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i laos

martin kommer til

laos

Laos er et land i Asien. Det er over fem gange så
stort som Danmark, men der bor kun lige så mange
laoter i Laos som danskere i Danmark. Lidt over
halvdelen af dem er børn.

Da jeg skulle til Laos, ﬂøj jeg i over 12 timer. Først
fra København til Bangkok i Thailand. Bagefter fra
Bangkok til hovedstaden i Laos, som hedder Vientiane.

Jeg har besøgt nogle af dem.

Det var sjovt at stige ud af ﬂyveren. Jeg havde forladt efteråret i Danmark og var ankommet til Laos’
stegende hede, hvor jeg landede midt i de hvislende lyde fra hundredvis af græshopper og cikader.
Jeg var ikke i tvivl om, at jeg befandt mig i en hel
anden verden langt væk fra Danmark. Mine bukser
klæbede sig ind til mine ben, og sveden begyndte
at løbe ned af min ryg, fordi vejret var så varmt og
fugtigt, selvom det var midt i november måned.
Tropenatten i Laos er kulsort. Efter den lange rejse
glædede jeg mig til at sove i en seng. Men inden
jeg faldt i søvn på hotellet i Vientiane, kom der en
mægtig stor edderkop kravlende på væggen hen
mod min hovedpude. Jeg lå og holdt øje med den,
indtil en grøn gekko kom løbende hen over væggen med sine sugekop-fødder. Den var på jagt efter
noget mad. Men edderkoppen kravlede lynhurtigt
ind i en sprække i væggen, hvor den kunne gemme
sig for gekkoen. Bagefter faldt jeg i søvn.
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Næste morgen tog jeg på opdagelse i Laos, som er
et af verdens fattigste lande. Der er nogle fantastiske naturområder i Laos med kæmpe bjergkæder og
uigennemtrængelige regnskove, hvor der bor tigre
og vilde elefanter. Nogle af laoterne, som indbyggerne i Laos hedder, bor i små huse inde i storbyerne, men langt de ﬂeste bor ude på landet i nogle
fantastiske træhuse, der er bygget på høje pæle.
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Det var sjovt at møde de forskellige mennesker,
som jeg traf i Laos. Selvom laoterne er meget
fattige, er de alligevel utrolig gæstfrie og smilende.
Jeg følte mig godt tilpas mellem alle de søde
mennesker.
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børnene ved
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Mekong

Mekongﬂoden er en kæmpe stor ﬂod, der begynder
som smeltevand i de høje bjerge højt oppe i Tibet.
Floden løber gennem Kina, ind i Laos og langs
grænsen mellem Thailand og Laos. Til sidst løber
den ud i det Sydkinesiske hav. Mekong betyder
Den store Moderﬂod. Dens vand er brunligt, og der
er meget stærk strøm i ﬂoden.
Jeg besøger en dag en landsby, der hedder Ban
Nongpen. Den ligger ned til Mekongﬂodens bred.
Alle børnene leger i vandet, uden nogle voksne
til at passe på dem. De hyler og skriger af grin,
ligesom danske børn, når de leger på stranden om
sommeren. Nogle af børnene kravler ud i spidsen
af deres familiers ﬁskerbåde og springer i vandet.
Så driver de et godt stykke med strømmen, indtil
de når spidsen af en anden ﬁskerbåd længere nede
ad ﬂoden. Her kravler de op på båden, løber ind på
land og langs bredden tilbage til den første ﬁskerbåd, hvor de starter forfra med legen. Det er næsten
ligesom en vandrutschebane i en dansk svømmehal. I Laos er der bare ingen livredder, så børnene
skal passe rigtig godt på, når de leger ude i ﬂoden.

Ved siden af ﬁskerbådene står der nogle drenge
og ﬁsker med kastenet. Drengene kaster nettet ud
i vandet, som om det var et stort tæppe med huller i. Hele vejen rundt i kanten af det runde net er
der bundet metalringe, som gør, at nettet synker
hurtigt til bunds. Når drengene hiver nettet op
af vandet igen, ligger der små friskfangede ﬁsk i
midten. Det ser ﬂot ud, når drengene kaster med
nettene. Jeg spørger dem, om de kun ﬁsker for sjov,
men de svarer, at de fanger ﬁsk til deres aftensmad.
Jeg kan nu se, at drengene griner og snakker med
hinanden, mens de ﬁsker, og det er tydeligt, at de
har det dejligt.
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Længere nede ad ﬂodbredden sidder nogle piger
og graver dybe huller i mudderet. De vil vise mig,
hvad de graver efter, og jeg er selvfølgelig meget
nysgerrig. Er det mon frøer eller lungeﬁsk? En af
pigerne, som hedder Amphay, jager hånden ned i
det dybe mudderhul og hyler af glæde. Hun tager
forsigtigt hånden op igen, og mellem ﬁngrene holder hun en enorm fårekylling i bagbenene. Jeg har
aldrig set så stor en fårekylling før, og jeg får lov til
at holde den lidt, inden jeg lægger den ned i pigernes kurv, som er fuld af kriblende insekter.

dyrene

i landsbyen

I Laos, hvor der er fugtigt varmt sommervejr hver
dag, lever der en masse forskellige dyr, som ikke
bor i et koldt land som Danmark. Ude i regnskoven
er der tigre, elefanter, aber og bjørne. Der lever også
mange giftige slanger og insekter, så man skal passe
på, hvor man går, hvis man har bare fødder.
Ved et af de ﬂotte huse, der står på nogle høje pæle
i landsbyen, er en mor ved at hænge vasketøj op.
Ved siden af tørresnoren hænger der en kæmpe
stor giftig edderkop i sit spind. Den er på størrelse
med en barnehånd. Mens jeg står og kigger på den,
ﬂyver der en ﬂue lige ind i spindet. Edderkoppen
er så stor, at ﬂuen kan forsvinde ind i dens mund i
tre mundfulde.
Overalt i landsbyen går der grise, hunde, katte,
køer, okser, høns og ænder frit omkring. Selvom der
er meget dyrelort på jorden, lugter der ikke grimt.
Der dufter af grønne blade, træ og skovbund. Hvis
man er barn og bor i Laos, skal man i hvert fald
ikke være bange for dyr og insekter.
Mens jeg går rundt i landsbyen, kommer der en
dreng på 8 år gående imod mig. Jeg kigger en ekstra
gang på ham, for det ser ud som om, han har en
pukkel på ryggen. Men pludselig bevæger puklen
sig og hopper op på hovedet af drengen. Nu kan jeg
se, at puklen er en lille abeunge. Drengen fortæller,
at hans bedstefar fangede aben ude i regnskoven, og
at han ﬁk den i fødselsdagsgave.
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hvad

spiser

man i laos
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Jeg har lige været på besøg hos en af de familier,
der bor i husene på pæle. Faren og hans søn går
ned ad den stejle trappe. De snakker lidt sammen
og peger over mod en lille ﬂok høns. Faren går til
venstre, og drengen går til højre rundt om hønseﬂokken, så hønsene er omringet. Pludselig kaster
drengen sig ind i ﬂokken og griber fat i en stor sort
høne. Faren griner og roser sin søn. Stille og roligt
tager han en økse frem, lægger hønen på en træstub
og hugger hovedet af den. Moren kommer ned og
begynder at plukke fjerene af hønen, så dunene
ﬂyver omkring som en sort fjersky. Det hele går
meget hurtigt. Få minutter efter hønen er slagtet
og renset, ligger den i en gryde med kogende vand
midt i det lille ildsted i køkkenet. Der begynder at
dufte af hvidløg, ingefær og hønsekødsuppe. De
andre i landsbyen er ikke i tvivl om, hvad denne
familie skal spise til aftensmad. Jeg tænker på, at
det er meget få mennesker i Danmark, der kan gå
lige uden for deres dør og hente aftensmaden uden
at skulle forbi supermarkedet først.

Et andet sted i landsbyen skal der ristes fårekyllinger. Amphay, som jeg mødte ved ﬂoden, skal til
at spise sin fangst. Hun laver et bål på jorden, og
jeg puster lidt til gløderne, så der kommer ﬂammer i bålet. Pigen trækker tarmene ud af fårekyllingerne, sætter en wok på bålet og rister insekterne
i brandvarm olie. Pigen og hendes lillebror spiser
de varme, sprøde fårekyllinger, så jeg kan høre en
knasende lyd. Det er næsten som, når vi spiser rejer
i Danmark. De spørger, om jeg vil smage en nyristet
fårekylling, men jeg takker pænt nej. Jeg har meget
lyst til at smage, men jeg tør ikke. Jeg er bange for
at få dårlig mave.
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martin i

rismarken
14

I Laos spiser alle børnene ris ﬂere gange om dagen.
Der er mange rismarker i Laos, og jeg er med til at
høste ris i Ban Nongpen. Ris vokser i vand, men
når den er moden, er marken tømt for vand, så
bønderne kan gå i det halvtørre mudder og skære
risplanter over med håndkraft. En venlig bonde,
der holder pause i varmen, spørger, om jeg vil låne
den skarpe segl, som han bruger til at skære ris
med. Det er meget hyggeligt at gå og høste ris. Alle
bønderne snakker med hinanden og smågriner eller
synger. Efter 20 minutter bliver det så varmt for
mig, at sveden løber ned i mine øjne. Jeg skal allerede have en pause. Det er hårdt at arbejde under
den stærke sol.
I landsbyen står en mor med en stor si i hænderne.
Sien er fuld af ris. Hun kaster dem op i luften, så
vinden kan blæse blade og skaller væk. Jeg får lov
til at prøve, og jeg bliver forskrækket, da jeg mærker, hvor tung sien er.
Jeg synes, at det er sjovt at tænke på, at den ris, vi
spiser i Danmark, også har vokset på en mark i et
varmt, smukt land i Asien.
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børnene
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vaccineres

En dag kører jeg i mange timer fra den store by
Luang Prabang ud til en meget fattig landsby, der
hedder Ban Meuang Khay, for at besøge et sygehus.
Lægens venteværelse er fyldt med mødre, der har
taget deres små børn med. Børnene skal have en
vaccine mod stivkrampe i armen og en anden vaccine mod polio, som de får som dråber i munden.
Lægen og sygeplejerskerne arbejder til dagligt på
sygehuset inde i den store by, og når de kommer på
besøg i Ban Meuang Khay, kommer mødrene langvejs fra med deres børn.
Den lille pige med den sorte hårtop hedder Noy. Jeg
synes, at hun ser sød ud. Det er godt at vide, at hun
bliver vaccineret af lægen. For selvom det gør ondt
at blive stukket, og Noy græder meget, så betyder
det også, at hun ikke kan blive smittet med farlige
sygdomme. Man kan sige, at vaccinationerne redder liv. Noy bliver også målt og vejet, så lægen kan
se, om hun vokser ordentligt, og Noys mor og alle
de andre mødre bliver undervist af lægen. De lærer,
hvordan man kan undgå sygdomme, og hvordan
man kan se, om børnene er ved at blive syge og skal
til lægen. De lærer også, hvor vigtigt det er at vaske
hænder og børste tænder.
Mødrene og børnene i venteværelset på det lille sygehus opfører sig anderledes, end de ﬂeste danskere ville gøre. Selvom de sidder og venter i varmen
i ﬂere timer, er der alligevel ingen, der brokker sig
eller skælder ud på lægen. Laoterne er meget rolige
og tålmodige.

17

nee og noo
står op
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Klokken fem om morgenen møder jeg pigen Nee
og drengen Noo i deres hus i Ban Nongpen inde i
regnskoven. Det er mørkt, og det regner, tordner og
lyner, så det er godt at komme ind i familiens lille
hyggelige køkken og hjælpe børnene med at få gang
i bålet. Først vasker Nee op ude på terrassen, mens
hendes bror holder en paraply over hendes hoved,
så hun ikke bliver våd i regnvejret. Bagefter koger
Nee sticky rice eller klisterris, mens Noo forsigtigt
går ned ad den glatte trappe for at fodre familiens
dyr. De har både en gris, ænder og høns. De to børn
hjælper til med at lave mad og gøre rent i huset i
tre timer, inden de skal i skole.
Morgenmaden er færdig. Nee og Noos bedsteforældre, forældre og søskende sidder på gulvet omkring et lavt spisebord, som er ﬂettet af bambus. De
spiser bambusskud, chili, klisterris dyppet i ﬁskesovs, stærk pølse og æggekage. Jeg spiser bambusskud med chili. Det smager godt, men det er meget
stærkt.
Efter morgenmaden rydder børnene op, tager deres
skoleuniformer på og går sammen med de andre
børn fra landsbyen gennem regnskoven hen til
skolen.
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besøg i

landsbyskolen
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Skolen begynder klokken otte. En dreng slår hårdt
på et rustent bilhjul, der hænger i et tov. Det lyder
næsten som en klokke. Mens han slår, kommer der
små ﬂokke af børn ud fra skoven. Nogle af dem
har gået i mere end en time for at komme hen til
skolen. Jeg hilser pænt på børnene, som man hilser i Laos. Jeg samler hænderne foran mit ansigt
og siger: sa-bai-dee, som betyder goddag. Når man
samler hænderne på den måde, betyder det, at man
holder om den ånd, der tilhører personen, man
hilser på, og at man passer godt på den.

Børnene samles til morgensang på pladsen foran
skolen. De hejser ﬂaget og synger højt. Alle synger
med. Bagefter går de ind i klasserne. De tynde skillevægge er lavet af ﬂettede bambusblade, så man
kan tydeligt høre, hvad der sker i de andre rum ved
siden af. I klassen er der blødt sand på gulvet. Der
er også et par hunde hjemme fra landsbyen, som
er trasket med børnene i skole. En af dem ligger og
sover på en piges bare fødder.
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Alle børnene læser op i kor. Det er mærkeligt
at høre det laotiske sprog, når jeg ikke forstår et
ord af, hvad der bliver sagt. Men det lyder meget
smukt, og jeg synes, at de er dygtige. Bagefter er der
nogen, der skal skrive på tavlen, men jeg kan ikke
genkende et eneste bogstav. Laotisk er helt anderledes end dansk.
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I frikvarteret er børnene rigtig gode til at lege sammen. De griner og pjatter og leger sanglege, som
minder lidt om dem, vi leger i Danmark. Det eneste legetøj, de har, er et par bolde, som de selv har
ﬂettet af bambusblade. Der er ingen legeplads med
gynger og klatrestativer. Kun en græsplæne med
masser af plads. Der er heller ingen toiletter. Når
de har brug for det, må de gå ud til et særligt sted i
skoven. Et til pigerne og et andet til drengene. Det
er meget anderledes end i Danmark.

tempelskolens
drenge
En tidlig morgen klokken ﬁre besøger jeg en tempelskole i en landsby, der hedder Ban Na Sang. Her bor
der 50 drenge mellem syv og sytten år. De sidder
alle sammen i templet og beder til en stor buddhaﬁgur. Foran dem sidder der en gammel munk på 82
år og taler med en særlig messende stemme, så det
lyder, som om han synger. Børnene svarer ham i kor
en gang imellem. Det lyder ﬂot. Drengene er novicer. Det betyder lærlinge. De er nemlig i klostret for
at lære at blive buddhistmunke.
I mørket går alle munkene ud af templet ned ad
små grusveje, til de kommer til de store veje, der
fører ind til byen Luang Prabang. Jeg går ved siden
af novicerne og får et chok, da to store bøﬂer løber
ud foran mig midt på vejen. Bøﬂerne står stille
og kigger på novicerne, der går forbi i deres ﬂotte
orange dragter, og jeg drejer forsigtigt udenom.
Langs vejen bliver vi mødt af mænd og kvinder, der
sidder på hug foran deres huse. De har tilberedt en
masse lækker mad, som de lægger ned i de bambuskurve, de små novicer har hængende over skulderen. Hver gang drengene har fået noget mad, synger
de en sang, der handler om, at Buddha vil passe
godt på de folk, der har givet maden.
Tilbage i templet får jeg lov til at spise noget af
maden sammen med novicerne. Der er rigtig mange
forskellige retter, og det smager himmelsk.
Når maden er spist, skal der vaskes op, og gården skal
fejes. Så er klokken ved at være mange, og drengene
skal skynde sig ind til byen, hvor de skal i skole.
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hjem igen
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Efter 12 dage i Laos skulle jeg desværre
hjem igen. Jeg var blevet rigtig glad for at
besøge de laotiske børn, og jeg har lært meget af at være sammen med dem. At være i
Laos er næsten som at komme på en rejse
tilbage i tiden. Tilbage til dengang, hvor der
ikke var elektricitet i husene, så man måtte
lave mad på et åbent ildsted. Eller hvor der
ikke var telefoner, computere og fjernsyn
på alle børneværelserne, så man var nødt
til at lege med hinanden i stedet, hvis man
ikke ville kede sig. Det er også længe siden,
at børnene i Danmark blev så syge af lungebetændelse, stivkrampe eller diarré, at de
kunne risikere at dø af det. Men sådan er
det stadig i Laos.

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 ligesom I er på trods af, at
de lever i et af verdens fattigste lande.

Men selvom der er store forskelle på
Danmark og Laos, så er børnene alligevel
meget ens. Laotiske børn kan lide at lege
ligesom jer, og de kan lide at lære noget

Nu håber jeg, at I synes, det har været
spændende at høre om de laotiske børns
liv. Måske har I lyst til at lære mere om
Laos, og så er det bare af sted til biblioteket.

Der er nu én ting, de har i Laos, som vi
ikke har så meget af i Danmark, og det
er tid. I Danmark har vi meget travlt. Vi
vil gerne nå en masse forskellige ting
på meget kort tid. Nogle gange bliver de
voksne sure og glemmer at tale pænt til
hinanden, fordi de har så travlt, at de bliver stressede. Men det oplevede jeg slet
ikke i Laos, og det gjorde mig faktisk lidt
misundelig.

Lærervejledning
Materialets opbygning
Martin i Laos er et undervisningsmateriale
for børnehaveklasser og 1., 2. og 3. klassetrin.
Det består af en DVD, et lærerhæfte samt en
elevbog. DVD’en indeholder 8 indslag fra
Laos, som alle har været vist i Minizulu på
TV2 Zulu i løbet af foråret 2006. Lærerhæftet
er inddelt i to dele: 1. del indeholder Martin
Kellers fortællinger fra Laos 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 dvæle ved billederne og eventuelt analysere
et par stykker fra hvert opslag. De kan give
eleverne rigtig mange oplysninger om livet i
Laos, 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, som kan ske
i vekselvirkning med formidlingen, 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, desto 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 kan der
ﬁndes forslag til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen. Man kan også rekvirere en
gratis prøvepakke om Moveathon, som er en
idrætsorienteret fundraisingaktivitet, 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
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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 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 samtale 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 “se”, at børn i f.eks. Asien har evner og kvaliteter, som gør dem til mennesker
– ligesom os.

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 155
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 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 oplysninger eller send en mail til Anne Mette Friis på
amfriis@unicef.dk

gere er laoter, men i de bjergrige områder i
nord lever forskellige etniske grupper såsom
Hmong og Black Thai, der alle taler deres særegne sprog. Der er ﬂere informationer om Laos
på www.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 Laos
Det smukke bjergrige land Laos er ikke alene
et af de mindst udviklede lande i Sydøstasien.
Det rangerer også som et af de allerfattigste
lande i verden. Landet opnåede sin selvstændighed i 1953 efter mange år som del af
Fransk Indokina, men umiddelbart efter den
nyvundne frihed begyndte et kommunistisk
oprør, der trak landet ind i en borgerkrig,
som førte til etableringen af en kommunistisk
stat i 1975. I Laos bor en fredelig befolkning
på 5,5 millioner under meget barske vilkår.
Halvdelen af dem bor langs Mekong ﬂoden,
der udgør landets primære færdselsåre. Dårlig
infrastruktur gør, at store dele af befolkningen
lever isoleret og uden adgang til selv de mest
basale sundhedsydelser såsom fødselshjælp og
vaccinationer. To tredjedele af landets indbyg-

FAKTA
40 procent af alle børn i Laos er fejlernærede
Hvert niende barn dør, før det fylder fem år
af sygdomme, som nemt kunne forebygges
Kun 62 procent af børnene går i skole
40 procent af alle børn vejer for lidt
43 procent har adgang til rent drikkevand
24 procent har ordentlige sanitære forhold
Læs mere på www.unicef.dk og www.unicef.org

Vejledning til DVD’en
1. Martin besøger en landsbyskole
Forslag til emner, der kan diskuteres i klassen:
Hvor mange børn går i skole i Laos?
Mon det er lige mange piger og drenge?
Hvad er pigers pligter i huset?
Der er ingen vand – hvad betyder det for
hygiejnen?
Børnene skal gå langt for at komme hen til
skolen. Kommer de der mon så hver dag?
Alle har skoleuniformer på. Kan I nævne fordele og ulemper ved det?
Holder skolen mon til den hårde regntid?
Hvorfor er den bygget af bambusblade?
Skoleklokken er et gammelt hjul. Hvad synes
I om det?
Alle børn leger med hinanden i frikvarteret
– uden legetøj. Hvad synes I om det?
2. Martin høster ris

Før I begynder
Vær opmærksom på, at der også i Laos er børn
i storbyen Vientianne, der lever et moderne
liv med computere osv. De historier, som dette
materiale fortæller, omhandler især fattige
landsbyer og det liv, der udspiller sig i områder 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 Laos 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.

Vi har ikke rismarker i Danmark. Læs på risposer derhjemme, hvor risen kommer fra.
De bruger ikke maskiner til at høste. Sammenlign med Danmark i gamle dage.
VIGTIGT: Det anslås, at der stadig ligger mellem 4 og 6 millioner ueksploderede landminer
tilbage fra Vietnam-krigen. En snak om krig og
bomber er meget relevant. Der arbejdes hårdt
på at fjerne minerne, så der er håb forude.
Husk at signalere håb overfor klassen.
Om aftenen hygger laoterne sig sammen. Hvad
gør vi i Danmark? Hvad er bedst?
3. Martin og børnene fanger ﬁsk
og fårekyllinger
Floden er livsvigtig for laoterne. Hvad kan
man bruge den til?
Børnene leger alene i vandet uden forældre.
Hvordan gør vi i Danmark? Hvorfor er der
forskel?
De fanger ﬁsk og fårekyllinger, og alt bliver
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spist. Børnene indgår som en vigtig del af familiens eksistens. Hvordan er det i Danmark?
Hvorfor er der forskel?
Tal om ernæring og kostpyramider.
Maden bliver ofte tilberedt uden for huset, og
laoterne er altid sammen. Landsbyen er som
en stor familie. Hvordan er det i Danmark, og
hvorfor er der forskel?
Nogle af familierne har et lille fjernsyn, men
der er kun lidt strøm, som kommer fra solfangere doneret af Japan. Snak om et liv uden
strøm – pc’ere, Playstation, tv osv.
4. Martin ser Noo og Nee lave morgenmad
Noo og Nee står op, når hanen galer ved 4-5
tiden. De skal hjælpe med morgenmaden.
Sammenlign med danske forhold og tal om
fordele og ulemper.
Der skal også fodres dyr. Tag en generel snak
om pligter.
De bruger regnvandet til opvask. Det er ikke altid sundt. Tag emnet sygdomme og hygiejne op.
Hele familien spiser sammen. Tal om sammenhold mellem generationerne og i det hele taget
om familiestruktur. Sammenlign med vores
forhold.
I Laos spiser man ris (sticky rice) morgen,
middag og aften. Tal om ensidig kost og penge
til at købe god og nærende mad. Hvad spiser
eleverne i klassen?
5. Martin besøger en byskole
Byskolen er sponsoreret, så den har lidt ﬂere
penge end landsbyskolen. F.eks er skolen meget stolt af toilettet. Sammenlign med dansk
standard for hygiejniske forhold.
Børnene børster tænder i skolen. De gør det
ikke så meget derhjemme. Er det godt?
Alle materialer i skolen er genbrugsting fra
virksomheder i Vientianne. Hvordan er det i
forhold til jeres skole? Har I farver, træ, ler,
computere osv. på skolerne?

Der er frivillige hjælpere på skolen. F.eks en
14-årig tidligere narkoman, som nu selv går i
skolen. Diskuter det evt. med eleverne.
I affaldsbanken sorterer børnene affald, som
kan sælges. Det giver penge til materialer.
De lærer også en masse om miljø og genbrug.
Hvad synes klassen om det?
6. Martin på opdagelse i en landsby
Tag en generel snak om gamle dage i Danmark.
Sammenlign med nutid i Laos og nutid i
Danmark.
Børnene i Laos har mange ﬂere pligter end
danske børn. Men de er sammen, mens de
udfører deres pligter. Sammenholdet er stort,
og de voksne har ikke nær så travlt som danskerne har. Tal om stress og travlhed i klassen.
Sammenlign. Hvad er bedst?
Man må ikke være bange for dyr og insekter,
når man bor i Laos. Ville danske børn kunne
klare at bo sammen med edderkopper og andre insekter?
Virker livet i landsbyen afskrækkende eller
tiltrækkende på klassen?
7. Martin besøger et sygehus i bjergene
Sygehuset er mere en klinik end et egentlig sygehus. Det står tit tomt, men engang imellem
kommer der læger fra de større byer og laver
tjek på børnene i byen. Samtidig underviser
de mødrene i, hvordan de undgår sygdomme.
Tal med klassen om børnedødelighed. Den er
høj i Laos, 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 stukket med en kanyle?
I Laos tror man på ånder. Hvis man bliver
syg, er det, fordi man er besat af onde ånder.
Derfor ofrer man til dem. Hvad mener klassen
om ånder?

8. Martin ser dukketeater
UNICEF bruger ofte teater i oplysningsarbejdet. I Laos er der tradition for at spille med
dukker, som er fremstillet efter gammel tradition. De unge mennesker i indslaget laver selv
dukkerne og rejser rundt i landsbyerne med
humoristiske forestillinger om sundhed og
sygdom. På den måde oplyser de om hygiejne,
forebyggelse, symptomer og helbredelse på en
sjov måde. Hele byen samles til teater, og de
elsker det. Hvad mener klassen om den idé?
Er danske børn lige så stille og velopdragne,
når de ser teater?
Generel snak med klassen: Hvad er de laotiske
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 Laos, man kan være misundelig over?

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. Billederne bør få stor fokus i samtaler i klassen.
De siger meget om livet i Laos, 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.

der kommer fra Asien? Print billeder af børn
ud fra UNICEFs hjemmeside www.unicef.dk og
hæng dem op i udstillingsområdet i klassen.
2. Martin kommer til Laos
Tag Laos op som emne. Hvor ligger landet?
Har du været i Asien? Kunne du tænke dig
det?
Flere elever har måske været i Asien, og de
kan medbringe fotos til udstillingen i klassen.
3. Børnene ved Mekong
Tal om vandets betydning. Hvad kan man
bruge en ﬂod til? Husk, at der ikke er rindende
vand i Laos. Halvdelen af laoterne bor ved
Mekong ﬂoden, som sikrer deres overlevelse.
Børnene hjælper med at fange aftensmaden.
De er ekstremt selvhjulpne i forhold til danske
børn, og det kan nok sætte gang i en spændende snak i klassen.
Tal om ”mærkelig” mad. Hvad spiser vi i
Danmark, som er mærkeligt? Fuglefostre (æg)
og friturestegt grisehud (ﬂæskesvær). Husk at
udvise respekt for forskellige religiøse retningslinier for kost. Udnyt etniske forskelle i
klassen positivt.
4. Dyrene i landsbyen

Vejledning til lærerhæftet

Tag en snak om klassens kæledyr. Hvilken
betydning har de? Medbring billeder af dyrene
og hæng dem op. I Laos er dyrene nyttedyr.
De giver mælk, æg og kød, og hundene er ikke
kæledyr, der sover i fodenden af sengen. De
er vagthunde og dygtige til at fange rotter.
Børnene er med til at passe dyrene og til at
slagte dem. Hvad mener klassen om at sove
sammen med edderkopper og andre insekter?
Er børnene i Laos ikke modige?

1. Børn i Laos

5. Hvad spiser man i Laos

Kig på billederne i elevhæftet. Snak om portrætterne. Har I klassekammerater og venner,

Lav en maddag i klassen. Hver elev medbringer sin livret, som er tilberedt derhjemme.
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Hver elev fortæller om den valgte ret og begrundelse for valget. Tal om sundhed. Alternativt kan I sammen lave wokmad udenfor over
et bål. I kan også plante ingefærrødder i muldjord. De vokser sig store og ﬂotte på kort tid.

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?

6. Martin i rismarken

10. Drengene i tempelskolen

Kog forskellige ristyper med børnene: Basmatiris, grødris, sorte, vilde ris og brune ris.
Tal om ernæring. Hvad sker der, hvis man
spiser meget ensidig kost?

Der er mange relevante ting at diskutere
i dette afsnit. Buddhismen er blot en trosretning ud af mange, og der kan evt. planlægges et lille forløb om religioner i klassen. Der
kan også diskuteres forskellige ﬁlosoﬁske
spørgsmål med klassen: Hvordan får man et
godt liv? Hvem bestemmer over dit liv? Hvad
betyder moral? Har vi ansvar for andre eller
kun for os selv? Har vi ansvar for børnene i de
fattige lande? Skal vi hjælpe dem? Findes der
en Gud? Er det vigtigt at tro på noget?

7. Børnene vaccineres
Et af UNICEFs indsatsområder er vaccination. Alt for mange børn dør af sygdomme,
der nemt kunne kureres. I Laos er der i bjerglandsbyerne en tradition for, at faderen ved
fødslen skærer navlestrengen over med en
bambuspind, og det giver stor risiko for, at
barnet udvikler stivkrampe og dør. Læs mere
om stivkrampe i Laos på www.unicef.dk
8. Nee og Noo står op
Hvor meget synes klassen, at børn skal hjælpe
til derhjemme? Kunne eleverne tænke sig, at
have pligter af den type, som Nee og Noo har?
Hvilke pligter har de selv, og udfører de dem
modvilligt eller med glæde? I Laos er børnene
så integrerede i familien, at de indgår i husholdningens opgavefordeling. Diskuter dette
med klassen.
9. Besøg i landsbyskolen
I mange laotiske skoler går eleverne på det
samme klassetrin i ﬂere år, da der ikke er nok
uddannede lærere. Danske børn opfatter det
at gå i skole, som det mest naturlige i verden,

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

Held og lykke
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Har du smagt en fårekylling?
Kan du selv fange din aftensmad?
Kan du bo ved siden af en fugleedderkop?
Det kan børnene i Laos.
Det fortæller Martin Keller om i denne bog.
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