ikke 
bekymre mig om krokodiller, højde-
syge og snavset drikkevand. Det jeg 
har lært af turen, som jeg rigtig gerne 
vil fortælle danske børn er, at vi kan 

klare os for meget mindre, end vi tror 
vi kan. Vi skal lære hinanden, at vi 
ikke bliver lykkeligere af at købe nye 
ting, men vi bliver lykkeligere af at 
lære noget nyt og give hinanden en 
masse kærlighed. Og så har jeg lært, 
at der ikke er så stor forskel på dan-
ske og bolivianske børn, når det kom-
mer til stykket.
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Fakta

Lærervejledning krig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for 
børn i hele verden, og i dag arbejder vi i mere 
end 150 lande inden for alle de områder, der 
er vigtige for et barns overlevelse og udvik-
ling. Børnekonventionen spiller en central 
rolle i arbejdet og blandt de højest prioriterede 
arbejdsområder er hjælp til børn med særlig 
behov for beskyttelse. UNICEF Danmark ud-
giver undervisningsmaterialer til folkeskolen, 
som tager udgangspunkt i børns rettigheder. Vi 
tilbyder også gratis internetbaseret materiale 
som f.eks. www.soldierboy.dk, der handler om 
børnesoldater, og www.battlequiz.dk, som er 
en sjov quiz, hvor man kan teste sin viden om 
børns rettigheder. Kontakt UNICEF Danmark 
på unicefdk@unicef.dk for yderligere oplys-
ninger.  
 

Om Børnekonventionen
FNs Konvention om Barnets Rettigheder – 
Børnekonventionen – er verdens lov for de 
0-18 årige. Den er global, fordi den handler 
om alle verdens børn, og den er lokal, fordi 
den handler om hvert enkelt barn. Konventio-
nen blev vedtaget af FNs Generalforsamling 
den 20. november 1989, og i dag er der kun to 
lande, der ikke har tilsluttet sig dens indhold. 
Det er Somalia og USA. UNICEF Danmark ser 
det som en væsentlig opgave at informere alle 
børn og unge om konventionens indhold, og til 
skolerne producerer vi undervisningsmateria-
le, som handler om børns rettigheder og vilkår. 
Læs mere på www.unicef.dk, hvor der findes 
en materialeoversigt. 
 

Om Bolivia
Bolivia er det fattigste og et af de mest ulige 
lande i Sydamerika. På trods af flere års økono-
misk fremgang og reformer siden 1990-erne, er 
der ikke sket noget mærkbart fald i fattigdom-
men, og det medfører mange sociale konflikter 
især i området omkring hovedstaden La Paz og 
El Alto (højtbeliggende udvidelse af La Paz). I 
2005 var der valg i Bolivia, og for første gang 
i nyere historie blev en præsident valgt med 
absolut flertal. Således er MAS-bevægelsen 
(Bevægelsen for Socialisme) nu ved magten 
med præsident Evo Morales i spidsen, og der 
er i den forbindelse begyndt at ske fremskridt. 
Et stort arbejde venter forude med udformning 
af en ny grundlov – et krav de oprindelige folk 
har kæmpet for i årevis. Konflikter om lan-

dets naturressourcer, multinationale firmaer, 
international handel, forhold til nabolande, 
ideologiske spændinger venstre-højre og rig-
fattig og ikke mindst forholdet til USA spiller 
direkte ind i mulighederne for at skabe stabili-
tet, økonomisk vækst og social retfærdighed i 
det smukke og ekstremt afvekslende land. Der 
bor ca. 9,3 mill. mennesker i Bolivia, og over 
halvdelen er børn og unge. 60 % er oprinde-
lige folk, og undertrykkelse af indianerne er 
et kardinalpunkt for frihedsbevægelserne i 
Bolivia. Bolivia grænser op til Peru, Brasilien, 
Paraguay, Argentina og Chile, og det dækker 
1.098.581 km2 mod Danmarks 43.000 km2. 
Læs mere om landet på Udenrigsministeriets 
hjemmeside www.um.dk samt 
www.unicef.org/infobycountry/bolivia 

 

• Mere end 25 % af børnene lider af fejl-   
 ernæring
 Der er ca. 800.000 børnearbejdere i Bolivia
• Kun ca. 50 % af børnene på landet  
 gennemfører 6 års skolegang
• Ud af 1.000 børn dør 65, inden de bliver  
 fem år, men tallet er langt højere for de  
 oprindelige folk
• 8 ud af 10 børn oplever vold i hjemmet
• 22 % af befolkningen på landet har  
 adgang til ordentlige sanitære forhold 

Læs mere på www.unicef.org 

 

Før I begynder
Vær opmærksom på, at der også i Bolivia er 
børn i storbyen La Paz, der lever et moderne 
liv med computere osv. De historier, som 
fortælles i denne bog, omhandler især fattige 
landsbyer og det liv, der udspiller sig i områ-
der uden elektricitet og de bekvemmeligheder, 
som vi kender i Danmark. 

Se DVD’en igennem, inden du viser den i 
klassen, så du er forberedt på hændelser, der 
kan være vanskelige at forklare.

Find Bolivia på et kort eller en globus med 
klassen.

Etabler et udstillingsområde i klassen og 
begynd med at hænge landkort, billeder og 
plakater op. Udvid udstillingen al den tid I 
arbejder med materialet.

Materialets opbygning
Martin i Bolivia er et undervisningsmateriale 
for børnehaveklasser og 1., 2. og 3. klassetrin. 
Det består af en DVD, et lærerhæfte samt en 
elevbog. DVD’en indeholder 7 indslag fra Bo-
livia, som alle har været vist på TV2 i løbet af 
foråret 2008. Lærerhæftet er inddelt i to dele: 
1. del indeholder Martin Kellers fortællinger 
fra Bolivia og er beregnet til oplæsning for de 
mindste klasser. 2. del indeholder en lærer-
vejledning, som knytter materialet sammen. 
Elevbogen indeholder teksterne fra lærerhæftet 
i en bearbejdet form, så den kan anvendes som 
elevernes læsebog. De mange smukke fotos 
supplerer teksterne, og vi anbefaler, at der 
bruges tid til at dvæle ved billederne og even-
tuelt analysere et par stykker fra hvert opslag 
i bogen. De kan give eleverne rigtig mange op-
lysninger om livet i Bolivia, og de kan måske 
endda huskes endnu bedre end teksterne i det 
lange løb. Sammen med DVD’en giver de et 
fint vidnesbyrd om dagliglivet i et af verdens 
fattigste lande. 
 

Information – refleksion – reaktion
I UNICEF Danmark tror vi på, at god læring 
bør bestå af tre dele: Information, refleksion 
og reaktion. Første del er den mest passive 
for eleven, nemlig den, hvor emnet formid-
les, og viden bygges op. Her står DVD’en og 
lærerhæftet i fokus. Næste del, som kan ske i 
vekselvirkning med formidlingen, er den, hvor 
eleven skal bruge tid på at bearbejde det til-
lærte og reflektere over den nye viden. Her er 
samtalen vigtig, og især spørgsmål med filoso-
fisk indhold kan hjælpe eleverne med at danne 
deres egne meninger og holdninger og med at 
argumentere herfor. Sidste del af tretrins raket-
ten handler om at give eleverne mulighed for 
at handle ud fra den viden, de har erhvervet 
sig, og handlingerne kan tage mange former. 
Jo mere handling, jo større chance for, at det 
tillærte ikke glemmes igen. Vi anbefaler, at 
der arbejdes kreativt med børns rettigheder og 

Børnekonventionen, og på vores hjemmeside 
www.unicef.dk findes der forslag til, hvordan 
man kan tilrettelægge undervisningen. Man 
kan også rekvirere en gratis prøvepakke om 
Moveathon, som er en idrætsorienteret, pæda-
gogisk indsamlingsaktivitet, der bl.a. indehol-
der et lærerhæfte med mange gode aktivitets-
forslag.

Vi ved, at børn fra naturens side er åbne, 
tillidsfulde og medfølende, og at de desværre 
ofte gennem deres opvækst lærer at blive 
bange, mistroiske og nedladende over for hin-
anden. Kun ved at gribe deres medfødte egen-
skaber og udvikle dem kan vi skabe voksne 
mennesker, der er fordomsfrie og tolerante.

I den globale forståelsesramme, som skole-
børn vokser op under, lærer de fra deres omgi-
velser, at ”vi er bedre end de andre” og at ”det 
er synd for de andre”. Den medlidenhedsfølel-
se, der fremkaldes i børnene, er medvirkende 
til, at de indtager den passive betragterrolle og 
måske udvikler selvgodhed i et ulige giver-
modtagerforhold. Vi håber, at man via arbejdet 
med Børnekonventionen og børns rettigheder 
kan skabe en fællesskabs- og lighedsfølelse 
hos danske børn, som kan have en permanent 
værdi. 

Vi håber, at børn, lærere og forældre på 
baggrund af materialet kan tale om børns ret-
tigheder herhjemme og i andre dele af verden. 
Vi håber også, at vi gennem en holdnings-
skabende debat, kan finde frem til nogle af de 
etiske aspekter, der knytter sig til forholdene 
mellem rige og fattige lande. Vi tror, at danske 
børn kan lære, at vi slet ikke er så forskellige 
endda, og at børn i Sydamerika har evner og 
kvaliteter, som vi kan beundre dem for. 
 

Om UNICEF
UNICEF Danmark er UNICEFs danske afde-
ling. UNICEF er FNs Børnefond og verdens 
største hjælpeorganisation for børn. UNICEF 
blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn 
i Europa, som sultede og led efter 2. verdens-
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6. Martin fanger piratfisk med Simon
I landsbyen Santa Rosa del Apere bliver Mar-
tin budt velkommen af en fantastisk flot dans, 
som er gået i arv fra generation til generation. 
Papegøjefjerene symboliserer visdom, og de 
er blevet brugt af indianerne i århundreder. 
Martin besøger også en børnevenlig UNICEF 
skole, hvor lærerne er blevet efteruddannet af 
UNICEF. I mange landsbyer har lærerne kun 
gennemgået almindelig skolegang til og med 6. 
klassetrin, så det er et stort indsatsområde for 
UNICEF i Bolivia at uddanne lærerne bedre. 
Læs mere om UNICEFs arbejde i Amazonas på 
www.unicef.dk.

Floden Apere har stor betydning for lands-
byen. Tal om det i klassen. Tænk på, at der 
ikke er rindende vand i byen, og en flod er 
med til at sikre befolkningens overlevelse. 
Børnene hjælper med at fange familiens aftens-
mad i floden, og de er ekstremt selvhjulpne i 
forhold til danske børn. Virker livet i lands-
byen afskrækkende eller tiltrækkende på 
eleverne?
Værksted: Lav armbånd eller fodlænker af 
frugtkerner samt flotte hovedbeklædninger af 
fjer. Fodlænkerne kan f.eks. laves af kerner 
fra meloner eller af peanutskaller og andre 
nødder/kerner trukket på snor. Få billedkunst-
læreren til at hjælpe jer. Undersøg, hvordan 
traditionelle dragter ser ud i Bolivia og lav en 
udstilling af jeres produkter. 

7. Martin med UNICEF  
på arbejde i Bolivia
Martin stifter bekendtskab med to forskellige 
UNICEF projekter i dette afsnit. Først kigger 
han på alle de aktiviteter, som unge frivillige 
fra Child Defence Office i La Paz laver med 
små børn efter skole. Her lærer børnene at lege 
sammen uden at være voldelige, og de frivil-
lige træner en masse aktiviteter med børnene, 
som gør dem bedre i stand til at samarbejde og 
udvise respekt for hinanden. En af årsagerne 
til dette arbejde er især den voldsomme volds-
statistik, som Bolivia tegner sig for. 8 ud af 10 
børn oplever vold, og UNICEF i Bolivia advo-
kerer for at få befolkningen til at opdrage uden 
brug af vold.

I landsbyen oplever Martin, at et hold på 3 
mand, som er ansat af UNICEF, kommer på be-
søg for at tjekke, at børnene udvikles optimalt. 
Først bliver de sidst fødte registreret, dernæst 
bliver de målt, vejet og tjekket generelt, og til 
sidst sidder de sammen med Miguel, som tjek-

ker deres motorik og mentale udvikling gen-
nem små tests. Hvis der observeres noget ved 
de enkelte børn, som kræver ekstra opmærk-
somhed, taler sundhedshjælperne med foræl-
drene for sammen med dem at hjælpe barnet 
bedst muligt. I UNICEF kaldes dette arbejde 
Early Childhood Development. Læs mere på 
www.unicef.org.
Værksted: Læs Børnekonventionen igennem. 
Snak om hvilke artikler, der er de vigtigste for 
børnene i klassen. Skriv de 10 allervigtigste 
op på et stort stykke karton og hæng det op i 
klassen. Lav derefter 10 vigtige regler for klas-
sen, som børnene skal overholde, for at alle 
kan have det godt. Er det godt, at der findes 
en Børnekonvention? Hvad kan danske børn 
bruge den til? Artikel 12 er en kerneartikel i 
konventionen. Snak med børnene om, hvad 
den egentlig betyder. Skriv situationer op, hvor 
eleverne synes, det er vigtigt, at børn bliver 
hørt.  

Vejledning til elevbogen
Bogen kan bruges som billedbog og som læse-
bog. Historierne er de samme som i lærerhæf-
tet, men i en udgave, der er bearbejdet til de 
yngste klasser. Læreren må vurdere, hvornår 
eleverne kan læse teksterne selv. I børneha-
veklassen kan bøgerne bruges udelukkende 
som billedbøger, mens læreren læser højt. 
Billederne bør få stor fokus i samtaler i klas-
sen. De siger meget om livet i Bolivia, og de 
supplerer DVD’en fint. Efter hvert afsnit er der 
et spørgsmål direkte henvendt til eleven: Hvad 
med dig? Spørgsmålene kan f.eks. diskuteres i 
grupper, eller de kan bruges til små skriftlige 
opgaver.  

1. Børn i Bolivia
Kig på billederne i elevhæftet. Snak om por-
trætterne. Har I klassekammerater og venner, 
der kommer fra Sydamerika eller andre lande. 
Print billeder af børn ud fra UNICEFs hjemme-
side www.unicef.dk og hæng dem op i udstil-
lingsområdet i klassen. 

2. Martin kommer til Bolivia
Tag Bolivia op som emne. Hvor ligger landet? 
Har du været i Sydamerika? Kunne du tænke 
dig det? Mange har formentlig nogle ting 
derhjemme, som kan skabe associationer til 
Bolivia, og de kan medbringes til udstillingen 
i klassen.

Vejledning til DVD’en
1. Martin besøger en skole i El Alto
El Alto er en af verdens højst beliggende byer 
og en af de hurtigst voksende. Hver dag kom-
mer der nye folk til, og byen er vokset med en 
halv million siden 2001. Der er ikke strøm, gas 
og sanitære forhold til alle, og byen er ofte ud-
sat for gadekampe og kriminalitet. Skolen, som 
Martin besøger, er støttet af UNICEF, som med 
inddragelse af forældrene lærer børnene at løse 
konflikter uden brug af vold. En UNICEF skole 
skal efterleve Børnekonventionens artikler. 
Læs mere om FNs Konvention om Barnets Ret-
tigheder på www.unicef.dk
Værksted: Hvilke regler skal der være på en 
god skole? Snak om det i grupper og skriv dem 
på karton, som hænges op i klassen. 

2. Martin i Bermeo  
– en landsby i Amazonas
Landsbyen er stort set selvforsynende, og det 
er ikke mange ting, der skal købes. Alle famili-
er i landsbyen har fået et vandrensningsanlæg 
af UNICEF. Det renser flodvandet til drikke-
vand. Før anlæggene blev installeret, var der 
mange, der blev syge af at drikke det snavsede 
vand, som indeholder mange parasitter, der 
vokser sig store i maven på børnene. Snak om 
vand med eleverne. Hvor mange gange om 
dagen bruger vi vand.? Har nogle af børnene 
været på ferie et sted, hvor der ikke var rin-
dende vand?
Værksted: Samarbejd med natur/teknik lære-
ren om et mindre vandprojekt. Lav jeres eget 
vandrensningsanlæg eller vandkredsløb og stil 
det frem i klassen. Tal om vandets betydning 
og vigtighed. Hvad skulle vi gøre uden vand? 

3. Martin på opdagelse i La Paz
I dette afsnit er Martin på opdagelse i storbyen 
La Paz. Her lander han midt i et karneval, som 
bliver holdt i anledning af byens fødselsdag 
den 20. oktober. Den fylder nu ikke 400 år som 
Martin nævner i indslaget, men er derimod 
endnu ældre, da den er grundlagt i 1548. Mar-
tin møder også børn, som arbejder på gaden for 
at tjene penge til deres familier, og så besøger 
han et apotek med naturmedicin, hvor han kig-
ger lidt på forretningens udbud.
Forslag til snak i klassen:
Har du været til karneval?
Kunne du tænke dig at danse og spille på  
gaden i farverigt tøj?
Har du besøgt et land, hvor børn tigger på gaden?

Synes du, det er rimeligt, at børnene arbejder i 
stedet for at gå i skole?
Tror du også på naturmedicin ligesom boli-
vianerne? Eller synes du, det er overtro? Brug 
f.eks. kamillete som eksempel på et naturpro-
dukt, vi stadig bruger i Danmark. Århundre-
ders naturvidenskabelige fremskridt har ikke 
formået at gøre kål på danskernes overtro. 
Faktisk betegner hver tredje dansker sig som 
overtroisk i en sådan grad, at de tager varsler 
alvorligt og har særlige ritualer for at gardere 
sig mod død og ulykke. Læs mere på 
www.skeptica.dk/1998/winther.htm
Værksted: Find så mange ordsprog frem som 
muligt. Lad eleverne få hjælp hjemmefra. Op-
del klassen i grupper. Lad hver gruppe frem-
stille en collage over et ordsprog eller lad dem 
visualisere et par stykker som teater. 

4. Martin ser på dyr og planter i Amazonas
Amazonas er et eldorado af frodighed. Der er 
dyr og planter, som mange danske børn aldrig 
har set eller hørt om før – f.eks. den lyserøde 
floddelfin og de kæmpestore åkander, der kan 
blive to meter i diameter. Selvom der er mange 
ting at spise, er børnene ude i junglen alligevel 
underernæret. En del af UNICEFs arbejde er at 
sikre sundhed for alle børn, så her i landsbyen 
kommer der besøg af en sundhedsplejerske, 
som foretager de mest basale sundhedstjek 
på børnene. Tal om sundhedsprogrammet i 
Danmark: Hvad bliver børn helt automatisk 
undersøgt for i deres første leveår? Snak om 
vaccinationer, vitaminer, vægt i forhold til 
højde osv.
Værksted: Mål og vej alle børnene i klassen et 
par gange i løbet af året. Lav kurver for deres 
vækst og hæng dem op i klassen. Lav nogle 
fine skemaer for hvert barn, hvor forskellige 
data kan plottes ind – f.eks. vægt, højde, vacci-
nationer, hvilke sygdomme de har haft, hvilke 
vitaminpiller de spiser osv. Husk at lave link 
til Børnekonventionen, som findes på  
www.unicef.dk. Her står der i artikel 6, at  
alle børn har ret til at udvikles bedst muligt. 

5. Martin hos bjergbørnehaven i El Alto
I dette afsnit besøger Martin bl.a. en bjergbørne-
have i El Alto, hvor børnene bliver passet, mens 
deres forældre er på arbejde. Børnehaven er ikke 
støttet af UNICEF. Børnene har det rigtig godt i 
børnehaven, hvor pædagogerne helt tydeligt var 
virkelig godt uddannede. De små børn viser os 
nogle sanglege, bl.a. mester Jakob på spansk. 
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3. Martin i La Paz
Der bor flere end en million mennesker i La 
Paz, og byen vokser stadig med ekstrem fart. 
Der er mange kontraster i byen, især mellem 
rig og fattig, men også mellem gammelt og mo-
derne, trist og opmuntrende, gråt og farverigt. 
Værksted: Find kontraster i din hverdag. Lav 
collager over dem, hæng dem op i klassen og 
forklar dem for hinanden.
Værksted: Find billeder af folk, der danser 
i flotte kostumer. Aftal en dag, hvor klassen 
møder op i farvestrålende tøj og danser tradi-
tionelle danse. Husk hatte! Kan evt. vises for 
forældrene ved afslutning af projektet.  
www.folkedans.dk kan hjælpe med instruk-
tioner. 

4. Skopudserne på gaden
Børnearbejde er et stort problem i mange  
udviklingslande. Men i gamle dage i Danmark 
var der også mange børn, der kom ud at tjene 
i en tidlig alder. Det har ændret sig meget, og 
i dag er det ulovligt at arbejde i Danmark, når 
man er under 13 år. Synes eleverne, at det er 
rimeligt, at børn arbejder i stedet for at gå i 
skole? Operation Dagsværk valgte i 2007 at 
støtte et projekt i Bolivia, der skal befri Gua-
raní-indianerne fra moderne slaveri. På  
www.od.dk kan man læse meget mere om Bo-
livia og det aktuelle projekt.
Værksted: Inviter en bedstemor eller bedstefar 
til at fortælle om gamle dage i klassen. Hvor-
dan var det med børnearbejde dengang hun/
han var ung?
Værksted: Skriv/tegn dine pligter derhjemme på 
karton og hæng det op i klassen. Snak om forskel-
le på børnearbejde og pligter. Hvad er rimeligt? 

5. Naturmedicin
Et af UNICEFs indsatsområder er vaccination og 
sundhed i barnets første leveår. Alt for mange 
børn dør af sygdomme, der nemt kunne kureres 
eller måske helt undgås, hvis de blev forebygget 
ved jævnlige sundhedstjek. Men det kan være 
svært at få befolkninger, der tror på naturmedi-
cin, til at forstå betydningen af forebyggelse. Tal 
om sygdomme i klassen. Kan eleverne huske, at 
de er blevet vaccineret? Og ved de, hvorfor de er 
blevet det? Coca er en essentiel del af det bolivi-
anske samfund, og det lille grønne blad er om-
gærdet af myter. Læs mere om dets virkning på
www.dialogos.dk/baggrund/ombolivia/coca/, 
hvor der også er mange oplysninger om natur-
medicin, klædedragt o.m.a. 

6. Børnevenlig skole i El Alto
Der er rigtig mange slående forskelle på skoler 
i Danmark og skoler i udviklingslandene. Det 
første, der slår en, er den materielle forskel. 
Der er ingen legeredskaber i skolegården, in-
gen computere, ingen bøger, udsmykning eller 
veludstyrede faglokaler. Desuden er der ek-
stremt mange elever i klasserne, og undervis-
ningen er baseret på gentagelser og udenadslæ-
re. Tal om forskellene med eleverne. I Bolivia 
er der mange lærere, der slår børnene. Synes I, 
at det er i orden, at børnene får smæk? Må man 
i det hele taget slå hinanden? På en UNICEF 
børnevenlig skole må man ikke slå børn, og der 
er mange betingelser, der skal opfyldes, før en 
skole kan kalde sig børnevenlig. 
Værksted: Snak om, hvad der kendetegner en 
god skole. Lav simple regler for jeres klasse, og 
skriv dem på flot dekoreret papir, der hænges 
op på væggen.
Værksted: Gennemgå Børnekonventionen. Kan 
rekvireres hos UNICEF. Tal om hvilke regler, 
der er de vigtigste, og diskuter, om det er de 
samme, der er vigtige for danske børn. Lav en 
konvention for klassen på 10 artikler. Skriv 
den på papir og hæng den op i klassen. 

7. Store børn hjælper de små børn
I Bolivia findes der noget, der hedder Child 
Defence Office, som er en offentlig instans, der 
skal varetage børns rettigheder. UNICEF samar-
bejder med C.D.O og sikrer på denne måde, at 
børn lærer at tage hensyn til hinanden efter 
Børnekonventionens retningslinjer. De store 
børn, der er omtalt i afsnittet, arbejder frivilligt 
under C.D.O og har især fokus på forebyggelse 
af vold.  

8. Amazonas
Lavlandet i Bolivia er helt anderledes end 
højlandet. Der findes meget materiale om 
Amazonas på nettet, men også på  
www.unicef.dk ligger der flere artikler, der 
kan være relevante.  

9. San Ignacio de Mojo
Der er et meget stærkt socialt sammenhold 
i landsbyen, og alle er sammen på tværs af 
generationer. Kvinderne arbejder næsten hele 
tiden med madlavning, mens pigerne passer 
deres mindre søskende, henter vand, vasker 
tøj og snakker. Drengene fletter kurve, fisker 
og går på jagt. Både pigerne og drengene har 
også mange andre pligter, som knytter sig til 

boliviansk kultur og tradition. Der er åbenlyse 
forskelle på familiemønstret her i Danmark og 
på det sydamerikanske. Tal om det i klassen 
og hør børnene, hvilken model de ville fore-
trække.  

10. Regnskovens frugter
Snak om det at være selvforsynende. Har 
nogle af eleverne haver derhjemme, hvor 
de dyrker frugter og grøntsager? Hvad er de 
åbenlyse forskelle på Danmark og Bolivia her i 
dette afsnit?
Værksted: Gå i byen og køb alle de eksotiske 
frugter, I kan finde. Lav frugtsalat i klassen og 
spis den, mens I taler om, hvorfor man skal 
spise frugt og grønt. I kan også prøve at grille 
hele fisk, hvis I kan inddrage forældrene i 
aktiviteten. Måske er der nogle af dem, der vil 
tage på fisketur med eleverne i weekenden. 

11. Martin fanger piratfisk
En meget afgørende forskel på børn i Bolivia 
og Danmark er, at de bolivianske børn ind-
drages i hverdagslivet på lige fod med de 
voksne. Det kan have den negative sideeffekt, 
at børnene ikke kommer i skole, fordi der 
er brug for dem i familien, men det har også 
mange positive følger. F.eks. føler børnene sig 
betydningsfulde og nyttige, og de har et meget 
stærkt familiesammenhold, som vi i den 
industrialiserede verden ser ud til at bevæge 
os bort fra i disse år. Hvad synes eleverne i 
klassen er rimeligt? 
 

 

12. Landsbyen får besøg
Det er et stort problem i udviklingslandene, 
at børnene ikke bliver registreret ved fødslen. 
Uden fødselsbevis kan man ikke få lægehjælp, 
blive indskrevet i skolen osv. Det er en basal 
rettighed ifølge Børnekonventionens artikel 7, 
og det er derfor et UNICEF indsatsområde at 
få registreret alle børn født ved hjemmefødsler 
hurtigst muligt, efter de er kommet til verden. 
Værksted: Lad alle børnene lave deres eget 
fødselsbevis med navn, fødselsvægt, længde, 
fødested, øjenfarve osv. Dekorer dem fint og 
hæng dem op i klassen. Snak om, hvad der 
ville ske, hvis man ikke havde et bevis og der-
med ikke fandtes. 
 

Afslutning
Et af budskaberne med dette materiale er, at 
børn i hele verden deler nogle fælles livsvil-
kår, som kan give danske børn en solidaritets-
følelse med deres jævnaldrende kammerater 
i andre lande. Men derudover er der også 
forskellige kvaliteter at finde hos børn i Bolivia 
og i Danmark. Danske børn er ikke så selv-
hjulpne som bolivianske, og de er ikke læn-
gere så betydningsfulde i forhold til familiens 
eksistens, som de var en gang. Men hvad kan 
de bolivianske børn, som danske ikke kan og 
omvendt? Eleverne skulle gerne opnå respekt 
for bolivianernes kvaliteter og i fællesskab 
reflektere over deres værdi.

God fornøjelse  
fra UNICEF Danmark

30 31



Kan du sejle i kano, mens du 
fanger piratfisk? 

Kan du plukke mangofrugter 
lige udenfor din dør? 

Kan du spille dejlig musik på 
panfløjte? 

Det kan børnene i Bolivia.
Det fortæller Martin Keller om  
i denne bog.
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