
Rimelige skoleforhold
Børn & Bøgers ulandsreporter har denne gang besøgt den lille Indonesiske paradisø, hvor der er sket store forandringer.

På Bali, som er en lille, rig ø i det 
store muslimske Indonesien, er 
befolkningen hinduer, man holder 
fast i traditionerne, og i skolen læ-
rer børnene blandt andet at tale 
engelsk og at betjene turisterne 
ordentligt.

Denne gang er min rejse gået til Bali, den lille 

paradisø i verdens største ørige – Indonesien – 

som består af 17.000 vulkanske øer, heraf er 

dog kun 6.000 beboede.

For at forstå Bali, er det nødvendigt at se 

på det store moderland.

Indonesien er et enormt land på 1.905.000 

km2, det har 270 millioner indbyggere, 300 

forskellige folkeslag, som taler 583 forskellige 

etniske sprog og dialekter. 86% af befolk-

ningen er muslimer, 10% kristne og kun 2% 

hinduer.

Indonesiens motto er meget passende uni-

ty in diversity – fællesskab i forskellighed. Det 

er ikke let at styre…

Endnu ingen restriktioner

Bali er en meget lille ø på 5.700 km2 med en 

befolkning på 4,2 millioner. Alligevel kommer 

90% af alle turister i Indonesien til Bali. Det 

skyldes, at befolkningen på Bali er hinduer, de 

er tolerante, farverige og meget turistvenlige.

I resten af Indonesien er de "este musli-

mer, og der er der restriktioner på spiritus, 

svinekød – og forbud mod fulde, halvnøgne 

turister på strandene m.v. Det er der ikke på 

Bali. (Balineserne går dog selv i vandet med al 

tøjet på.)

I 2002 eksploderede en stor bombe på et 

diskotek i byen Kuta – 200 blev dræbt, heri-

blandt tre unge danske piger. Der er bygget 

et stort mindesmærke for dem. Bomben var 

anbragt af muslimer.

Turisttallet faldt da fra 10 millioner årligt 

til en million. Først nu er man ved at runde de 

10 millioner igen, så man må håbe, der ikke 

sker noget igen, som der gjorde på Sri Lanka.

Bali er på grund af turisterne en af de ri-

geste øer i Indonesien, børnene har et fag i 

skolen, som hedder Turisme, hvor de lærer 

engelsk, og hvordan de skal betjene turister 

som tjenere, gartnere og rengøringsfolk. 

Der har de senere år været en del indvan-

dring af fattige muslimer fra andre af Indone-

siens øer.

Balineserne frygter, at den indonesiske re-

gering vil indføre muslimske forbud og regler 

som på de andre øer, fordi man er forarget 

over det vilde liv på Bali. Det vil knuse turistin-

dustrien, men foreløbig ser regeringen forde-

lene i den indbringende turisme.

En venlig befolkning

Jeg var første gang på Bali for 25 år siden, og 

der er naturligvis sket en stor forandring. Tra-

#kken – især de tusindvis af motorcykler – er 

livsfarlig, og mange af de smukke byer er øde-

Af Palle Petersen

Det meste af befolkningen 

på Bali er hinduistisk, de 

er tolerante, farverige og 

turistvenlige – også bør-

nene – kvinderne har ofte 

en blomst bag øret. I bag-

grunden ses forfatterens 

kone, Lena Eilstrup.
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lagt af grimt byggeri, men boliger og trans-

portmidler er naturligvis noget, som kommer 

balineserne til gode.

Det er en meget venlig befolkning, som 

holder fast i deres religion. Der er templer for 

hinduernes guder overalt. Det er let at kende 

hinduerne – mange har den lille, røde puja-

plet i panden, som viser, at de har bedt til mor-

gen, kvinderne har ofte en blomst bag øret.

Hver dag ofrer de små, "ettede kurve med 

blomster til guderne – de stilles i de små hus-

templer uden for huse, forretninger og på for-

tovet. Charmen og skønheden er der stadig.

Oprindeligt var det meste af Indonesien 

hinduistisk, men omkring 1500 erobrede 

muslimerne øerne, og de "este hinduer "yg-

tede til Bali, hvor de holdt stand. Da Indone-

sien blev selvstændig fra Holland i 1945, gik 

kun 8% af børnene i skole.

Frem til 1980’erne var Indonesien et fattigt 

uland, men siden har der været stor økono-

misk vækst, som de andre ”tigerøkonomier” 

i Asien, så også Danmark har nedtrappet sin 

ulandsbistand. 

Det udstrakte ørige har dog store proble-

mer både med at holde sammen på de mange 

øer og i høj grad også med etniske, sproglige 

og religiøse modsætninger.

Alligevel er det lykkedes at udbygge ud-

dannelsessystemet, så over 90% af børnene 

kommer i skole og fuldfører en uddannelse 

– både piger og drenge.

Seks års gratis undervisning

Der er ikke så mange fattige på Bali, som man 

ser i resten af Indonesien. Meget få tigger, 

men der går børn på stranden og sælger arm-

bånd og andet til turisterne. Forældrene har 

opdaget, at det giver en bedre indtægt end 

at lade børnene komme i skole – derfor er det 

ikke smart at købe fra dem.

Det meste af uddannelsesvæsnet er un-

derlagt Ministeriet for Uddannelse og Kultur. 

Dog hører de islamiske skoler under et mini-

sterium for religiøse spørgsmål, hinduerne har 

deres egne skoler.

For børn under seks år er der treårige pri-

vatskoler. De koster noget, men de kan sam-

menlignes med vores børnehaver, som også 

koster.

Grundskolen på seks år er obligatorisk og 

gratis, men børnene skal have skoleuniform, 

I dag kommer over 90% 

af børnene i skole. I sko-

len undervises der i det 

lokale sprog, hovedspro-

get indonesisk, engelsk 

og ”turisme”, men også 

i traditionel gambalan – 

Balimusik – og de optræ-

der gerne.
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