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Det er 22 år siden, jeg sidst har været i Egyp-

ten, så jeg var spændt på at se udviklingen.

Den var svær at få øje på. Jeg skrev den-

gang den fotogra�ske billedbog Abdul bor 

ved Nilen – en historie fra Egypten. Jeg kunne 

have taget de samme fotos i dag.

Pyramider og Kongernes Dal ligger der 

naturligvis stadig væk som for tusinder af år 

siden, bortset fra at de er blevet omgivet af 

hegn. Det vrimler med militær og mange sik-

kerhedstjek.

Stadig et u-land

Mens jeg var der, sprængte en vejsidebombe 

da også en bus i luften ved pyramiderne, hvor 

jeg selv havde kørt et par dage før – �re dræb-

te turister. Det gik ellers fremad – men der er 

ingen tvivl om, at selv et lille terrorangreb hol-

der turisterne borte igen.

Der var også meget mere tra�k, men sta-

dig æselkærrer i gaderne og en del niqab- og 

burkaklædte kvinder, næsten alle piger går 

med tørklæde – men der er også kvindeligt 

politi.

Egypten kaldes også ”Nilens gave” – på 

den lille stribe langs Nilen bor de !este egyp-

tere – der er ikke meget plads til dem mere.

Befolkningstilvæksten var tydelig, der fø-

des over to millioner !ere egyptere om året, 

så på de 22 år, siden jeg var der sidst, er be-

folkningen fordoblet fra 50 millioner til 100 

millioner – det fortsætter og er den væsent-

ligste grund til en hæmmet udvikling.

Da 90 % af Egypten er ørken, er befolk-

ningen klemt sammen på den lille stribe langs 

Nilen, som kun er lidt over dobbelt så stor 

som Danmark – engang var de bønder, nu 

bor mange i de stadig større byer – Kairo har 

20 millioner indbyggere, og det, der bygges af 

boliger, ligner mest slum.

Egypten er stadig et u-land, der er 40 % 

arbejdsløse, de !este unge – og det er sti-

gende.

Fra kristent til muslimsk

Egypten hørte under det Byzantinske Rige 

indtil 639 – og det var dermed kristent. Men 

en strid mellem de græsk-ortodokse kristne 

og de kristne koptere førte til, at kopterne 

bad de arabiske muslimer om hjælp.

De erobrede landet – og i løbet af et par 

hundrede år blev landet arabisk og muslimsk. 

Egypten (Den Arabiske Republik Egypten) ind-

førte først i 1980 Islam som statsreligion – før 

den tid regnedes landet for sekulært. 

90 % af befolkningen er muslimer (de !e-

ste sunnimuslimer), ca. 8 % koptere og 1 % 

kristne – i dag er der under 50.000 græsk-ka-

tolikker tilbage. Kopterne – og andre kristne – 

har fået det sværere, kirker er blevet bombet 

og kristne dræbt.

Udviklingen er hæmmet af de sidste 10 

års store omvæltninger omkring det såkaldte 

Arabiske Forår fra 2011. Det lykkedes især de 

unge, veluddannede med mobiltelefoner at få 
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Der er ikke sket den store 

forandring i de egyptiske 

skoler de sidste 22 år, og 

i dag kan man tage de 

samme billeder som den-

gang – ca. 60 % af den 

stadigt stigende befolk-

ning er fattige.
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væltet en diktator og få indført demokrati 

med frie valg.

Men valget blev vundet af Det Muslim-

ske Broderskab. Det skyldtes blandt andet, 

at Det Muslimske Broderskab i nogle år 

havde gjort et stort arbejde for uddannelse 

og sundhed. Det tiltrak de fattige vælgere 

– ca. 60 % af egypterne er fattige, og fat-

tigdomsgrænsen ligger på 1-5 dollars om 

dagen.

Langt fra reelt demokrati

Broderskabets mål var dog at gøre Egypten 

mere muslimsk og i længden indføre den 

strenge sharialovgivning.

Dets motto er: Allah er vort mål. Profeten 

er vor leder. Koranen er vor lov, og Jihad er 

vor vej. At dø for Allah er vores højeste håb. 

Det var mange af de sekulære unge imod, 

og det skabte en ny opstand, men de unge 

kunne ikke enes om ret meget. Det endte 

med, at general Abdel Fatah al-Sisi tog mag-

ten 2013, så Egypten igen �k et militærdik-

tatur.

Man straffede og forbød Det Muslimske 

Broderskab, som har svaret igen med ter-

ror. Militæret forsøger også at undertrykke al 

modstand og kritik af regimet – mange unge 

demonstranter blev arresteret. Der afholdes 

valg, men der er meget langt til et reelt de-

mokrati.

Indoktrineringen rammer naturligvis også 

uddannelsessystemet. Regeringen bestem-

mer, hvad der skal undervises i, og udrenser 

lærere, som retter kritik. På mange skoler er 

ansat en lærer, som er politisk kontrollant og 

skriver rapporter om de andre lærere.

En nyuddannet lærer skal undervise i lan-

det i fem år – før han kan rejse til udlandet. 

Det er fristende med en løn på 10 dollars om 

måneden at rejse til de rige Golfstater.

Ringere uddannelsesforhold

70 kroner kan en lærer ikke leve for, så han 

må påtage sig privatundervisning – det er ofte 

også en forudsætning for, at han lader en 

elev få sin eksamen. Korruptionen er udbredt.

En tilvækst fra 50 til 100 millioner på om-

kring 20 år betyder, at en meget stor del af 

befolkningen er børn og unge. Det er brug 

for uddannelse, men det ser desværre ud til at 

være blevet ringere siden Det Arabiske Forår.

Skolebyggeriet er gået i stå, og de, der har 

råd, sætter deres børn i private skoler – ofte 

muslimske. En del godt uddannede egyptere 

har haft arbejde i de rige, arabiske olielande 

eller Tyrkiet.
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Børnearbejde er udbredt, 

men også nødvendigt, 

for at de fattige familier 

kan overleve, nogle børn 

tigger, andre kører rundt 

med æselkærrer og samler 

plastikaffald eller de væver 

tæpper og lignende.


