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Børn er i bund
og grund ret ens
Alle lande er forskellige. I hvert fald hvis man
sammenligner et land i Norden med et land i
Afrika eller Asien. Jeg har mødt mange forskellige
børn fra det meste af verden. Og jeg synes, det er
så sjovt, at uanset hvor på kloden man bor, så er
børn ikke særligt forskellige, for de fleste ønsker
sig helt de samme ting. De ønsker sig en god og
tryg familie og et godt sted at bo. De vil gerne
gå i en rar skole og have rigtig sjove og trofaste
kammerater. De vil gerne have pænt tøj og gå
til fester med deres familier og venner, og de vil
gerne vokse op og få et godt job, så de kan gøre
noget godt for dem selv og deres nærmeste.
Så selvom hudfarven, livretterne, religionen og
interesserne er forskellige, så er børn i bund og
grund ret ens – eller hvad synes I? Noget af det,
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som binder jer børn sammen, er at I alle sammen
har ret til at have et godt og trygt liv. I har nemlig
jeres egne rettigheder, og de samme rettigheder
gælder for alle børn i hele verden.
Jeg har besøgt børn i Myanmar sammen med
Sofie, og i denne lille bog kan I møde nogle af
børnene. I kan læse, hvordan det går med deres
rettigheder og sammenligne deres situation med
jeres egen. Måske kan I også blive en lille smule
imponerede over børnene fra Myanmar, fordi de
kan så mange ting, som I måske kan lære noget af.

God fornøjelse
Hilsen Anne Mette fra UNICEF Danmark
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Sofies fortælling

I Myanmar

bliver man blæst bagover
Hej, jeg hedder Sofie.
Jeg rejste til Myanmar med UNICEF uden at vide,
hvad jeg kunne forvente. Det eneste, jeg troede på
forhånd, var at jeg ville møde rare og venlige mennesker. Jeg har rejst rigtig meget i hele verden. Og
når jeg har besøgt meget fattige lande, er jeg altid
kommet hjem med en følelse af modløshed. Jeg
har virkelig ikke vidst, hvad jeg skulle gøre for at
hjælpe børnene og deres familier. Den følelse fik
jeg ikke efter mit besøg i Myanmar.
Jeg blev blæst bagover af god stemning, livsglæde og positiv energi. Selvom der ikke er nogen
tvivl om, at nogle af børnene har hårde vilkår, så
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er de helt utroligt glade og fulde af pjank og sjov,
ligesom mange danske børn. Jeg besøgte en pige,
som jeg har taget med hjem i mit hjerte. Hun hedder Thazin, og hun er en helt særlig person. Det er
piger som hende, der er fremtiden for Myanmar.
Hun er så sej, klog og sød. Det tror jeg også, at I vil
synes.
UNICEF har bygget et ungdomscenter i Thazins
landsby, og det er her, børnene kan samles og
hygge sig, uden de voksne hele tiden er til stede.
Her kan de lære, hvad der skal til for at få et godt
liv, hvor deres rettigheder bliver overholdt.

I Myanmar er det helt vildt varmt, og det er
selvfølgelig vigtigt at drikke meget vand. I Thazins
landsby findes der ikke rent vand. Det er for
sindssygt, og det er svært for mig at forstå, at
man ikke bare kan åbne for vandhanen, når man er
tørstig. I stedet må Thazin og de andre i landsbyen
hente vand i en lille sø. Det var en vild oplevelse
for mig, og det sidder dybt i mig. For det er så
naturlig en del af min egen hverdag, at jeg har
adgang til friskt og rent drikkevand. Hvor ville jeg
ønske, at det ikke kun var nogle af os, der kunne
det, men at alle i hele verden kunne drikke en kop
rent, koldt vand!
En anden, jeg mødte på min tur, var Tun Tun Aung.
En virkelig sød dreng, som heldigvis har sin seje
storebror. De to bor alene, fordi deres mor og far
er døde. Tun Tun Aung er 13 år, og noget af det
vigtigste for ham er at stryge sit tøj og gå pænt
klædt. Det kender jeg godt, det er også vigtigt for
mig…
Rigtig god fornøjelse på de næste sider. Jeg
glæder mig til, at I skal møde nogle af de
fantastiske børn, jeg har mødt på min rejse, og
lære noget mere om Myanmar.
Kærlig hilsen
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Myanm–ardet gyldne land
Rigtig mange mennesker kalder Myanmar for det
gyldne land. Det er, fordi landet er fyldt med fantastiske templer, som er belagt med guld. Hver gang
I googler Myanmar eller finder en bog om landet,
så dukker der billeder op af gyldne templer og
især af templet Shwedagon. Det er det allerstørste af dem alle og ligger i Yangon. Prøv selv! Men
Myanmar er også utroligt mange andre ting end
guld og store, grønne skove, og det kunne være
spændende at høre, hvad I tror, man kan finde i
Myanmar.

Det mærkelige er, at Myanmar engang var et rigt
land, som solgte teaktræ, gummi og ædelstene
til hele verden. Det var dengang et kongedømme
med flotte paladser og storslåede klostre, men
mange krige ødelagde landet, og i dag er der
mangel på penge. Jeres lærer kan fortælle jer,
hvordan landet har udviklet sig, og hvordan det ser
ud i dag.

Fakta om Myanmar

Myanmar ligger i Asien, som er den verdensdel,
hvor også Thailand, Kina og Indien ligger. Det er
en kæmpestor verdensdel med mange forskellige
lande. Måske kan I prøve at lave en liste over alle
landene i Asien og hænge den op i klassen. Find
også en masse billeder fra Myanmar på nettet og
print dem ud. På den måde kan I lave en udstilling
i klassen, som I kan invitere jeres forældre over og
se.

ri
Der bor cirka 53.719.000 menneske
(2013)
00
4.0
Myanmar. I Danmark er vi 5.61

Befolkningen i Myanmar er meget fattig, hvis man
kun taler om penge. Jeg satte mig for at finde ud
af, om man kan være rig på andet end penge, og
om man kan finde guld andre steder end på
pagodernes tag.

ingen,
I Myanmar er det kun 8% af befolkn
et.
hus
i
e
der har egne vandhaner ind

nmar
16.096.000 af alle menneskene i Mya
9.000
er børn. I Danmark bor der cirka 1.16
børn
2
rimod
Myanmar dækker 676.578 km , hvo
2
Danmark kun er 43.094 km stort.

11

Børnenes egen

grundlov

Alle børn har rettigheder. Uanset om I bor i
Danmark eller Myanmar, så har I nøjagtig de
samme rettigheder. I har ret til et godt liv. I har
ret til at blive beskyttet mod vold, overgreb og
misbrug. I har ret til at få en uddannelse og til at
blive taget med på råd, hvis I for eksempel skal
skifte skole, eller hvis jeres forældre skal skilles.
I har ret til en hel masse ting, som alle sammen
er skrevet ned i en slags grundlov for børn. Den
hedder Børnekonventionen. Ligesom vi har regler
for, hvordan vi skal opføre os i trafikken, har vi
også regler for, hvordan børn skal behandles.
Husk, at der er forskel på rettigheder og ønsker.
Selvom I har ret til mad, omsorg og et godt liv,
har I altså ikke ret til spaghetti hver dag, en ny
app til jeres iPhone hver uge og slik før sengetid.
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Næsten alle lande i hele verden har skrevet under
på, at de vil følge Børnekonventionen og gøre alt,
hvad de kan, for at give børn et rigtig godt liv. Men
det kan godt være svært at leve op til alle reglerne,
hvis et land er meget fattigt. For eksempel kan det
være svært at sikre, at alle børn kommer i skole,
hvis der ikke er råd til at bygge skoler eller uddanne lærere. Og det er næsten umuligt at sørge for,
at alle børn har adgang til rent vand og toiletter,
hvis landet er kolossalt stort, og det bliver for dyrt
at grave kloakker og vandrør ned i alle byer.

Det er nemmere at overholde Børnekonventionen i
et land som Danmark, som er meget rigere end for
eksempel Myanmar. Men det mærkelige er, at selv
Danmark ind imellem glemmer Børnekonventionen.
For eksempel står der i den, at alle børn har ret til at
vide, at de har særlige rettigheder, men det er der
næsten ingen børn i Danmark, der ved. Når man har
undersøgt, hvor mange børn der kender rettighederne, har man fundet ud af, at det kun er ét barn ud
af 10, og det er ikke mange. Men hvem skal fortælle
danske børn om deres rettigheder? Hvad synes I?
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Børnekonventionen
Børnekonventionen er en samling
af 54 regler – eller artikler, som de
egentlig hedder. Her har vi valgt
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nogle af dem, men det er ikke sikk
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te,
at I synes, at det er de vigtigs
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Børn har ret
til privatliv.
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Det er lige meget,
hvordan man ser
ud. Alle skal have
det lige godt.

Børn har ret til at
have deres egen
mening, og den
skal respekteres.

Et barn fra en minoritet
har ret til at have sin
egen kultur, religion og
sit eget sprog.

l selv
Børn har ret ti
hvilken
at bestemme,
på
Gud de vil tro
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Vi skal
passe på hinanden!
Man kan godt blive lidt trist til mode, når man taler
om, hvordan det går i de fattige lande. Kender I
det? Nogle gange kan man måske endda føle sig
lidt skyldig, når man er barn og lever i Danmark,
hvor langt de fleste har det godt. Vi er bare så
heldige, at vi bor i et land, hvor der ikke er orkaner,
jordskælv, krig, hungersnød eller ekstrem fattigdom. Danmark er et godt land at vokse op i, og
vi skal passe på det og på hinanden. Vi skal også
passe på de rettigheder, vi har, og vi skal ikke føle
os skyldige over, at ikke alle har de samme muligheder som os. Men vi skal heller ikke føle, at vi
er bedre end andre, og måske kan vi endda lære
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noget af børnene i Myanmar, som vokser op i et
land, hvor det ikke altid er nemt at være barn.

I Myanmar er der rigtig stor forskel på at bo i byen
og på landet. I de store byer er der masser af biler,
forretninger, fjernsyn, computere, restauranter,
skoler og alle de ting, som I kender fra jeres egen
hverdag. Men på landet mangler folk de fleste af
de ting, og nogle steder er der hverken rent vand
eller toiletter.
Vi besøgte en af staterne i Myanmar – den, der
hedder Rakhine.

Rakhine ligger i den vestlige del af landet
og har Den Bengalske Bugt som nabo. Det
er godt at bo ved siden af vandet, for så kan
man fange fisk og tjene penge på at sælge
dem på markedet, eller man kan selv spise
fangsten til aftensmad. Den største by i Rakhine hedder Sittwe, og det var her, vi sov på
et lille hotel om natten.
I Rakhine bor der flere børn, end der gør i
hele Danmark. De har alle sammen brug for
de samme ting som jer. Det er for eksempel
kærlighed, tryghed, sund mad, rent vand og
skolegang. Men der er mange af børnene,
der ikke får opfyldt deres behov. Det er for
eksempel kun halvdelen af børnene, der har
rent drikkevand, og det er kun hvert tredje
barn, der går i skole efter femte klasse.
Vi mødte både børn, der gik i skole, og børn,
der var gået ud af skolen. Og så mødte vi
børn, der havde vandhaner og toiletter på
skolerne og børn, der måtte klare sig uden.
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Du lærer selvfølgelig at regne og læse og skrive,
men tænker du også på, at du lærer en hel masse
andre ting, som er nødvendige for at kunne være
en del af samfundet?
Forestil dig, at du bor i et land, hvor der ikke er
mange skoler. Og forestil dig så, at du bor i en by,
hvor kun de færreste voksne har gået i skole. Alle i
byen ved godt, hvordan man dyrker jorden, fisker,
bygger huse og passer sine dyr og sin familie, men
kun de færreste ved, hvordan man undgår sygdomme, hvad man skal gøre, hvis der kommer en
oversvømmelse, eller hvilke rettigheder man har.
Det ved I til gengæld, fordi I har lært det af jeres
forældre eller i skolen.

UNICEF mener, at alle børn har ret til at gå i skole,
så hvis der ikke er skoler og lærere nok, bygger
UNICEF nogle særlige centre, som minder lidt om
en fritidsklub. De kaldes ungdomscentre og er
nærmest en blanding af skoler og fritidsklubber.
I Myanmar er der mange ungdomscentre, og jeg
besøgte flere af dem. Alle de børn, som du kan læse
om her i hæftet, går i et UNICEF ungdomscenter.
I centrene bliver børnene undervist to dage om
ugen, og resten af ugen kan de lege med hinanden.
Vigtigst af alt lærer de om børns rettigheder, men
de lærer også at tage hensyn til hinanden, at vaske
hænder og at passe på sig selv og deres venner.
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Børn har ret

til at have deres egen tro
I Myanmar bor der flest buddhister. Når man er
buddhist tilbeder man Buddha, og man går i
templer og klostre for at bede. De fleste mennesker i verden tror på, at der findes en gud. Hvis
I stiller 10 mennesker op på en række, vil otte af
dem tro på, at der findes en gud, og to af dem vil
ikke tro på noget. Der er rigtig mange religioner
i verden – flere end man lige kan tælle. Men man
siger, at der findes nogle store religioner, som
langt de fleste tror på, og så findes der nogle
små. De store religioner er for eksempel Kristendommen, Jødedommen, Islam, Hinduismen og
Buddhismen.
Buddhisterne i Myanmar tror på, at de får et
bedre liv, hvis de giver munkene mad og giver
gaver til templerne. Man ser altid rigtig mange
munke på gaderne i Myanmar. Man kan altid
kende dem på deres skaldede hoveder og de
flotte dragter. Mændenes tøj er rødt eller orange,
og kvindernes er pink. Det er fint at være munk,
for så kommer man i skole, og man får gratis mad.
Hver morgen går munkene i lange rækker rundt
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i byen med skåle i hænderne, som folk putter
mad i. Befolkningen i Myanmar er stolte af at give
munkene mad, og de føler ikke, at munkene tigger.
For dem er det naturligt at dele det, de har med
hinanden.

Nogle af de ting man
lærer i ungdomscentrene:
Man lærer, at man skal koge det
vand, man drikker, hvor vigtigt
det er at være ren og tale pænt til
hinanden, hvor vigtigt det er at gå
tte
i skole, hvordan man undgår at smi
der
d
hinanden med sygdomme, hva
er rigtigt og forkert i samfundet,
og hvordan andre religioner er. Man
og
lærer også at skrive og læse digte
meget, meget mere.

HER ER TUN TUN AUNG,
SOM ER m u s l im
I Rakhine lever der ikke kun buddhister. Der bor
også en masse mennesker, der tror på en anden
gud, som hedder Allah. Deres religion hedder
Islam, og de, der tror på Islam, kaldes muslimer.
Buddhister kan gå i et tempel og bede, og muslimer kan gå i en moské.
I Børnekonventionen står der, at man har ret til
at tro på den gud, man vil. Der er altså ikke nogen
religion, der er bedre end andre, og uanset om I
tror på Jesus, Allah eller Buddha, så har I alle
sammen ret til at tro på den gud, der passer jer
bedst.

MÅSKE ER I SÅ HELDIGE, AT
DER ER NOGLE BØRN I JERES
KLASSE, DER ER MUSLIMER.
SÅ KAN DE SIKKERT FORTÆLLE JER
EN MASSE SPÆNDENDE TING OM
DERES RELIGION.

HER ER THAZ IN,
SOM ER BUDDIHST

I Rakhine har buddhister og muslimer i mange år
haft svært ved at leve fredeligt sammen, og i dag
bor de fleste mennesker i byer, som er opdelt efter
deres religion. Mens vi var i Myanmar, besøgte vi
både en buddhistisk landsby og en muslimsk. Vi
mødte også en dreng, som bor i en flygtningelejr.
Ham kan du læse mere om på side 42

21

22

23

twe
Vilde Sit- som
en tur i Tivoli
I Rakhine er der ikke mange veje, men der er til
gengæld mange floder, som man kan transportere
sig på. For at komme ud til landsbyen Kyauk Pyin
Seik i Pauktaw skal man sejle i motorbåd i tre
kvarter hen over en bugt og ned ad en flod. Båden
sejler fra Sittwe, som er den største by i Rakhine.
Sittwe er vild. Forestil jer en tur i Tivoli, hvor der er
musik, der spiller, mennesker, der griner, madboder,
der dufter, og forlystelser, der larmer. Sådan er
Sittwe. Over det hele er der liv og mennesker, som
går eller cykler for at komme frem. Og biler.
Hostende, spruttende biler og busser, der oser af
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sted med sort, stinkende udstødningsrøg. Herreløse
hunde løber rundt og leder efter mad, og på et
særligt sted ved markedet står der et kæmpestort
træ fyldt med hundredvis af flagermus, der hænger
og sover med hovederne nedad. Og på fortovene på
små bitte skamler sidder folk og spiser varm mad
fra gadekøkkener, som syder og steger hele dagen.
Jeg tog en cykeltaxa klokken syv for at komme ned
til båden, og allerede tidligt om morgenen var hele
byen i fuld gang med livet.
Hvis du har lyst til at se flere billeder fra Sittwe, kan
du gå på www.flickr.com og søge på Sittwe.

Den lille havn i Sittwe er endnu vildere end selve
byen. Jeg har aldrig før set så mange både ligge
hulter til bulter ved bredden af en flod, men jeg
tror, at selvom det så rodet ud, så var der faktisk
orden i tingene.
Når man skal sejle i Rakhine, er det vigtigt at holde
tidsplanen, for man kan ikke sejle på floderne hele
dagen. Det er, fordi der er så stor forskel på flod
og ebbe, at bådene ville sejle på grund tidligt om
morgenen og sent på eftermiddagen, når vandstanden falder, så hvis man bor i landsbyerne, kan
man ikke komme ind til Sittwe om aftenen.

Så snart vi ankommer til landsbyen, slår det mig,
at lydniveauet er et helt andet end i Sittwe. Faktisk
er der fuldstændig stille i Kyauk Pyin Seik. Der er
ikke en lyd. Kun svag mumlen fra folk, der snakker.
Jeg hører også nogle børn der griner, og en radio,
der spiller svagt, men ingen biler, busser, lastvogne, butikker med musik eller folk, der råber. Sikken
en ro.
I byen bor der omkring 700 mennesker. Der er slet
ingen biler og heller ingen veje, men der er små
sandede stier, som snor sig mellem husene. Og i et
af disse huse bor Thazin.

Uden floderne var der intet liv. Det er floderne,
der transporterer folk ind til byen, hvor de skal
sælge deres fisk og kyllinger på markedet. Det
er fra floderne, man får mad, og det er også her,
man kan vaske sit tøj. Men floderne kan også gå
over sine bredder, og det er sket mange gange i
Rakhine. Nogle gange kan vandet stige så meget,
at folk må sejles væk fra deres landsbyer, fordi de
ellers ville drukne. Derfor er det praktisk, at husene
er bygget på pæle, så vandet kan stige mere end
en meter uden at komme ind i stuerne.

25

2826

27

En kongelig

ORKIDÉ

HT AZIN, 13 år

Hun er opkaldt efter en blomst, og hun smiler hele
tiden. Thazin bor i den buddhistiske landsby Kyauk
Pyin Seik med sin familie. Hendes navn betyder
kongelig orkidé, og når man ser hende, kommer
man da også nemt til at tænke på en blomst. Da
jeg møder Thazin, er hun 13 år gammel. Selvom jeg
besøger landsbyen i marts måned, er jeg alligevel
ramlet ind i skolernes sommerferie, som slet ikke
ligger på samme tidspunkt som vores. Thazin skal
efter ferien begynde i femte klasse i landsbyens
skole, hvor alle børnene går. Hun nyder ferien og
kalder den for den gode årstid. Hun siger, at der
er tre årstider i Myanmar: regntiden, tørketiden og
den gode tid. På engelsk kalder hun det for rainseason, hot season and good season.
Thazin bor i et blåt hus med sin mor, sin far og sin
lillebror. Nedenunder huset bor der 20 høns og tre
geder. En af hønerne lægger æg alle vegne, og en
dag fandt Thazin hønen inde i en plasticpose, som
pludselig begyndte at bevæge sig. Familien spiser
ikke æggene for tiden, for de vil hellere ruge dem
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ud, så de får flere kyllinger, som de kan sælge på
markedet. Men de skal passe på deres kyllinger,
for rotterne vil gerne æde dem, så de skal hele
tiden være spærret inde neden under huset.
Selvom familien har geder, er det sjældent, at de
spiser gedekød. De avler på dem for at sælge
dem på markedet, hvor de kan få 50.000 kyats
for en stor ged og 30.000 for en lille. 50.000
kyats er det samme som 279 danske kroner, og
30.000 er kun 167 kr. Det er billigt. Thazin er glad
for, at de ikke skal spise gederne, for hun hader
gedekød. Til gengæld elsker hun snegle, som
de finder på marken eller køber i butikken og
hendes livret er kylling eller grøntsager i karry.
Thazins hus har to rum og en veranda. Thazin
sover i det ene rum med sin lillebror. De ligger
på en sivmåtte, som er helt hård, og hun ønsker
sig en lille blød hovedpude. Til gengæld har hun
et vindue, og det er en særlig luksus. Hendes
forældre sover i rummet ved siden af, og køkkenet er placeret ude på verandaen, hvor der er en
god frisk vind, som gør det behageligt at opholde
sig der i den stærke varme. Thazin viser mig sit
værelse og alle de ting, hun ejer. Vi kigger længe
på hendes flotte kjoler, som hun nærmest deler
med sin veninde. De låner i hvert fald hele tiden
tøj af hinanden. De sparer sammen til kjolerne
ved at arbejde. Thazin hjælper med at bære risene ind fra marken i høstsæsonen. På det arbejde
kan hun tjene 600 kyats om dagen, og så får hun
nogle gange 100 kyats i lommepenge af sin mor.
Hendes drøm er at spare op til en mobiltelefon,

men sådan en er dyr. Det er næsten kun dren
ge
i landsbyen, der har egen telefon. Nogle af dem
har endda internet. Thazin har prøvet at være
på
nettet, men ikke ret mange gange. Hun kunne
tjene mange flere penge ved at arbejde på en
kiksefabrik inde i Sittwe, men hun vil først gøre
sin skole færdig. Det er det vigtigste.
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Thazin går i skole hver dag fra syv til fem, og når
hun kommer hjem, hjælper hun sin mor med at
hente vand og sætte risene over. Heldigvis bor de
tæt på søen, hvor de henter vand. Familien spiser
ris hver dag, og uden for huset har de et kæmpe
rislager, som rækker til fem måneder. Til hverdag
når hun ikke at lege så meget, fordi hun skal passe sine pligter og sin skole. Men hun har mange
veninder, som hun leger med i frikvarterene og i
weekenderne. Så går de nogle gange langt op i
bjergene, hvor de kan være i fred. Det er Thazins
yndlingssted. Når de ikke er i bjergene, spiller de
volleyball og en særlig slags tennis. De leger også
med elastikker og kan lave nogle utrolige figurer
med hænderne. Men mest øver de sig i at danse
nogle meget graciøse danse og arrangerer fester
med deres venner, hvor de laver lækker mad, som
de deler med munkene i klosteret. Thazin har en
særlig drengeven, men de er ikke rigtige kærester,
for han behandler hende ikke helt som sådan en.
Thazin vil gerne have hvid hud, så når hun bruger
Thanaka, lægger hun først et helt tyndt lag ud
over hele ansigtet, som hun glatter ud med en
tandbørste. Ovenpå det ene lag lægger hun et
pyntelag, for hun føler, at man bliver beundret og
respekteret, hvis man ser godt ud. På billederne
kan du se Thazin med Thanaka i ansigtet.
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Thazin ved endnu ikke, hvad hun vil være, når hun
bliver færdig med skolen. Nogle gange ønsker hun
sig at blive læge, så hun kan hjælpe de gamle og
de syge, og andre gange ønsker hun sig at blive
politikvinde, så hun kan beskytte landsbyen mod
ondskab. Men skolen, hvor man uddanner sig,
ligger et helt andet sted, og familien har ikke råd
til at flytte. Så indtil videre drømmer hun om helt
andre ting. Hendes største ønske er, at de får tid til
at færdiggøre huset, inden regntiden kommer, og
så ønsker hun sig, at landsbyen får råd til en større
skole, et skolebibliotek og et nyt kloster.

lege end pigerne. Er det rimeligt? Hvad med mig
og mine rettigheder, spørger Thazin. Alle børn skal
have lov til at lege, uden de bliver stoppet af forældrene. Hun vil gerne kunne opføre sig lidt mere
som drengene og synes, at det er uretfærdigt, at
der er forskel på kønnene. Alle bør have de samme
rettigheder, og Børnekonventionen er vigtig for
alle!

Thazin kender godt nogle af børnerettighederne.
Hun ved, at børn har ret til at lege, og at alle har
ret til skolegang. Hun vil gerne have flere rettigheder og være sikker på, at hun kan få sig en uddannelse. Det udvikler hjernen, så man kan lære at
tænke kritisk. Det er vigtig, hvis man for eksempel
skal ud og rejse, synes hun. Ellers kan man ikke
forstå den måde, andre mennesker tænker på.
Men her i Rakhine er der stor forskel på piger og
drenge, siger Thazin. Drengene har flest rettigheder. Piger kan ikke gå ud om aftenen, og de kan
ikke modsige drengene. De må heller ikke tale højt
og råbe. Og så driller drengene og er frygteligt
irriterende, og de må bruge meget mere tid på at

He r vise r Thazin, hvordan man
lave r figurer ud af elastikker
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mange
, som er rigtig heldige, fordi de har
Nogle af de drenge fra landsbyen
n Chan og Kyaw Naing.
rettigheder, er de to venner Nay Nyu

Kyaw Naing er 13 år. Han bor i landsbyen med sin
lillebror, sin mor og far og en masse høns, kyllinger
og grise. Ligesom hos Thazin bor dyrene neden
under huset, så de kan få skygge for solen, og de
kan gå frit omkring. Men de kan også løbe væk,
så derfor er der hegn hele vejen rundt om grunden, som huset ligger på. Kyaw Naing ved godt,
at han som dreng har meget nemmere ved at få
sine rettigheder opfyldt, end hvis han var en pige.
Men selvom han er dreng, har han alligevel pligter
i huset.
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Jeg har nogle forskellige pligter, som jeg hjælper
mine forældre med, fortæller han. Det er for
eksempel min opgave at hente vand og brænde.
Og nogle gange laver jeg også mad. Når jeg henter
vand, kan jeg godt lide at gøre det sammen med
min bedste ven, som hedder Nay Nyun Chan. Vi
går i skole sammen, og vi hjælper også munkene
sammen. Vi fejer i klosteret og hjælper med at
gøre rent og holde det pænt og ordentligt. Og så
er min ven virkelig klog. Han hjælper mig med at
lave lektier, og på den måde er det rigtig smart at
have en klog ven.

Nay Nyun Chan elsker fodbold og spiller det hver
gang, han kan slippe af sted med det. Han bor lige
ved siden af Kyaw Naing. De to drenge har kendt
hinanden, siden de var helt små, for de er ikke
flyttet en eneste gang i alle de år, de har levet. Nay
Nyan Chan gad godt være lige så god til fodbold
som Messi, men han tænker, at det er en drøm,
som ikke bliver opfyldt. Så han ønsker sig mere,
at han kan komme på universitetet og få en god
uddannelse. Han elsker biologi, geografi og fysik,
og han vil gerne blive bedre til alle de fag i skolen.
En af de ting, som jeg hjælper til med herhjemme,
er at hente vand, siger Nay Nyun Chan. Jeg henter
vand i aluminiumskrukker, som vi har købt på
markedet. De vejer ikke ret meget. Når jeg kommer hjem med vandet, hælder jeg det igennem
en sigte og derfra videre over i nogle lerkrukker,
hvor det holder sig køligt. Jeg hjælper også med at
hente brænde, som vi bruger, når vi skal tænde op
og lave mad.
Nay Nyun Chan har en storesøster og en storebror,
som allerede er flyttet ind til Sittwe – den store by,
hvor man kan komme på universitetet. Men han
har også to mindre søskende, som bor sammen
med ham og hans mor og far i landsbyen.
Når de to drenge ikke er i skole eller i gang med at
hente vand, mødes de i UNICEFs ungdomscenter.
Her leger de med de andre og øver sig på guitar.

Kyaw Naing

Nay Nyun Cha

n
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Kan en magisk
tryllestav fjerne
fattigdom?
Efter jeg har været sammen med Thazin og hendes
venner i landsbyen i to dage, sejler jeg tilbage til
fastlandet for at besøge andre børn. I en muslimsk
landsby, som hedder Ohne Taw Gyi, møder jeg Hla
Hla Aye.

Hla Hla Aye er 12 år gammel. Hun kommer i
UNICEFs center hver dag, fordi hun er gået ud af
skolen. Hun vil så gerne lære mere end det, hun
allerede kan, så hun øver sig meget i at skrive og
læse. Hla Hla Aye savner sin skole, selvom hun
blev drillet, da hun gik der. Det var, fordi hun var
meget fattig og ikke havde råd til det rigtige tøj.
Det endte med, at hun gemte sig om morgenen,
fordi hun var så ked af det i skolen. I centret er
det noget andet. Der er der ingen, der driller,
fordi læreren passer på, at alle børnene har det
godt. De snakker om respekt og venskab og om,
hvor vigtigt det er, at alle børn får opfyldt deres
rettigheder. Hvis Hla Hla Aye havde en magisk
tryllestav, ville hun fjerne fattigdom med det
samme. Og så ville hun gerne tilbage til skolen.

36

Hla Hla Aye
Der skal ikke være så stor forskel på mennesker,
siger hun. En gang blev jeg rigtig syg, og da der
ikke er nogen læge her i landsbyen, måtte vi tage
til en anden by. Jeg havde rigtig høj feber, men
jeg måtte alligevel gå i flere timer for at komme
til en sundhedsklinik. Der måtte vi vente i to dage,
før jeg kunne få medicin. Det er ikke rimeligt. Alle
børn har ret til et godt og sundt liv, uanset hvor
man bor.
I centret taler de meget om børnerettigheder. Hla
Hla Aye tænker meget over, at der er stor forskel
på, hvad piger og drenge får lov til. Som pige
mangler hun muligheder, og hun kan ikke gøre
præcis, som hun vil. Alligevel er hun glad for at
være pige og glad for sit liv. Og ikke mindst er hun
glad for sin veninde, Hla Hla May.
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Lige meget hvordan man ser ud,
skal man HA´ det godt
Efter at have mødt en masse spændende børn fra
Myanmar, har jeg lyst til lige at snakke med et par
danske børn. Så jeg har spurgt Imelda, hvad hun
går og tænker på i forhold til børnerettigheder.
Har du pligter derhjemme?
Ja - jeg bor sammen med min far og mor, min
hund og mine tre søskende. Vi har alle sammen
mange pligter derhjemme, og vi får ingen lommepenge. Men vi får nogle rigtig gode sommerferier
i stedet, og det skal vi arbejde lidt for. For jo mere
vi laver, jo mere tid har min mor til at tjene penge.
Hos os er vi vant til, at vi alle sammen skal gøre
noget. Vi støvsuger. Går tur med hunden og rydder
op. Vi aftaler fra dag til dag, hvad vi skal gøre. Og
hvis vi skal have hundehvalpe igen, bliver vi nødt
til at hjælpe i huset. Vi får rigtig meget godt ud af
det, når vi hjælper.
Hvad synes du om det med børnerettigheder?
Jeg synes, at det er godt, vi har rettigheder. Ellers
kunne folk bare gå rundt og gøre, som de ville, og
det ville ikke blive en særlig god verden at leve
i. Alle passer jo på hinanden, fordi vi har særlige
børnerettigheder. Nogle gange tænker jeg over
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rettighederne til hverdag. Og jeg tænker, at de
børn, der bliver voldelige som voksne, har haft
en dårlig barndom. Reglen om, at børns egen
mening skal respekteres, er rigtig god. For hvis
man ikke havde sin egen mening, kunne ens
venner bestemme over en hele tiden. Jeg synes
heller ikke, at forældrene alene skal bestemme,
hvor man skal bo, hvis de skal skilles. Man skal
have lov til at bestemme selv. Og så er det ikke
rimeligt, at man driller børn, der kommer fra
andre lande, for man har ret til at se ud, som
man gør. Lige meget hvordan man ser ud,
skal man have det godt. Vi snakker meget om
mobning i min klasse, og vi prøver at hjælpe
dem, der mobber i stedet for at skælde ud på
dem. Uden rettigheder ville man ikke kunne lave
om på noget.

Imelda 10 år
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Det er et dansk ordsprog, som betyder, at når man
mangler noget at spise, bliver man hurtigt uvenner
over den smule mad, der findes. I Myanmar, som
i mange andre lande i verden, er der desværre
mange, der er uvenner, og som strides, fordi de
ikke har mad nok. Så sker der ofte det, at man især
bliver uvenner med dem, som er lidt anderledes
end én selv. I Rakhine er der rigtig mange forskellige grupper af mennesker. De fleste er buddhister,
men der er også muslimer, Chin folket, Kamanerne,
Mro, Khami, Dainet og Maramagyi folket. I behøver
ikke at huske alle de navne, men I skal bare vide, at
alle de grupper af mennesker kan have svært ved
at leve sammen i fred og ro. Det er især buddhister
og muslimer, der kæmper mod hinanden, og i 2012
blev kampene så voldsomme, at mange muslimer
måtte flytte væk fra deres landsbyer og ind i nogle
lejre, som blev oprettet. Jeg skal besøge en af
lejrene, som ligger en halv times kørsel udenfor
Sittwe.
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Tun Tun Aung
giver aldrig op
Jeg møder Tun Tun Aung på ungdomscentret i
den muslimske flygtningelejr. Her kommer han
hver eneste dag for at lære alle de ting, som man
bliver undervist i inde i det lille kølige rum, som er
bygget af træ og palmeblade. Men Tun Tun Aung
kommer også på centret, fordi hans storebror er
en af de voksne, som arbejder der.
Tun Tun Aung har boet i flygtningelejren i to år.
Faktisk ligger hans rigtige hus et godt stykke
derfra, men han ved ikke helt, hvornår han kan
vende hjem til det igen.
Det er ikke nemt at være barn i flygtningelejren,
og det er slet ikke nemt at være Tun Tun Aung.
Hans far døde nemlig, da han kun var en lille dreng
på fem år, og hans mor døde, da han var 12. Han
ved ikke, hvad der skete med moren – han husker
bare, at hun fik kraftig hovedpine, og så døde hun.
Jeg tror, at moren måske har fået malaria eller en
anden sygdom, som man nemt kunne kureres for
her i Danmark, men i flygtningelejren er der ikke
læger nok til at hjælpe alle. Tun Tun Aung bor
sammen med sin storebror på 24 år i et lille hus i
lejren. Lige overfor bor hans kusine, og hun hjæl-
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Tun Tun Aung
per de to brødre med mad hver dag. Jeg bliver
rigtig glad for at høre, at familien passer godt på
Tun Tun Aung.
Jeg savner min landsby rigtig meget, fortæller han.
Jeg vil gerne tilbage, så jeg venter på, at det kan
ske. Jeg husker, at der var kampe og ild, og at vi
måtte flygte. Det brændte overalt, og vi var rigtig
bange. Det var derfor, vi kom her til lejren.

Tun Tun Aung er færdig med femte klasse, og lige
nu holder han sommerferie. Men han er ikke sikker
på, at han kan begynde i sjette efter ferien, fordi
han og broren mangler penge til uniform og bøger.
Men han lader sig ikke slå ud. I stedet læser han
fortsat i de bøger, han brugte i femte, og så underviser han de mindre børn i lejren med de bøger,
han har gemt fra første klasse.
Jeg vil være en meget dygtig lærer, når jeg bliver
voksen, siger han. Der er mangel på lærere alle
vegne, og her i lejren er der alt for mange elever i
hver klasse. Jeg vil gerne være med til at gøre livet
bedre for en masse børn, for det er vigtigt, at man
går i skole. Det er en rettighed, børn har.
Det vigtigste for Tun Tun Aung er, at han kan blive
ved med at komme i ungdomscentret. Her lærer
han om børns ret til at lege og til at leve et liv uden
vold. Han kender alle artiklerne i Børnekonventionen, og han ved også, at børn har ret til at blive
spurgt og til at være med til at beslutte vigtige
ting i landsbyen.
I centeret har jeg også lært, hvor vigtigt det er, at
man vasker sig og altid har god hygiejne. Derfor
stryger jeg alt mit tøj, siger Tun Tun Aung og viser
mig sit strygejern. Det er lavet af jern og varmes
op over den åbne ild. Han har kun fire - fem forskellige t-shirts, men han vasker dem dagligt og
stryger dem bagefter. Det sagde min mor, at jeg
skulle gøre. Så jeg altid er pæn og ren, selvom jeg
ikke er rig, siger han.

rie,
er Tun Tun Aungs histo
Jeg bliver rigtig rørt ov
e
er hans mod. Han er ikk
og jeg tænker længe ov
så nemt.
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WASH er ikke titlen
på et computerspil
WASH er en forkortelse for et meget vigtigt stykke
arbejde, som UNICEF laver, nemlig alt det, der
handler om rent vand, toiletter og hygiejne. Det
sidste jeg skal opleve i Myanmar, før jeg rejser
hjem til Danmark igen, er en skole, som er en del
af det arbejde.

Langt de fleste sygdomme, vi bliver smittet med af
vores venner, smitter gennem berøring. Hvis I ikke
vasker hænder grundigt flere gange om dagen,
smitter I hinanden med alt lige fra dårlig mave
til forkølelse og influenza. Men det kan sagtens
undgås.

Skolen ligger inde i selve Sittwe – den store
larmende, livlige by, som jeg skrev om tidligere.
Allerede på lang afstand kan jeg se, at den er helt
anderledes end de andre steder, jeg har besøgt i
Myanmar. Skolen er nemlig bygget af mursten, og
så har den toiletter og masser af håndsæbe
og vandhaner i lange rækker ude i gården.
Kender du det, at din mor og far kalder på dig,
fordi du skal spise aftensmad. Du er travlt optaget
af et computerspil, så du gider bare ikke spise, og
da du endelig kommer ud i køkkenet, siger de, at
du lige skal skynde dig ud og vaske hænder. Det
er da bare spild af tid… Eller er det?
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Børn har ret til sundhed. Derfor er adgang til
rene toiletter og rent vand en rettighed, I har. I
Myanmar er det de færreste mennesker, der har
rent vand og toiletter, og derfor er det noget
særligt at gå på en skole, som er med i et af
UNICEFs WASH-programmer.
For eleverne i skolen er hygiejne så vigtigt, at
de laver skuespil, sange og digte om det. Og en
gang om året er de med i en konkurrence om
at lave de flotteste projekter, der handler om at
vaske hænder. Det sker på den internationale
håndvaskedag. Skolen i Sittwe fik førstepræmien
sidste år, og det er de vildt stolte over. De vandt,
fordi de havde lavet skuespil, optog og en sang
om håndvask, som du kan læse på næste side.
De synger også sangen for deres forældre
derhjemme, så de også kan lære, hvor vigtigt
det er at have god hygiejne.
Når jeg spørger eleverne, hvorfor det er så
vigtigt at vaske hænder, siger de, at hvis vi ikke
vasker vores hænder, bliver vi syge. Og når vi er
syge, kommer vi ikke i skole. Og vi vil i skole, for
det er vigtigt.
Hmmm – jeg tænker, at det måske ikke helt er
sådan, danske børn ser på det. Hvad synes I? Er
hygiejne vigtigt? Og er skolegang vigtigt? Hvis
det er, hvad kan I så gøre på jeres skole for at få
bedre toiletter, som er så rene og ordentlige, at
alle har lyst til at bruge dem?
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Håndvaskesangen
Vers
Vaske hænder med sæbe, så vi er sunde
Vaske hænder, før vi spiser
Vaske hænder, før vi laver mad
Vaske hænder, før vi passer babyer
Vaske hænder, før vi henter drikkevand
Mor kalder. Vi skal spise. Vi er glade. Vi er glade.
Omkvæd
Vi skal vaske hænder med sæbe og vand
Husk at vaske fingrene
Husk at vaske mellem fingrene
Husk at vaske under neglene
Vi skal vaske vores hænder grundigt med sæbe
Vers
Vaske hænder med sæbe, så vi bliver sunde
Vaske hænder, når vi har leget med venner
Vaske hænder, når vi har været på toilettet
Vaske hænder, når vi har rørt ved affald
Vaske hænder, når vi har skiftet ble på babyer
Mor kalder. Vi skal i skole. Vi er glade. Vi er glade.
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Villads 13 år
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Hvad tænker du om børnerettigheder?
Man skal kæmpe for det, man brænder for, og
de voksne skal ikke træffe alle ens beslutninger.
De skal ikke bestemme, om man skal skifte skole
uden at spørge. Det er ikke særlig godt for én, hvis
forældrene skal bestemme alt. Det er rigtig fint, at
børn har ret til privatliv. Ens forældre skal ikke se
det, man skriver til sine venner, men de må godt
hjælpe en, hvis man får problemer med de sociale
medier. Hvis man bliver mobbet, skal man blive
ved med at kæmpe. Der er altid nogen, der elsker
en. Man skal blive ved med at tro på, at det hele
kan blive bedre. Selvfølgelig skal de voksne overholde børnerettighederne. Hvis ens forældre ikke
passer ordentlig på en, kan det være, at man heller
ikke selv passer på andre. Børn skal lære, hvordan
man respekterer hinanden. Ellers ender det med,
at ingen passer på hinanden.

Hvad tænker du om, at børnene i Myanmar ikke
har rent vand?
Hvis man ikke har vand og toiletter, er det forfærdeligt. Det er rigtig vigtigt, at vi samler penge
ind til at hjælpe, så alle kan få vand. Man må ikke
tænke, at det ikke hjælper, for det gør det. Jeg
vil altid gerne give nogle penge og hjælpe andre.
Man har altid råd til at give lidt, og det får os til at
føle os godt tilpas. Jeg tænker, at vi bare skal blive
ved med at hjælpe. Det dårlige holder op en dag,
hvis vi kæmper for det. Det er forfærdeligt, at der
findes fattige mennesker. Vi er bare nødt til at gøre
noget.
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Der er håb
for hele verden
Da jeg rejste til Myanmar, regnede jeg med, at
jeg ville se en masse ægte guld og ædelstene i
templerne. Og det gjorde jeg faktisk også. Men
jeg så også noget, som er meget mere værd, og
det var alle de fantastiske børn, jeg mødte. Mine
mest gyldne øjeblikke oplevede jeg sammen
med Thazin, Tun Tun Aung og de andre børn.
Børnene har gjort mig klogere og lært mig
meget om, hvor vigtigt det er, at man har rent
vand og toiletter. Jeg har også lært mere om,
hvor vigtigt det er, at man går i skole, fordi man
lærer mange andre ting i skolen end blot at
regne og læse.
Jeg blev rigtig glad for at se, at UNICEF laver
ungdomscentre til de børn, som ikke kan komme i skole hver dag. For på centrene lærer de
om sundhed og hygiejne, og det er vigtigt, at
de passer på ikke at blive syge.
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På vej hjem fra Myanmar tænkte jeg, at det
ville være helt fantastisk, hvis alle præsidenter,
statsministre og mennesker som dig og mig
kunne blive enige om nogle mål for, hvordan
verden skal se ud. Og så fandt jeg ud af, at
alle præsidenter og statsministre faktisk lige er
blevet enige om den slags mål. De kalder dem
for VERDENSMÅLENE.
Der findes 17 verdensmål. Før du læser dem,
kan du jo prøve at skrive ned, hvilke mål du selv
synes, der skal være for at lave en god verden.
Et mål kunne være, at man skal udrydde fattigdom. Og et andet mål kunne være, at alle
skal have adgang til rent vand og toiletter. Og
måske skulle man også sørge for, at alle børn
kan komme i skole, uanset om de er fattige eller
rige.
Kan du være enig i de tre mål? Det er resten af
verden i hvert fald. Og lige præcis de tre mål og
også de 14 andre kan du læse meget mere om
her www.sofieimyanmar.dk
Så jeg synes, at der er håb for os alle sammen,
og jeg tror på, at børn som Thazin og Tun Tun
Aung får lov til at drikke rent vand fra hanen
og til at uddanne sig i fremtiden.
Kærlig hilsen
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d UNICEF
Jeg har været i Myanmar me
rdan selv
Danmark, og der så jeg, hvo
forskel.
små ting virkelig kan gøre en
t betyder
Jeg oplevede, hvor meget de
i en slags
for børn, at de kan komme
lære om
ungdomscentre, hvor de kan
også, hvor
børnerettigheder. Jeg lærte
dhaner og
vigtigt det er, at man har van
toiletter i skolen.
sse
I Myanmar mødte jeg en ma
r dette
dle
skønne børn, og dem han
hæfte allermest om.
God fornøjelse
Sofie Østergaard

UNICEF blev oprettet i 1946 som
FNs Børnefond. UNICEF arbejder
i 190 lande og territorier verden
over for at sikre børn en sund
og tryg opvækst, skolegang og
beskyttelse.
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