Før og etterarbeid
Laos bildeserie: ”En gang skal det bli min tur”
Før bildeserien/foredraget:
1. Hva tror du du vil se hvis du reiser til Laos? Hvordan ser menneskene ut?
Husene? Naturen?
Denne fabuleringsoppgave stimulerer nysgjerrigheten. Som et trinn to kan
dere se sammen på bildene på Hei Verdens Laosplakat (bestilles gratis hos
Hei Verden), eller bildegalleriet fra Laos på Skolesider på nettsiden vår.
(heiverden.no)
2. Har noen i klassen vært i Laos, eller et annet land i Sør Øst Aisa? Fortell!
3. Finn Laos på kart eller globus. Studer avstanden fra Norge, topografi, ”smak”
på stedsnavn. Hvilke land ligger i nærheten?
4. Fordypningsoppgave: Hva er en rettighet?
Aktivitet:

Lær noen vers av bomullsangen ”Salaka”.
Se nettssiden heiverden.no. Velg ”aksjon” fra menylinjen øverst, deretter ”sanger og
dikt”.

Etter bildeserien/foredraget:
1. Hvorfor er det hardt liv å være akhabonde? (Hva slags arbeid så du på
bildene).
2. Faren til Mito sier at bønder ikke trenger å gå på skolen. Hva mener han? Er
du enig?
3. Hvordan kan Mito overtale faren sin til å få fortsette skolen?
Her kan du peke på at dersom faren tar Mito ut av skolen nå, får han riktignok
verdifull hjelp i gårdsarbeidet, men de mister muligheten til en større inntekt i
framtiden. Et konkret innspill på hvor viktig det er å lære å lese: Lillebror var
syk og mor ville gi hele medisinflasken de fikk på helsestasjonen. Mito leste
advarselen på flasken, og kunne fortelle at det var nok med en skje morgen og
kveld. Hadde hun ikke lest dette kunne lillebror bli enda sykere!
4. Hvilke viktige ting lærer du på din skole?

Aktivitet:

Lag en reklameplakat for skolen til Mito.
(Som er så god at faren til Mito får lyst å gjøre om på beslutningen sin)
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Nyttig bakgrunnsfakta:
•

Laos er et av verdens minst utviklede land, de vi kaller MUL-land. Ca 1/3 av
landets befolkning er ekstremt fattige og lever for under 1,25 dollar pr dag.

•

Laos er en kommunistisk ettparti stat, og er på listen over de 12 mest
undertrykkende regimer i verden. Dvs at innbyggerne ikke får innfridd sine
politiske og sivile rettigheter.

•

Det er ca 6 millioner innbyggere i Laos. Den største folkegruppen (ca 50%) er
lao loum, lavlandsfolk, i denne gruppen er det flest med høyest levestandard.
Akhaene er en av rundt 100 minoritetsgrupper i Laos. Til sammen er det ca
450 000 akha som bor i Laos, Thailand, Burma og Kina.

•

Akhafolket har i likhet med mange av minoritetsgruppene, animistisk tro. De
lever tradisjonelt ved svijordbruk i fjellene nord i landet. Jordbruksformen
fører til avskoging, og kan skape konflikt om landområder, særlig når flere og
flere flytter til lavlandet, nærmere bysentra. Tradisjonelt har mange akhaer hatt
opiumsdyrking som levevei. Dette er nå forbudt, og overgangen til andre typer
avlinger har gjort det vanskelig for mange å brødfø familiene sine.

•

En fjerdedel av den voksne befolkningen er analfabeter. Andelen er adskillig
høyere blant minoritetsgruppene.

•

Skoledekningen i fjellområdene er mangelfull. Et stort problem er at lærerne
ikke behersker akha, og at bøker og undervisning er på lao og fremmed for
akha kultur og språk.

•

Det er vanlig at landsbyskoler kun er 2-årige. Dersom barna skal fullføre
skolegangen må de flytte.

•

Hei Verden jobber med å heve kvaliteten på landsbyskolene i
prosjektområdene. Der det bare er 2-årig skoletilbud, bygges skolen ut til 5årig skole, eller elevene får tilbud om å fortsette på en av de to internatskolene
vi støtter. Alle skolene får bøker, skrivesaker, tavler og annet nødvendig
utstyr. Vi jobber spesielt med å kurse lærere, slik at barna kan få undervisning
delvis på morsmålet samtidig som de lærer lao, og vi jobber med å utarbeide
mer relevant pensum i tråd med akha språk og kultur. Ved å gjøre skolen
bedre, ser vi at foreldre som er skeptiske til skolegangen endrer holdning, og
sender barna tilbake til skolen. Fattige foreldre som faren til Mito, ser at det å
satse på utdanning er en viktig investering i at familien kan få det lettere i
framtiden.

