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Af Palle Petersen Laos er et af verdens fattigste lande – og 

det er stadig kommunistisk. Det er det mest 

bombede land i verden. De senere år har der 

været store fremskridt, takket være en massiv 

u-landshjælp – også fra Danmark.

Laos anses ofte at begynde tilbage i 

1300-tallet med kongeriget Lang Xang, som 

betyder De millioner elefanters land.

Der er stadig vilde elefanter, men ar-

bejdselefanterne, som slæbte tømmer i sko-

vene, er blevet a"øst af maskiner. Mange er 

havnet i elefantlejre, hvor elefanterne under-

holder turisterne – elefanter er meget lære-

nemme.

Laos er på størrelse med Storbritannien. 

Det er meget bjergrigt, der bor kun ca. syv 

millioner mennesker, så det er ikke så over-

befolket, som "ere andre lande i Asien er det.

Bedring af skolesystemet

Mange laoter lever stadig under fattigdoms-

grænsen på 1,25 dollar om dagen. Der er 

naturligvis også børnearbejdere – man regner 

med, at der er 10 procent under 10 år, men 

jeg tror, der er mange "ere. Ligesom i Dan-

mark helt op i 1950’erne er der brug for børns 

arbejdskraft.

Børn er med til at forsørge familien, og 

derfor kommer de meget lidt i skole. I bjerg-

områder er ca. 25 procent analfabeter, i nogle 

områder er der ingen skoler.

Mange u-landsorganisationer støtter med 

undervisning og skoler. Danida har støttet 

gennem Børnenes Julekalender, SOS-børne-

byer, Plan-International, og Røde Kors har 

også bygget skoler. Nogle danske skoleklasser 

støtter de projekter.

Der satses meget på at lære børnene en-

gelsk. En del skoler har fået computere, men 

internettet fungerer ikke så godt.

Skolesystemet er blevet bedre. Alle børn 

kan komme i skole, fra de er seks år til 12 år. 

Derefter er der mulighed for ungdomsskole 

og videre uddannelse.

De senere år har regeringen forbudt ud-

lændinge at besøge skolerne, måske på grund 

af dårlig presseomtale. Jeg besøgte dog "ere 

skoler, som tog pænt imod mig.

60 procent af befolkningen i Laos er laoter, 

resten består af 132 etniske grupper, som har 

deres eget sprog, religion og kultur, og det 

skaber naturligvis store problemer.

Mange bor i bjergene. To stammer, som 

bor få hundrede meter fra hinanden kan have 

forskellig religion og sprog. Ofte er taler de 

ikke sammen.

I dag går børnene fra forskellige stammer 

i samme skoler – alle lærer det of#cielle sprog 

lao, det vil i længden binde landet bedre sam-

men. 

Det mest bombede land i verden

Laos var en fransk koloni indtil 1953. Det var 

et fattigt, fredeligt land, som meget få kendte 

til. Der var værdifulde mineraler i bjergene, så 

der var håb.

Men landet blev det mest bombede land i 

verden. Der blev kastet "ere bomber over det 
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Til trods for, at mange 

børn stadig ikke kommer 

i skole, er skolesystemet 

blevet bedre. Alle børn 

har mulighed for at 

komme i skole, fra de er 

seks år til 12 år og senere 

ungdomsskole og videre 

uddannelse.
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lille Laos end over Tyskland og Japan tilsam-

men under 2. verdenskrig. Det skete under 

Vietnamkrigen 1970-1973.

Laos var egentlig ikke deltager i Vietnam-

krigen, og krigen i Laos kaldes derfor den 

hemmelige krig, der kom meget lidt ud om 

bombningerne til pressen.

Amerikanerne bombede massivt for at 

hindre vietnameserne i at bringe våben og 

forsyninger gennem landet, og hvis de blev 

forhindret i at kaste bomber i selve Vietnam 

på grund af vejret, så kastede de deres last 

over Laos på vej hjem til baserne.

Laos var forsvarsløst, ødelæggelserne var 

enorme. 

Befolkningen lever spredt, så man regner 

med, at der skulle bruges et ton bomber på at 

dræbe et menneske. Landet lider stadig under 

de millioner af ueksploderede bomber, der lig-

ger i jorden – hver dag mister "ere livet eller 

bliver lemlæstet.

Der blev især kastet mange klyngebom-

ber. En klyngebombe er en stor bombe, som 

spreder hundredvis af små bomber, der hver 

eksploderer med hundredvis af små kugler –

håndgranater.

Det er en type bombe, som er beregnet 

til at kunne dræbe mange. Derfor har man 

forsøgt at få dem forbudt, der har været de-

monstrationer over hele verden, men blandt 

andre USA bruger dem stadig.

Hundreder af arme og ben

Det er for sent med et forbud for Laos. Mindst 

to procent af klyngebomberne eksploderede 

ikke, der ligger millioner som små miner på 

rismarkerne.

De ligner små tennisbolde, så mange børn 

tager dem op og leger med dem, eller de for-

søger at åbne dem for at bruge de små kugler 

til deres slangebøsser. 
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Nogle eksploderer og dræber el-

ler invaliderer, og man møder man-

ge børn, som kun har ét ben og en 

krykke. I en skolegård fandt man tre-

hundrede bomber!

Bomber er et fag i skoler og klo-

stre. På de små skolebiblioteker er 

der billedbøger, tegneserier og duk-

kespil, som skal lære børnene, at de 

ikke må røre de små kugler – men 

skal melde dem til et af de mange 

bombehold. Der er dog også tegne-

serier med Anders And og Tin Tin, og 

især Unicef bidrager med nye skole-

bøger.

Der kommer folk fra hele verden, 

som hjælper til med at rydder bom-

ber – blandt andre kom Prinsesse Diana, og 

hun satte for alvor fokus på problemet.

Der #ndes også tusindvis af store bomber. 

Når de er uskadeliggjort, bruger laoterne dem 

som krukker – eller som hegn om deres huse.

I hovedstaden Vientiane er et rehabilite-

ringscenter med et museum, hvor man kan 

se virkningen af klyngebomber. Der hæn-

ger hundredvis af proteser fra folk, som nu 

er døde – arme, ben og lemmer. Det virker 

enormt stærkt.

Kommunisterne og religionen

Vietnameserne vandt Vietnamkrigen og med-

virkede til at styrte Laos’ konge i 1975, der har 

siden været et kommunistisk styre.

Laoterne var meget religiøse, og der var 

I hovedstaden Vientiane 

er et rehabiliteringscenter 

med et museum, hvor man 

kan se virkningen af klyn-

gebomber, og der hænger 

hundredvis af proteser fra 

folk, som nu er døde – 

arme, ben og lemmer.
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