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Ghana er et land i Afrika. Det er over fem
gange så stort som Danmark, og der bor
mere end 18 millioner mennesker i landet.
Jeg skulle til Ghana sammen med UNICEF
for at besøge nogle af børnene i landet.
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Martin

kommer til Ghana
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Allerede i flyvemaskinen på vej til
Afrika, er der en anden duft, end
der er i Danmark. En mand fortæller mig, at det er duften af Afrika.
Den er meget anderledes end den
danske.
Vi lander i lufthavnen i Accra, som
er hovedstaden i Ghana. Jeg kigger
ud af vinduet i flyveren og ser en
flok sorte gribbe, der drikker vand
af en vandpyt. De forskrækkes af
flyvemaskinen og forsvinder op i
luften på deres 3 meter store, sorte
vinger.
På vej til hotellet kører jeg gennem
Accra. Der er meget larm. Det lyder,
som om alle bilernes motorer er
gået i stykker. Langs vejene er der
mennesker overalt. Kvinder, med
børn bundet på ryggen, bærer store
fade, tønder og kurve på deres

hoveder. Minibusserne er fyldt til
bristepunktet med mennesker. De
hænger ud af bagklappen, mens de
holder fast med en hånd i bussens
tag. En taxa kører forbi mig. Den
siger mææææ, mææææ, og jeg
kigger lige en ekstra gang. Taxaen
er ikke fyldt med mennesker, men
med geder, der stikker hovedet
ud af vinduet for at få luft. Der er
rigtig meget liv i Accra. Det er, som
om folk aldrig sover, og jeg begynder at kunne genkende duften fra
flyveren.
Vores hotel ligger lige ved stranden, men der er ikke nogen, der
bader i Atlanterhavet, for bølgerne
er alt for høje. Til gengæld er der
en stor flot swimmingpool i hotellets have, men da jeg kigger
nærmere efter, er den helt tom for
vand. ”Hvad er der i vejen med

poolen?”, spørger jeg en dame på
hotellet. ”Den er i stykker”, siger
hun og smiler. Hun tager det helt
roligt. Swimmingpoolen skal nok
blive lavet en dag, men det kan
godt tage lang tid. Det er der ikke
nogen, der bliver stressede over.
Det er nok den største forskel på
Afrika og Danmark. I Afrika tager
man den med ro, og det var jeg
nødt til at finde mig i, mens jeg var
i Ghana.
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Bornene i
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skolen

Næste morgen skal jeg videre. Fra
Accra flyver jeg 2 timer nordpå og
kører en time i bil, til jeg kommer
til en stor by, der hedder Tamale.
Her tager jeg på besøg på en skole.
Med det samme kan jeg se, at jeg
er langt væk fra Danmark. Skolegården er dækket af fin rød jord,
og det er flot og meget anderledes.
Alle børnene er sorte, og de har ens
skoleuniformer på. Jeg tænker på,
at jeg aldrig før har prøvet at være
den eneste hvide dansker sammen
med en masse mørke afrikanere.
Alle børnene er meget nysgerrige og
løber hen til mig og siger hej. Det er
tydeligt at se, at det er sjældent, at
de får besøg af en bleg dansker.
Alle de mange hundrede børn fra
skolen står pænt på række ude
foran deres klasselokale. Fire-fem
drenge begynder at spille tromme,
og alle børnene synger en fællessang for fuld kraft. Trommerne er
slidte og hullede, og trommestik-

kerne er kviste og grene, som drengene har plukket fra træerne. Men
det lyder fantastisk godt, når de
spiller, og jeg får lyst til at danse.
Jeg bliver inviteret indenfor i en
klasse, som er helt fyldt med børn.
Der er ingen lamper i det mørke lokale, men der er små huller i væggene, så der kan komme lys og luft
ind i klassen. Jeg kan se, at børnene
gerne vil lære noget. De er ivrige,
og det virker, som om de er meget
stolte af at gå i skole.
I frikvarteret er der tryk på ligesom
i en dansk skole, men det er nogle
helt andre lege, der leges. Nogle
piger forsøger at lære mig en leg,
de kalder spejldans. Alle pigerne
laver en rundkreds. En pige hopper ind i rundkredsen og klapper,
mens hun hurtigt bevæger fødderne
i nogle svære dansetrin. En anden
pige hopper ind foran den første og
skal nu forsøge at lave de samme
dansetrin, som om hun spejler den
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første. Jeg forsøger at lege med, men
jeg kan ikke finde ud af det. Det går
meget hurtigt, og pigerne griner.
Der er en skarp linje mellem sol og
skygge. Lige så snart jeg træder ud i
solen, begynder jeg at svede, så det
drypper fra min pande. Når jeg går
ind i skyggen, er temperaturen lige
til at holde ud. Børnene er vant til
varmen, og de pisker rundt, men
næsten hele tiden inde i skyggen.
Jeg besøger en 1. klasse med rigtig
mange børn. Børnene er meget søde
og vil vise mig, at de kan tælle til
ti ved hjælp af deres fingre. Der er
mange af børnene, der har svært
ved at tælle til ti, og de må lige
kigge på de andre børn, så de kan
se, hvor de er kommet til.
Jeg puster en stor badebold op, som
forestiller hele jordkloden. Jeg viser
børnene, hvor Danmark ligger, så
de kan se, hvor jeg kommer fra.
De store børn peger og viser mig,
hvor Ghana er. Børnene vil gerne se
jordkloden, og de kan godt lide, at
en voksen sætter sig ned og snakker
med dem. Så mærker jeg noget, der

kribler på mine arme. Det føles
som om, der er en masse små
edderkoppeunger, der kravler på
mig. Men det er børnene, der hiver
i mine lange hår. De er nysgerrige,
og de er ikke vant til at se mænd
med hår på armene.
Når børnene har spisefrikvarter,
kommer nogle af kvinderne fra
landsbyen hen til skolen med varm
mad til børnene. Kvinderne har al
maden i nogle kæmpe store fade,
som de bærer oven på hovedet.
Det ser flot ud. Børnene går hen til
boderne og køber ris med grønsagssovs. Der er en god stemning. Jeg
spørger, om jeg må smage noget af
deres mad, og så er de alle ved at
dø af grin. Det er ikke bare et lille
høfligt smil. Nej, de vræler af grin
og råber højt til hinanden. Det er
hele tiden som om, at alle venter
på at få sig et godt grin. Det er rart.
Det er rart, fordi jeg i første omgang
blev lidt trist af at se, at folk er
meget fattige i Tamale. Men da jeg
hørte folk grine og mærkede den
gode stemning ved boderne, syntes
jeg ikke længere, at det var sørgeligt. Heldigvis.

Landsbyen
Sankt Gabriel
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Fra skolen går jeg på opdagelse
ad en lille sti, som fører mig hen
til nogle små runde lerhytter med
stråtag. Jeg har set disse hytter i TV,
siden jeg var lille, og jeg har altid
ønsket mig at opleve dem i virkeligheden. Rundt om hytterne er der
bygget mure af ler. Jeg opdager, at
der er indgange i alle murene, og
jeg går hen til en af dem. Her bliver
jeg budt velkommen af en mand,
der har fem små runde lerhytter
med stråtag. Hytterne ligger beskyttet bag muren, og sådan ser alle
landsbyer i Ghana ud. Hver familie
har sin lille klynge af hytter, som
ligger tæt op ad den næste klynge
af hytter, og tilsammen bliver det til
en landsby. Manden har flere koner
og en masse børn. På pladsen mellem hytterne sidder en kvinde og
grutter majskorn til mel. Kvinden
lægger tørrede majskorn på en stor
flad sten og maser majsene med en

anden sten, som er rund, så de bliver til fint majsmel. En stor pige vasker hele familiens tøj i nogle store
spande og hænger det våde tøj til
tørre på gårdspladsen. Mens kvinderne og børnene arbejder, sidder
mændene og de gamle i skyggen og
snakker og griner højlydt.
På bålpladsen er der gang i gryder
med suppe, ristede jordnødder og
majsgrød, og børnene skal passe
på, at de ikke kommer for tæt på
ilden, når de leger. Nogle unge piger ordner hår på hinanden. Det er
en slags udendørs frisør, og pigerne hygger sig meget. Mens de sidder og fletter flotte mønstre i deres
krusede hår, taler og griner de hele
tiden sammen. Det minder lidt om,
når vi går på cafe i Danmark.
Nogle andre piger går ud på stien
med spande på hovedet. De skal til

brønden for at hente vand. Manden
i landsbyen fortæller, at det vandrør, der ledte vand hen til deres
hus, er gået i stykker for længe
siden, så nu må pigerne igen gå
langt med deres spande. Hver gang
familien skal koge majs, vaske tøj,
bade og gøre rent, skal de først ud
at hente vand. I Danmark kan vi jo
bare åbne for vandhanen.
De kvinder, der har små børn,
bærer dem hele tiden på ryggen i
et stykke stof. Der er ingen barnevogne i Ghana. Børnene har det
trygt og godt på ryggen, og kvinderne kan arbejde, vaske og lave
mad, mens barnet får sig en lille
lur. Jeg får selv lyst til at bære et
barn på ryggen, så jeg spørger de
voksne, om jeg må prøve. Hele
familien i landsbyen er ved at dø
af grin. I Ghana bærer mænd ikke
rundt på de små børn, så det er
første gang, de ser det. Jeg synes,
det virker rart. Når jeg drejer hovedet, kigger jeg lige ind i øjnene på
et lille nysgerrigt barn, der følger
med i alt, hvad der sker.
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En af mændene fortæller mig, at
jeg skal ind og tale med høvdingen,
inden jeg går på opdagelse i resten
af landsbyen. Jeg går helt i stå. En
høvding! Eksisterer der virkelig
høvdinge? Jeg troede kun, de fandtes i spændende historier og eventyr om opdagelsesrejsende, og jeg
bliver lidt nervøs. Hvad nu hvis jeg
siger noget forkert, hvis høvdingen
ikke kan lide mig eller stiller mig
en opgave, jeg ikke kan løse, hvad
sker der så? Måske er jeg bare nervøs, fordi jeg har læst for mange
bøger om opdagelsesrejsende, da
jeg var barn. Jeg har en afrikansk
tolk med, som kan oversætte engelsk til ghanesisk, så jeg kan tale
med de folk, jeg møder. Jeg spørger
ham, hvordan man siger ”God dag”
her i landsbyen, og han svarer med
et meget langt ord, som jeg slet
ikke kan gentage. Vi skriver det ned
på et stykke papir, så jeg kan øve
mig på det svære ord. ”Narrewodoo
Diiem Zu-hu-ko” står der på papiret. Jeg læser ordet højt for tolken.
”Neeej” siger han højt. ”Det er helt
forkert. Du skal sige ordet, så det
får den rigtig rytme”. Jeg øver mig
rigtig mange gange, inden jeg går
ind til høvdingen.

Inde i høvdingens lerhytte, er der
et ildsted i midten. Der ligger nogle
små gedekid og sover middagslur,
og to høns løber gokkende rundt.
Der er seks, syv gamle mænd i hytten, og på en forhøjning sidder en
meget gammel mand på et dyreskind. Det er høvdingen. Jeg sætter
mig på en lille bænk, og alle kigger
på mig, inden de begynder at klappe langsomt i hænderne, mens de
siger ”naaaar, naaaar”. Tolken siger,
at jeg også skal klappe og sige
”naaaar, naaaar”, og sådan bliver
jeg budt velkommen. Jeg tænker, at
jeg hellere må sige et eller andet, så
jeg siger ”Narewodoo Diiem Zu-huko” mens jeg klapper. Der bliver
helt stille et øjeblik, men så begynder mændene at brøle af grin, og
jeg holder op med at være nervøs.

Da jeg er blevet budt velkommen,
går jeg en tur rundt i landsbyen,
til jeg kommer til en lille skole. I
skolegården med den røde jord er
der helt stille og tomt. Jeg ventede
ellers, at der ville være en masse
børn. En gammel mand i lang grøn
kjortel kommer hen til mig. Jeg
siger ”Narewodoo Diiem Zu-huko”, og han kigger forskrækket på
mig, som om jeg har sagt det rene
volapyk. Så begynder han at slå
på en tromme, han har under armen. Trommen laver lange snakkende lyde. Uuiiii, uuiiii. Det lyder
som ord, der bliver udtalt meget
langsomt, og manden kaldes ”Den
talende tromme”.
Så sker der pludselig noget. Fra
alle huse, skoleklasser og marker
omkring landsbyen strømmer folk
til. Børnene kommer først med fuld
fart, så kommer de voksne gående
og de ældre humpende, og til sidst
kommer den flotte høvding med sit
følge af meget gamle mænd.
Børnene begynder på en dans for
at byde mig velkommen, og flere
trommeslagere kommer til. De
gamle bedstemødre med små babyer på ryggen danser ud til børnene

og tørrer sveden af deres pander,
mens de skriger med meget høje
stemmer ”uuuliuuuliiijhaaaa”. Alle
griner og klapper i takt. Det er en
skøn oplevelse. Tænk engang, at
”Den talende tromme” kan sætte
gang i en dansefest i løbet af få minutter. I Danmark ville man sende
skriftlige invitationer ud mindst 3
uger, før man skulle mødes. Jeg er
overrasket over, hvor meget de griner sammen, og jeg bliver i godt humør af at opleve al den livsglæde.
Efter mit besøg i landsbyen siger
jeg farvel og tak til høvdingen. Det
er almindeligt, at man giver gaver
til hinanden i Ghana, så jeg får en
stor bunke yams til afsked. Til gengæld forærer jeg børnene en fodbold og noget legetøj, de kan bruge
i skolen. Og så siger jeg farvel.
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Der er skrig og skrål fra en masse
små babyer og snakken og råben fra
deres mødre, da jeg tidligt en morgen besøger et lille sygehus langt
ude på landet i det nordlige Ghana.
Faktisk er det ikke et sygehus, men
nærmere en lille klinik, hvor jeg
møder kvinden Shitzu, der er jordemoder og sygeplejerske. Hun
arbejder alene i den stegende hede
på klinikken, hvor kvinderne kommer for at føde eller for at få deres
børn undersøgt. Kvinderne snakker og pludrer, og larmen stiger i
styrke, da Shitzu pludselig råber: Så
er det nok!, og der bliver stille. Nu
skal hun i gang med at vaccinere
alle babyerne med sprøjter og kanyler. Det ser kaotisk ud, men Shitzu
bevarer roen. Babyerne skal vaccineres, så de ikke får sygdomme som
stivkrampe, polio og mæslinger,

klinik

som man kan dø af, hvis man ikke
bliver behandlet. Det gør selvfølgelig ondt at blive vaccineret, og børnene skriger, når de bliver stukket
med kanylen. Men så siger Shitzu
til mødrene, at de skal amme deres
børn, indtil de falder til ro igen.
Det hjælper lige med det samme.
Når babyerne er blevet rolige, kan
Shitzu veje dem i en vægt, der hænger i en krog i loftet. Shitzu skriver
i en lille bog, hvor meget børnene
vejer, og at de er blevet vaccineret,
så hun kan huske det til næste gang,
børnene kommer på klinikken. Jeg
synes, at Shitzu er en rigtig heltinde!!
En mor har fået tvillinger, så hun
har to små babyer, der er viklet ind
i hendes kjolestof. Moderen viser, at
hun sætter den ene baby foran mod
maven og den anden baby bagved

på ryggen, for så er det lidt nemmere for hende at holde balancen.
Især når hun skal gå langt samtidig
med, at hun skal bære mange tunge
ting i et fad oven på hovedet.

Jeg spørger Shitzu, hvor mødrene
henter vand. Hun tager mig med
udenfor og peger ud over de store
jordnøddemarker, der flimrer i
varmen. ”Du skal gå langt den
vej. Så kommer du til vandhullet,
hvor de henter vand”, siger hun og
skynder sig tilbage. ”Jamen hvorfor er vandet så langt væk?”, råber
jeg efter hende. ”Engang havde vi
en brønd i landsbyen, men den er
gået i stykker, og der er ingen af
os, der ved, hvordan man reparerer
den. Så nu henter kvinderne igen
vand fra vandhullet”, svarer Shitzu
tilbage.
Jeg går den lange vej over til vandhullet og møder kvinderne, der står
og hælder vand op i store tønder.
De går ned i knæ og bruger alle
deres kræfter på at få tønden op på
deres hoved. Jeg prøver at løfte en
tønde med vand og får et chok. Jeg
havde ikke drømt om, at den var
så tung. Kvinderne går med helt
ranke rygge med mange liter vand
på hovedet den lange vej tilbage
til landsbyen. Børnene får lov til
at bade i vandhullet bagefter. Altså
kun drengene, for pigerne hjælper
deres mødre med at hente vand.
Inden drengene bader, skal de
kigge efter, om der er krokodiller i
vandet. Jeg tør ikke bade i det brune
vand, for tænk nu, hvis der alligevel er en stor krokodille i vandet.
Jeg synes, at børnene er modige.

15

.

Pa marked

i Tamale

16

Jeg er taget på tur til markedet i
Tamale, som er en af de største
byer i Ghana.
Her går jeg på opdagelse gennem
byen, og hver gang jeg ser noget
spændende, stopper jeg op og undersøger det nærmere. Jeg skal ikke
gå mange meter, før jeg kommer til
en gade fuld af farverige trommesæt, som er udstillet på fortovet.
Her holder trommebyggerne til. Jeg
spørger de mænd, der er i nærheden, om de er friske på at spille på
alle trommerne samtidig. De svarer
ja og giver den hele armen, så det
lyder som et stort orkester. Trafikken stopper, og børnene danser,
og der er pludselig helt proppet af
mennesker.

Jeg går videre og møder en dreng,
der sælger pinde fra et træ, som
elefanterne godt kan lide at gnave
i. Han fortæller, at ghaneserne
bruger pindene som tandbørster.
Man tager en pind, bider lidt i den,
så den bliver blød, og så skrubber
man tænderne med pinden. Den
minder lidt om en lakridsrod. Alle
drengens tænder er kridhvide, så
pindene må være lige så gode som
vores tandbørster.
Al handelen foregår ude på gaden.
Der er ikke nogen butikker, man
kan gå ind i. Højst et halvtag, som
kan give lidt skygge for solen. Gadeslagteren viser mig, at der ikke
er noget på en ko, der går til spilde. Alt kan spises. Kobenene bliver
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flækket med en økse og grillet med
masser af salt. Det er den perfekte
madpakke, når man skal på en
lang tur, fordi de meget salte koben
kan holde sig længe uden at blive
dårlige. Kohovederne bliver også
flækket med en økse, og hjernen
bliver grillstegt med salt og peber.
Selv huden fra køernes ben bliver
brugt og ligger udstillet på jorden
og ligner tomme køkkenruller. Dem
bruger ghaneserne til at koge suppe
på. Jeg tænker på, at vi frådser lidt
med maden hjemme i Danmark.
Der er larm og masen, røg fra gadegrillen, dyttende lastbiler med

kulsort, ildelugtene os efter sig og
folk, der hele tiden kommer hen
for at sælge et eller andet. Jeg kan
ikke gå mange meter i fred, før der
er en, som griber fat i mig og vil
have penge eller lave en god forretning. Der er enorm stor forskel på
markedet i Tamale og en gågade i
Danmark, og det er en rigtig spændende, men også krævende oplevelse at være her.

18

Fiskerne
ved havet

Efter at have besøgt mange forskellige børn ude på landet i det
nordlige Ghana, flyver jeg tilbage
til hovedstaden Accra. Her er der
ingen runde lerhytter med stråtag,
men derimod en masse små huse,
der er bygget i beton. Jeg kører ud
til udkanten af byen, hvor alle fiskerne bor, og går gennem et meget
fattigt og lidt uhyggeligt kvarter.
Der er vandpytter og mudder i de
smalle, mørke gader mellem små
huse, og der er meget beskidt. Over
det hele lugter der af fisk. Jeg siger
pænt godmorgen til nogle kvinder,
der sidder i en døråbning. De siger
”godmorgen”, men de virker ikke
særlig glade for at se mig, og jeg er
lidt bange for at være i kvarteret.
For enden af den smalle gade hænger der en tung, sort røg i luften. En
gruppe kvinder står i røgen og griller fisk i gamle olietønder. Jeg har
svært ved at trække vejret, for der

er helt tåget, og det må være hårdt
for kvinderne at stå i den tætte røg
hver dag. Der er mange forskellige
slags fisk, og jeg låner et hoved fra
en barracuda for at se de sylespidse
tænder, den har i sin mund.
Jeg går videre hen ad gaden og
rundt om et hjørne. Her bliver jeg
helt stum. Hundredvis af smukke,
farverige fiskerbåde ligger på stranden ud til det stormfulde Atlanterhav. Hver gang en fiskerbåd sejler
ind mod stranden ude fra havet, løber fiskerne ud i de meterhøje bølger og svømmer hen til fiskerbåden
for at hjælpe med at få den op på
land. Fiskerne er stærke og seje, og
de må virkelig anstrenge sig for at få
fiskene hevet i land. De virker meget alvorlige og lidt vrede over, at
jeg er der, men jeg tror, det er fordi,
de arbejder så hårdt alle sammen.
Jeg er meget imponeret af fiskerne.
De er nødt til at hjælpe hinanden

for at få hverdagen til at fungere,
og de lever et farligt liv. Børnene
må også hjælpe til, og der er mange
børn i fiskerbyen, der arbejder i
stedet for at gå i skole, og som bliver fiskere ligesom deres fædre. På
tilbagevejen møder jeg en kvinde,
som er på vej til markedet med et
fad fyldt med røgede og grillede fisk
på hovedet. Fiskene dufter godt.
Det var spændende at opleve livet
blandt fiskerne, men det var helt
anderledes end ude i landsbyerne.
Det var mere hektisk og ikke så
hyggeligt, og der var ingen, der
pjattede og grinede. Jeg håber, at
det kun var, mens jeg var på besøg,
at de var så alvorlige.
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Bornehjemmet
Osu
20

På vej hjem fra fiskerne besøger
jeg et børnehjem, hvor en stor flok
unger kommer mig løbende i møde.
De er glade for at få besøg. Børnene
er små, de yngste er tre år, og de
ældste er seks. De stimler sammen
rundt om mig og holder fast i mig,
så jeg er ved at vælte. De stopper
først, da den gamle dame, der passer dem, råber, at de skal holde

op. Børnene bor på børnehjemmet,
fordi deres forældre ikke kan tage
sig af dem. Så er det godt, at de kan
være her. Men der er mange børn,
og ikke så mange voksne, så børnene må klare en masse ting alene.
De vasker selv deres tøj i en stor
balje fyldt med vand og sæbe, og
det imponerer mig meget. Jeg har
aldrig før set børn på fire-fem år va-

ske tøj, men det kan de altså godt.
Børnene tager også bad i baljen, og
jeg hjælper dem med at få tørt tøj
på bagefter. De kan mærke, at der
er en ekstra voksen, der har tid til
dem, så de hiver alle sammen fat i
mig på én gang for at få hjælp med
knapper, lynlåse og snørebånd. Da
de alle sammen har fået tøj på, går
vi ud på legepladsen.
Damen, der passer børnene, siger
stolt til dem, at de skal vise mig,
hvor de sover. Børnene hiver fat i
mig og løber hen til et langt rum
med små tremmesenge langs væggene. Der er ikke ret meget plads
og ikke noget legetøj, og jeg bliver
ked af at se, at børnene ikke har
nogle fine, hyggelige værelser, som
de kan lege i. Men damen fortæller
glad, at de her børn er heldige. Der
findes nemlig børn i Afrika, som
skal klare sig selv, fordi der ikke
er nogen til at passe på dem. De
sover måske på gaden og skal tigge
mad for at få noget at spise, men på
børnehjemmet kan de blive mætte

hver dag, og de har deres egne små
senge at sove i. Jeg får lyst til at tage
alle børnene med hjem til Danmark,
men det kan jeg selvfølgelig ikke.
Og det trøster mig meget, da jeg
hører, at børnene bliver adopteret af
gode familier i Ghana, så de kan få
en ny familie og et godt sted at bo.
Da jeg både har set soveværelset
og legepladsen, skal der spises,
og jeg hjælper med at dele mad
fra køkkenet ud til børnene. Børnene er sultne og spiser det, de får,
og her er der ingen børn, der er
kræsne. Men der er en lille pige,
der ikke vil spise. Hun ser ud som
om, hun er ked af det, så jeg tager
hende op på skødet og giver hende
mad med en ske. Hun synes, det
er hyggeligt at sidde sammen med
en voksen, der tager det stille og
roligt, og jeg bliver lidt bekymret
for hende. Men den gamle dame
siger, at pigen snart skal bo hos en
familie i Ghana, hvor hun vil få
det godt.

21

Hestedrengene

i Accra
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Tiden er ved at være kommet, hvor
jeg skal forlade Ghana og rejse
hjem til Danmark, men inden jeg
tager af sted, er der nogle drenge,
jeg gerne vil besøge. Jeg går ud
af hotellet og ned ad en vej med
masser af mennesker og larmende
trafik. En mand står og maler nogle
store, flotte figurer, og jeg bliver
nysgerrig og spørger, hvad han
laver. ”Kister”, siger han, og maler
videre. ”Til døde mennesker?”,
spørger jeg og kan ikke forstå en
pind. ”Ja! Kig ned i løven”, siger
manden. Jeg åbner låget til løven,
som ligner en stor legetøjsfigur,
og ser, at den er foret med lyserødt silke, så løvens indre ligner
en blød seng. ”Løvekisten er til en
magtfuld høvding, der skal begraves i weekenden, og tomatkisten er
til en mand, der har været tomatbonde, da han levede”, siger manden. ”Det er godt nok nogle festlige
kister”, tænker jeg og går videre.
Efter at have gået lidt kommer jeg
til to bittesmå huse. Jorden udenfor er mudret, og der lugter stærkt
af dyr, men også rart som på en
rideskole i Danmark. Nogle børn
myldrer ud af husene, og deres
mødre følger efter og begynder

at koge suppe over ildstedet. Da
drengene har fået tøj på, spørger de
mig, om jeg vil med dem på arbejde, og så hiver de fat i mig. Vi skal
ikke så langt, men kun lige rundt
om hjørnet af deres lille hus, hvor
der står heste overalt. Børnene bor
nærmest sammen med dem. ”Vi
passer heste hver dag”, siger den
ældste af drengene, som er 12 år
gammel. ”Vi strigler dem, børster
dem og renser deres hove, så ejerne selv er fri for det. Til gengæld
bor vi her gratis”. Der skal også
fjernes hestemøg fra staldene, og
det er tungt for de mindste drenge,
som kun er seks-syv år. De ved
godt, at de skal passe på, at de ikke
bliver sparket af hestene, men selvom det er hårdt arbejde, har drengene også mange glæder sammen
med hestene. En af drengene har et
særligt forhold til et lille føl, som
napper ham i øret, mens han fodrer dets mor med hø, og man kan
se, at han nyder at være sammen
med føllet. Alle drengene er utrolig
dygtige til at ride, fordi de har gjort
det hele deres liv. De springer op
på hestene uden sadler og hjelme
og drøner ud på ridebanen, hvor
de leger fangeleg på hesteryg.

Jeg tror, der er mange børn i Danmark, der gerne vil passe heste
efter skoletid. Det er også sjovt.
Men jeg tror ikke, at det ville være
lige så sjovt, hvis det var noget,
man skulle gøre hver eneste dag.
Hvis man ikke kunne sige til sin
mor og far, at nu gad man ikke det
længere, fordi man hellere ville gå
til gymnastik eller trommer. Jeg synes, turen til Ghana har lært mig,
at danske børn er heldige, fordi de
har mange muligheder, som afrikanske børn ikke har. Og de afrikanske børn er rigtig seje, fordi de
kan passe heste, hente vand, vaske
tøj, lave mad, danse, fiske og meget andet, som mange danske børn
ikke bruger tid på.
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Hjem igen
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Jeg er meget glad for, at jeg sammen med UNICEF igen har fået
lov til at komme på en rejse til et
land, der er meget forskelligt fra
Danmark. Nu har jeg både besøgt
Laos i Asien og Ghana i Afrika,
og selvom der er mange forskelle
mellem Danmark og de to lande,
så er børnene alligevel meget ens.
Ghanesiske børn kan lide at lege
ligesom jer, og de kan lide at lære
noget nyt. De vil gerne være venner med hinanden og have en god
familie, der passer på dem. De er
nysgerrige og glade, fjollede og
pjattede, præcis som I er, på trods

af, at de lever i et af verdens fattigste lande.
Og ligesom i Laos er der mere tid
til familien i Ghana, end der er i
Danmark. Vi bliver ofte sure herhjemme, fordi vi har for travlt og
bliver stressede, men det oplevede jeg ikke i Ghana, og det gjorde
mig faktisk lidt misundelig.
Nu håber jeg, at I synes det har
været spændende at høre om
livet i Ghana, og hvis I vil lære
mere, så er det bare af sted til
biblioteket.
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La rervejledning
Materialets opbygning
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Martin i Ghana er et undervisningsmateriale
for børnehaveklassen og 1., 2. og 3. klassetrin. Det består af en DVD, et lærerhæfte samt
en elevbog. DVD’en indeholder 8 indslag fra
Ghana, som alle har været vist i minizulu på
TV2 Zulu i løbet af foråret 2007. Lærerhæftet
er inddelt i to dele: 1. del indeholder Martin
Kellers fortællinger fra Ghana og er beregnet
til oplæsning for de mindste klasser. 2. del
indeholder en lærervejledning, 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
fuldstændig, og vi anbefaler, at der bruges tid
til at kigge på billederne og eventuelt analysere et par stykker fra hvert opslag. De kan give
eleverne rigtig mange oplysninger om livet i
Ghana, 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 formidles, og
viden bygges op. Her står DVD’en og lærerhæftet i fokus. Næste del er den, hvor eleven
skal bruge tid på at bearbejde det tillærte og
reflektere over den nye viden. Her er samtalen
vigtig, og især spørgsmål med filosofisk indhold kan hjælpe eleverne med at danne deres
egne meninger og holdninger og med at argumentere herfor. Sidste del af tretrins raketten
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. Som
inspiration kan man også rekvirere en gratis
prøvepakke om Moveathon, som er en idrætsorienteret, pædagogisk indsamlingsaktivitet,
der bl.a. indeholder et lærerhæfte med mange
gode aktivitetsforslag.
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 overfor hinanden. Kun ved at gribe deres medfødte egenskaber og udvikle dem kan vi skabe voksne
mennesker, der er fordomsfrie og tolerante.
I den globale forståelsesramme, som skolebørn
vokser op under, lærer de fra deres omgivelser, at “vi er bedre end de andre” og at “det er
synd for de andre”. Den medlidenhedsfølelse,
der fremkaldes i børnene, er medvirkende til,
at de indtager den passive betragterrolle og
måske udvikler selvgodhed i et ulige givermodtagerforhold. 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 rettigheder her og i andre dele af verden. Vi håber
også, at vi gennem en holdningsskabende
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 Afrika har evner og kvaliteter, som
vi kan beundre dem for.
God fornøjelse!

Om UNICEF
UNICEF Danmark er UNICEFs danske afdeling. 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. verdenskrig. I 1953 begyndte UNICEF at arbejde for
børn i hele verden, og i dag arbejder vi i 156
lande inden for alle de områder, der er vigtige
for et barns overlevelse og udvikling. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet
og blandt de højest prioriterede arbejdsområder er hjælp til børn med særlig behov for
beskyttelse. UNICEF Danmark udgiver undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i
børns rettigheder, beregnet til folkeskolen. 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 oplysninger eller send en mail til Ove Spandet på
ospandet@unicef.dk

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. Konventionen 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 undervisningsmateriale, som handler om børns rettigheder og vilkår.
Læs mere på www.unicef.dk, hvor der findes
en materialeoversigt.

Om Ghana
Ghana – kakaoens hjemland – ligger i Vestafrika og grænser op til Elfenbenskysten, Togo og
Burkina Faso. Landet dækker 238.305 km2 og
byder med sin kyststrækning på et vekslende
landskab med laguner, floder, deltaer og store
søer. Det officielle sprog er engelsk, som der
undervises i i skolerne, men der er 25 større
lokale sprogstammer, hvor den største er Akan,
som godt 45 procent af befolkningen taler.
Ghana er det land i Vestafrika, som har procentvist flest kristne, selvom de fleste ghanesere er muslimer. Desuden er forfædredyrkelse

og troen på reinkarnation meget udbredt, og
hver stamme har sin egen tro.
Ghanas befolkning bor især langs kysten og
i de største byer Accra og Kumasi, hvorimod
det nordlige Ghana er mere tyndt befolket.
Mange ghanesere er efterkommere af forskellige stammefolk, der vandrede mod hovedstaden for mange hundrede år siden. Ghana
har været besat af forskellige koloniherrer i
flere århundreder, og også Danmark har haft
store interesser i landet af mange årsager. Bl.a.
de store forekomster af guld, som gav landet
navnet Guldkysten. Først den 6. marts 1957
opnåede Ghana uafhængighed fra England og
var dermed den første sorte afrikanske koloni,
der fik erklæret selvstændighed.
Ghana har haft fremgang i levestandard gennem flere år, men der er stadig enorme forskelle på forholdene i nord og syd. Især udbredt
fattigdom og manglende adgang til oplysning
og sundhedsydelser i nord giver anledning til
bekymring. Børnedødeligheden er mere end
dobbelt så høj i nord som i syd, og malaria,
diarré, fejlernæring og mæslinger er årsag til
langt de fleste børnedødsfald i området.

Fakta

af 1.000 børn dør 112, før de fylder fem år,
· Ud
af sygdomme, som nemt kunne forebygges
· Kun 65 procent af børnene går i skole
· 22 procent af alle børn vejer for lidt
· 75 procent har adgang til rent drikkevand
· 18 procent har ordentlige sanitære forhold
procent har telefon og 2 procent har
· 9adgang
til internet
Læs mere på www.unicef.dk og www.unicef.org

Før I begynder
Vær opmærksom på, at der også i Ghana er
børn i storbyen Accra, 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 områder uden
elektricitet og de bekvemmeligheder, som vi
kender i Danmark.
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Se DVD’en igennem, inden du viser den i
klassen, så du er forberedt på hændelser,
der kan være vanskelige at forklare.
Find Ghana 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.
Bestil evt. en Ghana kuffert på
www.o3v.dk/kuffert.htm#Ghanakufferten
God hjemmeside med mange links
www.missionsforbundet.dk/ghana/links.htm

Vejledning til DVD’en

Kunne I tænke jer, at lave en?
Værksted: Lav en dans, som er klassens egen
velkomstdans.
”Den talende tromme” er en mand, som kan
give beskeder ved at slå bestemte rytmer på
trommen. Han kan bruges lidt ligesom en mobiltelefon.
Værksted: Gå i musiklokalet og find trommer
frem. Prøv om I kan fortælle, hvilket humør
I er i ved hjælp af trommen. Prøv om I kan
tromme enkle korte beskeder til hinanden. I
kan også tromme med hænderne på bordet.
På www.o3v.dk/Afrika.html kan du finde oplægsholdere, der kan lave ghanesiske trommedanse med eleverne.

1. Martin og fiskerne i Accra

3. Martin og skolebørnene

Forslag til emner, der kan diskuteres i klassen:
Fiskermiljøet i udkanten af hovedstaden Accra
er et hårdt miljø. Mænd og kvinder arbejder
meget, og børnene er ofte nødt til at hjælpe.
Ikke mange af dem går i skole i dette område.
Man kan sammenligne lidt med livet ved
Vesterhavet i gamle dage, hvor befolkningen
ernærede sig ved fiskeri, og mange mænd omkom i de høje bølger. Tal om, hvordan fiskeriet
har udviklet sig i Danmark og sammenlign
med den måde, der i dag fiskes på i Ghana.
Et andet vigtigt emne er slaveri. Danmark
har været stærkt involveret i slavehandelen
i Ghana, og der lever i dag mange slaveefterkommere i Danmark. På biblioteket findes der
flere bøger om slavehandel, som kan bruges til
højtlæsning.
Værksted: Lav en fiskeret i klassen. Grill evt.
fiskene udendørs.

Der er rigtig mange slående forskelle på skoler
i Danmark og skoler i ulandene. Det første, der
slår en, er den materielle forskel. Der er ingen
legeredskaber i skolegården, ingen computere,
ingen bøger, udsmykning eller veludstyrede
faglokaler. Desuden er der ekstremt mange elever i klasserne, og undervisningen er baseret
på gentagelser og udenadslære. Tal om forskellene med eleverne. I Ghana må man gerne slå
eleverne, og lærerne har en pind i hånden,
som de bruger flittigt. Synes I, at det er i orden,
at børnene får smæk? Må man i det hele taget
slå hinanden?
Værksted: Tæl til ti på ghanesisk: 1 biako, 2
ebien, 3 ebasa, 4 enun, 5 enum, 6 esia,
7 esong, 8 awotwe, 9 ekrong, 10 du.
Værksted: Lav den engelske sangleg, som børnene synger. I have one head, I have two ears, I
have two eyes, one nose, one mouth, two arms,
two legs, a body a body one neck, a body a
body one neck, a body a body one neck.
Værksted: Syng tællesangen. One little finger
dancing around, one little finger dancing
around. One, two. Two little fingers dancing
around, two little fingers dancing around. One,
two, three. Three little fingers dancing around
osv ...

2. Martin møder ”Den talende tromme”
I landsbyerne i Ghana er det høvdingen, der
bestemmer. Før man går rundt i byen, skal man
bydes velkommen af ham og hans råd af gamle
mænd. Når børnene danser, er det også for at
byde gæster velkommen, og det viser tydeligt
det enorme sammenhold, der findes i landsbyerne.
Kunne I tænke jer at leve i en lille landsby,
hvor alle kender hinanden? Hvordan tror I,
at livet er i en lille by i Afrika? Synes I, at det
virker rart, at der danses, når der kommer gæster? Har I en dans i klassen, som alle kender?

4. Martin oplever livet i en landsby
Landsbyerne i Ghana er bygget op på en meget
speciel måde. Hver familie har fire-fem hytter, som er omkranset af en mur, så de har en
stor fælles gårdsplads. Alle disse samlinger af

hytter danner en landsby fuld af liv og socialt samvær. Inde på gårdspladsen bliver der
vasket tøj, lavet mad, passet børn, flettet hår,
grinet og pjattet. Hele familien er samlet, og
børnene har pligter ligesom de voksne. Hvad
synes I om det? Tag en generel snak om pligter.
Danske børn synes, at de voksne har for travlt.
Det gør sig ikke gældende i de ghanesiske
landsbyer. Tag en snak om travlhed, sammenhold og familiestrukturer.
Værksted: Lav en afrikansk landsby til udstillingen. Klip hytter ud i karton og tegn dyr,
mennesker, bålplads, majs, tomater osv. på
papir, som klippes ud og klistres op. Lav evt.
også en dansk by på samme måde og klæb dem
op ved siden af hinanden.
Værksted: Flet flotte frisurer på hinanden.
Ketil siger, at der er mange ting i Afrika, der er
meget gammeldags. Hvad mener han med det?
Er det positivt eller negativt. Tag en værdidebat
med eleverne. Sammenlign gamle dage i Ghana
med gamle dage i Danmark og nutid i Danmark.

5. Martin på marked i Tamale
Det er kun enkelte steder i hovedstaden Accra, at der er butikker, som vi kender dem i
Danmark. Langt det meste af handelen foregår
ude i det fri eller under et halvtag. Der er rigtig
meget liv på markedet, og et stort virvar af
mennesker, dyr, biler, trækvogne, larm, duft,
røg, tiggere og meget mere.
Værksted: Lav en udendørs markedsdag med
åbne værksteder, grillmad, salgsboder m.m.

6. Martin hos kistemageren
og hestedrengene
Hvis man er velhavende i Ghana, betaler man
gerne for at blive begravet i en særlig kiste med
stærk symbolsk betydning. Mange ghanesere
tror på et liv efter døden, og det er derfor vigtigt
at ankomme standsmæssigt til det næste liv.
Hestedrengene passer heste i polo-klubben for
ejerne, som er velhavende, hvide polospillere.
Drengene kan tumle de store heste, selvom de
er meget højere end de små knægte. Det kan
sammenlignes lidt med at vokse op på en gård
med husdyr. Hvad ville eleverne sige til at bo
sammen med hestene hver dag?
Værksted: Tegn en fantasikiste og tal om symbolikken.

7. Martin og børnene på klinikken
Et af UNICEFs virkelig store indsatsområder er
vaccination af børn, og i Botingli nord for Tamale er der etableret en lille klinik. Her arbejder Zhitzu som sygeplejerske og jordemoder,
og hun underviser også mødrene i, hvordan de
undgår sygdomme. Martin kalder hende for en
heltinde. Hvad mener han med det?
Tal med klassen om børnedødelighed. Den er
høj i Ghana, og det kan virke skræmmende.
Hvad er et uland? Hvad er forskellen på et
udviklet land og et udviklingsland?
Tal om sygdomme og vaccinationer. Har alle i
klassen været syge, og kan de huske, at de er
blevet vaccineret med en kanyle? Fortæl om
polio, som et eksempel på en sygdom, der er
udryddet i Danmark.
I Ghana tror man på ånder. Hvis man bliver
syg, er det fordi man er besat af onde ånder.
Hvad mener klassen om ånder?
I landsbyen er der ikke rindende vand, så
kvinderne henter vand i et lille vandhul. Tal
om vand og hvad det bruges til.
Værksted: UNICEF bruger ofte teater i oplysningsarbejdet og lader børn og unge optræde
i landsbyerne med små, ofte humoristiske,
teaterstykker om vigtige budskaber. Husk på, at
der ikke er tv og radio. Lav et lille teaterstykke,
med et vigtigt budskab om f.eks. hygiejne, sygdomme og medicin, skolegang, sund kost, antimobning eller lignende og vis det på skolen.

8. Martin besøger et børnehjem
På børnehjemmet Osu Children’s Home i Accra bor der 152 børn mellem 0 og 18 år. Nogle
af børnene er forældreløse, mens andre har
forældre, der sidder i fængsel, er psykisk syge
eller på anden måde ude af stand til at tage sig
af børnene. At være uden mor og far gør stort
indtryk på danske børn, og det er vigtigt, at
klassen får tid til at tale om det at være forældreløs. Brug Børnekonventionen som redskab
og lav en liste over børns behov. Hvad er et
godt børneliv? Hvorfor skal der være regler? Er
regler gode? Er de nødvendige?
Værksted: Læs Børnekonventionen. Kan
rekvireres på www.unicef.dk. Vælg efter en
diskussion de ti artikler, som eleverne synes er
vigtigst. Skriv dem på computer og klæb dem
op på farvet karton, som dekoreres flot. Hæng
dem op i udstillingshjørnet.
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Generel snak med klassen: Hvad er de ghanesiske børn dygtige til? Kan de det samme som
danske børn? Skriv evt. op på tavlen, hvor de
store forskelle er. Sammenlign og tag en værdisnak med eleverne. Hvad er vigtigst her i livet,
og er der noget i Ghana, som man kan være
misundelig over?
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Vejledning til elevbogen
Bogen kan bruges som billedbog og som læsebog. Historierne er de samme som i lærerhæftet, men i en udgave, der er bearbejdet til de
yngste klasser. Læreren må vurdere, hvornår
eleverne kan læse teksterne selv. I børnehave
klassen kan bøgerne bruges udelukkende som
billedbøger, mens læreren læser højt. Billed
erne bør få stor fokus i samtaler i klassen.
De siger meget om livet i Ghana, 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.

4. Landsbyen Sankt Gabriel

8. Fiskerne ved havet

Afslutning

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. Mændene laver ikke så meget. Der
er åbenlyse forskelle på familiemønstret her
i Danmark og på det afrikanske. Tal om det i
klassen og hør børnene, hvilken model de ville
foretrække.

I udkanten af Accra findes der nogle gamle fiskermiljøer, som ikke ændrer sig ret meget. Her
går mange af børnene ikke i skole, for de skal
alligevel overtage deres fars båd og gerning.
Kvinderne ryger fiskene, som mændene hiver
i land hver dag, og børnene hjælper med at
sælge dem på markedet. Det er et råt og hårdt
miljø, som kan sammenlignes med det, danske fiskere levede ved vestkysten i det forrige
århundrede. Synes eleverne, at det er rimeligt,
at børnene skal arbejde med fiskeriet i stedet
for at gå i skole?

Et af budskaberne med dette materiale er, at
børn i hele verden deler nogle fælles livsvilkår, som kan give danske børn en solidaritetsfølelse med deres jævnaldrende kammerater
i andre lande. Men derudover er der også
forskellige kvaliteter at finde hos børn i Ghana
og i Danmark. Danske børn er ikke så selvhjulpne som ghanesiske, og de er ikke længere så betydningsfulde i forhold til familiens
eksistens, som de var en gang. Men hvad kan
de ghanesiske børn egentlig, som danske ikke
kan og omvendt? Eleverne skulle gerne opnå
respekt for ghanesernes kvaliteter og i fællesskab reflektere over deres værdi.

5. Martin besøger en høvding
Høvdingen er landsbyens overhoved, og der
er stor respekt om ham og hans råd af ældre
mænd. Høvdingen sidder på et skind, da det
symboliserer styrke, og man må ikke tale direkte
til ham, men skal kommunikere gennem hans
lingvist. I byen møder vi ”Den talende tromme”,
som er en mand, der kan tromme beskeder
til landsbyen, så de kan høres langt væk. Så
behøver man ikke en mobiltelefon.
Yams er en rodfrugt, der er meget almindelig
i Ghana.

1. Børn i Ghana
Kig på billederne i elevhæftet. Snak om portrætterne. Har I klassekammerater og venner,
der kommer fra Afrika? Print billeder af børn
ud fra UNICEFs hjemmeside www.unicef.dk
og hæng dem op i udstillingsområdet i klassen.

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

3. Børnene i skolen
Danske børn opfatter det at gå i skole som det
mest naturlige i verden, mens det for de fleste
børn i ulandene er en uopnåelig drøm, der kan
give mulighed for en bedre fremtid. Diskuter
dette. Hvad laver klassen i frikvartererne?
Leger de godt sammen, eller er der nogle børn,
der er udenfor? Hvad leger danske børn?

6. Zogg – en lille klinik på landet
Et af UNICEFs indsatsområder er vaccination.
Alt for mange børn dør af sygdomme, der nemt
kunne kureres. På klinikken bliver børnene
målt og vejet, og her får de alle deres vaccinationer. Men det er svært at få de afrikanske
kvinder til at forstå betydningen af forebyggelse. De vil helst først komme på klinikken, når
barnet er blevet sygt. Tal om farlige sygdomme
og vaccinationer. Find flere oplysninger på
www.unicef.dk

7. På marked i Tamale
Der er et utroligt virvar af liv på markedet, hvor
sælgere befinder sig hele dagen med deres varer. Man kan købe vand, mad, tøj, sko, plasticspande, is, cola og meget mere. Hvis I har tid og
lyst, kan klassen prøve at lave deres egen markedsdag og samle penge ind til et godt formål.
Der er ikke så mange børn, der har tandbørster,
på landet, men i Ghana børster de tænder med
en pind, som de gnasker på ligesom lakridsrod. Det har stor effekt. Tal lidt om, hvor vigtigt det er, at man passer på sine tænder.

9. Børnehjemmet Osu
De børn, vi møder, er mellem tre og fem år.
Nogle er forældreløse, mens andre har forældre, der sidder i fængsel eller er psykisk syge.
Børnene måtte selv vaske tøj og hjælpe til på
Osu, og det var overraskende at møde så små
børn, der alligevel var i stand til at udføre de
voksnes opgaver. At forestille sig børn, der
lever uden forældre, er meget trist, så det må
nødvendigvis kræve en god snak i klassen,
evt. af filosofisk karakter: Hvordan er det, når
nogen dør? Hvordan får man et godt liv? Har vi
ansvar for børnene i de fattige lande eller kun
for os selv? Skal vi hjælpe dem? Hvad skal de
børn gøre, der har mistet deres forældre? Hvad
kan gøre dem glade? Læs evt. ”Palle alene i
verden”. Tegn på store stykker papir, hvad der
er godt, og hvad der er ondt i verden.

10. Hestedrengene i Accra
Der er nogle meget rige mennesker i Accra,
som dyrker polo og ridning på ekstremt dyre
heste. Disse heste passes af ghanesiske børn,
som bor i små huse ved siden af staldene på
ridebanens område. De bliver ikke lønnet, men
får kost og logi og arbejder hele dagen, når de
ikke er i skole. Det er tydeligt, at de er meget
glade for hestene og hinanden, men der er ikke
stor sandsynlighed for, at deres liv vil ændres.
Til dette afsnit vil det være oplagt at tale om
pligter og arbejde samt elevernes forhold til
husdyr.
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Kan du gå mange kilometer
med et fad appelsiner på hovedet?
Kan du ride galop uden saddel?
Kan du bære din lillebror
i et stykke stof på ryggen?
Det kan børnene i Ghana.
Det fortæller Martin Keller om i denne bog.
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