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For hundrede år siden var alle skoler i Thailand 

munkeskoler, og det var kun drenge, som 

kom i skole. Formålet med at gå i skole var, 

at drengene skulle læse og afskrive de hellige 

skrifter – og lære at underkaste sig den ene-

vældige konge.

De �este thailandske konger er blevet ud-

dannet i England. I 1865 forsøgte en konge at 

indføre det vestlige undervisningssystem, men 

det slog kun langsomt igennem.

Thaipiger kunne – og kan stadig – blive 

nonner og dermed lære noget, men de �e-

ste blev holdt hjemme for at arbejde, for dem 

handlede det om at blive gift, ikke om at gå i 

skole. Piger og drenge var naturligvis adskilt i 

hver deres skoler.

Piger er også i den buddhistiske kultur 

underordnet. Nonner skal stadig bøje sig for 

munke og tjene dem. 

Kongedyrkelse

Kongen er nærmest guddommelig – det lærer 

børn stadig i skolerne. Kong Bhumibol rege-

rede i 70 år, men han døde sidst i 2016.

Alle thaier så op til ham som en fader!gur. 

Han blev dyrket fanatisk og var medvirkende 

til at holde landet stabilt, hans ord var lov. Bil-

leder af den gamle konge ses overalt på hus-

murene i de store byer.

Der er store straffe for at sige noget grimt 

om kongen. Adskillige europæere sidder i 

fængsel for at have gjort ham til grin.

Hans søn, Maha Vajiralongkorn, har efter-

fulgt ham. Han er en playboy, som for det me-

ste har boet i Tyskland. Han er upopulær, der 

er ingen respekt om ham. Det er stadig hans 

far, Bhumibol, som dyrkes. Thailand styres i 

dag af et militærdiktatur.

Religion og kongedyrkelse var også hoved-

formålet i skolerne i Danmark, da den enevæl-

dige kong Frederik den 4. oprettede de første 

rytterskoler for almuen i 1721. Helt frem til 

demokratiet, da vi !k Grundloven i 1849, var 

Gud og konge – og latin – i centrum. Religion 

var et hovedfag helt frem til 1930’erne. 

Skolegang var ikke så vigtig, hvis man bare 

skulle være bondekarl. Det oplevede jeg selv, 

da jeg var feriebarn ved Varde – bonden hav-

de en karl på 10 år – som arbejdede 12 timer 

om dagen og ikke !k meget skolegang. Som 

københavnerdreng var jeg fredet.

Sluppet for store ødelæggelser

Frem til 1960’erne !k mange danske piger 

en kortere skolegang end drenge – de skulle 

giftes, være husmødre og passe børn. Det er 
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ikke så længe siden – det må man erkende, 

når man kritiserer skolesystemerne og religio-

nens rolle i u-landene. 

Det tager tid at omstille sig fra at tro på 

noget guddommeligt til at få en sekulær, vi-

denskabelig livsstil. De moderne thaier forsø-

ger at få fat i begge, og det ser ud til at lykkes.

Thailand har aldrig været en koloni, og 

landet har undgået de store krige. I begyn-

delsen af 2. verdenskrig holdt thaierne med 

Japan, og de tillod japanerne at bygge veje og 

broer, så de kunne besætte Burma – Myan-

mar. Sådan slap landet for besættelse og store 

ødelæggelser. 

Thailand blev heller ikke bombet under 

Vietnamkrigen ligesom nabolandene – landet 

blev brugt som feriested – bordel – for ame-

rikanske soldater. Der kom for alvor gang i 

prostitutionen. 

Fattige thailandske piger kom ikke i sko-

le, de kunne opretholde en stor indtægt og 

forsørge hele familien ved at betjene ameri-

kanske soldater og turister. Thailand er stadig 

kendt for den udbredte prostitution i turist-

byerne.

Sex-turisme præger stadig vores syn på 

Thailand – selvom det ikke er retfærdigt.

Munkeskoler og statsskoler

Da jeg kom til Thailand for første gang for 40 

år siden for at skrive om Unicefs skoler, var 

det stadig almindeligt, at drenge gik i mun-

keskoler.

Der var også almindelige skoler, men dren-

ge skulle helst gå et til tre år i munkeskoler, 

ikke bare for at lære om buddhisme, men 

også for at lære moral, disciplin, god opførsel 

og at se op til de ældre.

Det virkede godt – det ved alle, der har 

under omstilling

rejst i Thailand; venlighed, hø�ighed, tole-

rance og fredelig buddhisme kendetegner 

thaierne.

I 1996 indførte regeringen gratis, obliga-

torisk skolegang for alle fra seks år med ni års 

skolegang og derefter mulighed for tre års 

ungdomsuddannelse. Over 90 % af børnene 

kommer i dag i skole.

Det betyder, at næsten ingen er analfabe-

ter. Drenge og piger går i klasse sammen og 

lærer det samme, ligesom danske børn gør.

For nogle fattige bønder er arbejde og 

pasning af børn og hus dog stadig vigtigere 

end skolegang. Alle børn bærer skoleunifor-

mer – det har den store fordel, at der ikke er 

noget moderæs.

Undervisningen i de offentlige skoler fore-

går på thai. Der går ofte 40-50 børn i en klas-

se, undervisningen består meget af udenads-

æret i Thailand, der ser ud til at kunne lykkes med at skabe et moderne samfund.

I Thailand er den gamle 

konge, Bhumibol, der rege-

rede i 70 år, nærmest gud-

dommelig, billeder af ham 

ses overalt, og munkene 

stiller gerne op til fotogra-

fering ved hans portræt.


