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Nødt til at skifte skole
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 VIGTIGSTE I 
 DIT LIV?

PÅ FLUGT FRA KRIG	
“Kuglerne fløj om ørerne på mig”

10KATASTROFER
Naturen er hårdere ved 
de fattige

LIVET SOM FLYGTNING
45 millioner mennesker er på flugt
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BØRNEARBEJDE
11 år og købmand 
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KATASTROFER
Naturen er hårdere ved 
de fattige

Guide
GØR VERDEN TIL ET 
BEDRE STED

Her i bogen møder du pigen Htu Htu Mai og drengen Doi Lar. 
De bor i en flygtningelejr i Kachin i Myanmar (Burma). I bogen 
møder du også børn fra Danmark. Børnenes liv er meget 
forskellige, men alligevel har de præcis de samme rettigheder. 
Alle børn har eksempelvis ret til at gå i skole og til at få hjælp, 
hvis der er krig. 
Rettighederne står i en lov, der hedder Børnekonventionen. 
Den blev verdens præsidenter og statsministre enige om i 1989. 
Måske tænker du ikke så meget over, at du faktisk har 
rettigheder, når du bor i Danmark. Men hvad med dine 
rettigheder, hvis du nu boede i et fattigt land som Myanmar, 
hvor der både er krig og naturkatastrofer?

      KRONPRINSESSE MARY:        
“Uanset hvor i verden du bor, har du rettigheder. 
Når du kender dine rettigheder, kan du gøre krav 

på dem, og hjælpe dig selv og andre.”
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary – protektor for Dansk Flygtningehjælp
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“KUGLERNE 
FLØJ OM 
ØRERNE PÅ MIG”
Doi Lar Nhkum blev vækket midt om 
natten af skud. Krigen var rykket 
helt ind i hans landsby, og han 
og familien måtte flygte. De 
havde så travlt, at Doi Lar 
ikke nåede at få sko på.

Navn: 
Doi Lar Nhkum 

Alder: 13 år
Idol: Justin Bieber 

Bedste ven: Mg Zau Doi
Favoritfag: De fleste er gode

Hadefag: Matematik
Fritid: Fodbold – især når det regner, så 

man kan glide i mudderet
Elsker: At spille på min mobil

Fremtid: Bibellærer eller sanger
Familie: Mor og far samt ni søskende

VIDSTE DU:
Derfor slås de omkring 

Doi Lars landsby. 
Tjek side 13.
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  RETTIGHED
Staten skal sørge for, at flygtningebørn bliver beskyttet, 

og at de får den nødvendige hjælp, og den skal 
samarbejde med organisationer om det. (Artikel 22)

VIDSTE DU: 
Der er cirka 45 millioner flygtninge 

i verden. Knap halvdelen er
børn. Mange vender aldrig  

hjem igen.  
Kilde: unhcr.org 

VIDEN OM:

ORGANISATIONER 
Dansk Flygtningehjælp er en organisation. En 
organisation er en stor gruppe mennesker, der 
arbejder for en fælles sag. Dansk Flygtningehjælp 
arbejder for at hjælpe verdens flygtninge. Du kan 
være medlem af en organisation, og så viser du, at 
du støtter organisationens arbejde.

STATER
Danmark er en stat. En stat er et andet ord for et 
land. Danmark er en af verdens rigeste stater. Der-
for kan man gå gratis til lægen og i skole. I fattige 
stater rundt om i verden har man ikke råd til den 
slags. De stater får derfor hjælp af organisationer 
som Dansk Flygtningehjælp.



PÅ FLUGT
Doi Lar blev vækket midt 

om natten, fordi der var 
voldsomme skyderier i 

hans landsby. Følg hans 
flugt fra krig til sikkerhed.

+
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I Myanmar synes 
de fleste, at det ser 

smart ud at male sig på 
kinderne med en særlig 

natur-makeup, som hedder 
thanaka. Udover at de synes, det 
er smart, så beskytter det også mod 

solen – så solcreme og makeup i ét! 
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Doi Lar har masser af pligter i flygtningelejren, 
hvor han bor nu. En af dem er at hente vand i 
brønden. Han fylder to ti-liters-spande, som han 
spænder på en kæp – kaldet et åg. Åget lægger 
han over skulderen. På den måde kan han hente 
en masse vand hurtigt. Det er smart, når man 
ikke har en vandhane i huset. 
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Klokken er tre om natten. Det er helt mørkt og sommer-
varmt langt ude på landet i Myanmar. 11-årige Doi Lar 
Nkhum og hans tvillingesøster Tawm Nu og deres far sover i 
deres senge. Så lyder der pludselig skud og eksplosioner.
Faren råber: 
“Vi er nødt til flygte. Nu!”
Doi Lar skynder sig at tage tøj på. De løber væk fra 
landsbyen, mens kuglerne flyver om ørerne på dem. Den lille 
familie når forbi kampene og ned til åen, hvor de løber videre 

langs vandkanten. De har ikke nået at tage noget som helst 
med. Doi Lar har ikke engang fået sko på, men det opdager 
han ikke. Han er meget bange. De løber så hurtigt, de kan 
i en hel time, før de kommer til en lille by, hvor faren lejer 
en slags motorcykel, som de kan sidde på alle tre. Doi Lar 
opdager nu, at han er kommet til skade med sin venstre fod, 
da de løb nede ved åen. På motorcyklen tænker han på de 
andre fra landsbyen. Han ved, at der er nogle, der er sårede. 
Måske er der også nogle, som er døde?  

“VI ER NØDT TIL AT FLYGTE. NU!”
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Doi Lars far bor ikke 
sammen med familien, 
da hans arbejde ligger 

langt væk  

HVORNÅR KAN VI 
KOMME HJEM?
For Doi Lar og de andre børn og 
voksne i flygtningelejren er der kun 
en ting at gøre. De må vente på, at 
tiderne bliver bedre. 
“Jeg spørger nogle gange min mor, 
om vi ikke snart kan komme hjem. 
Men hun siger, det er for farligt.” 
Han drømmer om igen at se famili-
ens marker med ris og finde ud af, 
om der stadig er nogle af familiens 
60 køer tilbage. Og hvad med de 
150 høns? Mest af alt drømmer han 
om at bade i åen, som løber lige 
ved familiens hus. 
“Hvis jeg fik at vide, at vi kunne 
komme hjem i morgen, så ville jeg 
ikke lukke et øje i nat.”

VI BOR MEGET TÆT
Det er nu to år siden, Doi Lar flygtede sammen med sin søster og far til byen 
Waing Maw. Han var meget bange. 
“Jeg græd hele tiden, fordi jeg savnede min mor,” husker han tilbage. 
Hans mor og andre søskende kom så hurtigt, de kunne, men det tog tid, fordi de 
arbejdede i Kina langt fra Waing Maw.
Nu bor Doi Lar sammen med sin mor og fem af sine søskende i flygtningelejren 
Maina KBC. 

Her bor han sammen med 1500 andre flygtninge. De bor i huse af bambus, 
som beskytter godt mod den hårde sol. Væggene er til gengæld så tynde, 

at man kan høre alt, hvad naboerne laver. Babyerne, der græder. 
Gryden, der koger over. Børn, der larmer, fordi de leger vildt. 

Livet er på mange måder meget anderledes end hjemme i lands-
byen, fortæller Doi Lar:

“Vores hus derhjemme er bygget af mursten, og der er fem 
værelser. Her, hvor vi bor nu, er der to værelser, så vi 

sover alle sammen i det samme rum. Vi har hverken 
senge, borde eller stole.”

Det er normalt faren, der laver møblerne, men 
det kan han ikke længere. 

“Min far har et job meget langt væk, så 
jeg ser ham kun hvert halve år.”

+

Minus ved 
at bo i 
flygtningelejren:
“Her er så varmt. Varmere end i vores 
landsby, hvor man kunne tage en 
kølig dukkert.”
Doi Lar

-

Plus ved 
at bo i 
flygtningelejren: 
“Jeg er faktisk kommet 
til at gå i en bedre skole.”
Doi Lar
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 MARY SENG PHAN 
(storesøster)

 KHAWNG PHAN 
(mor)

DOI LAR

 TAWN NU 
(tvilling)

JA MAI LU 
(storesøster)

 ASTHER HTOI BU 
(storesøster)

 AUNG DOI LING
(storesøster)

 LUM HKAWNG
(svoger)



               HVAD ER 
DET VIGTIGSTE I 
                DIT LIV?

Det er voksne, der har fundet på at lave 
Børnekonventionen. Det er selvfølgelig smart 
at skrive ned, hvad et barn har ret til. Men 
hvad synes børnene egentlig selv, er det 
vigtigste i deres liv? Få svarene fra børn i 
både Myanmar og Danmark.

  Navn: Bawm 
Hkaw Labang

Alder: 11 år
Land: Myanmar
“Gud. For nylig 

havde jeg lungebetæn-
delse og var rigtig syg, 

men da jeg bad til Gud, følte
jeg mig tryg.”

   

 Navn: 
Mathilde Søgaard Hansen

Alder: 11 år
Land: Danmark

“Min familie og mine 
venner. Hvis jeg ikke 

havde dem, ville jeg føle 
mig meget ensom og ikke 

være særlig lykkelig.” 
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 Navn: Silas Andersen
Alder: 11 år

Land: Danmark
“Mine venner 

Mikkel og 
Christian.”

 Navn: Christian Valbo Fobian 
Alder: 12 år

Land: Danmark
“Skole. Det er vigtigt at 

få en god uddannelse. 
Når jeg bliver 

voksen, vil jeg 
gerne tjene 

en masse 
penge.”


Navn: Ma Ja Seng Myu Ma Rip

Alder: 11 år
Land: Myanmar

“Mad! Jeg har prøvet, hvad 
det vil sige at sulte. En 

gang fik vi kun en 
                         portion ris om 
                           dagen uden 
                                 andet end 
                                   lidt salt.”
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 Navn: Sebastian Sejling
Alder: 12 år
Land: Danmark
“Mine forældre! Dem er jeg jo sammen med hver dag. De passer 
på mig og er der, når jeg er ked af det.”
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Børn har ret til at have deres egen mening, 
og den skal respekteres. (Artikel 12)

VIDSTE DU: 
I 101 af verdens lande kan man ikke 

sige, hvad man vil. Her har man 
det, der kaldes begrænset 

ytringsfrihed.  
Kilde: amnesty.dk
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               HVAD ER 
DET VIGTIGSTE I 
                DIT LIV?


Navn: La San Marip

Alder: 11 år
Land: Myanmar

“Skole! Jeg vil være en 
forretningsmand, der 

sælger jade*.”
*Jade er en særlig 

sten, man bruger 
til smykker. Den 

bedste slags 
findes i 

Myanmar.


Navn:

Nang San Labtaw
Alder: 11 år

Land: Myanmar
“En mor! Det er det 

vigtigste i verden. Min 
mor er død. Måske er det 

også lidt vigtigt at have 
smart tøj.”

 
Navn: 
Sanji Marip
Alder: 12 år
Land: Myanmar
“En uddannelse. 
Jeg vil være læge, 
så jeg kan redde 
fattiges liv. Min bror på 
to år døde for to måneder 
siden, fordi han havde 
brækket benet. Da der kom 
betændelse, var der ingen 
læge i nærheden.”


 Navn: 

Kia Lantau Poulsen
Alder: 12 år

Land: Danmark
”Min ridning. Det 
elsker jeg overalt 
på jorden. Jeg vil 

vildt gerne
 være jockey.”

   

H


Navn: 
Naw Naw 
Seng Maran
Alder: 11 år
Land: Myanmar
“En god uddan-
nelse. Det kræver 
det, hvis man vil 
være soldat, og det 
vil jeg, så jeg kan 
slås mod de burme-
siske soldater. Det 
er mine forældres 
ønske!”

 Navn: Silas Andersen
Alder: 11 år

Land: Danmark
“Mine venner 

Mikkel og 
Christian.”
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Børn har ret til at have deres egen mening, 
og den skal respekteres. (Artikel 12)

VIDSTE DU: 
I 101 af verdens lande kan man ikke 

sige, hvad man vil. Her har man 
det, der kaldes begrænset 

ytringsfrihed.  
Kilde: amnesty.dk
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 Navn: 
Tiffany Rose Jensen

Alder: 12 år
Land: Danmark

“Skole. Hvis jeg ikke gik i 
skole, så ville jeg have svært 

ved at få venner. Jeg er 
nemlig lidt genert.”
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I Myanmar er naturen både virkelig flot og virkelig farlig. Landet 
har tit oversvømmelser, jordskælv, store tropiske orkaner (virkelig 

voldsomme storme) og kæmpe mudderskred. Når naturen går 
amok, går det hårdest ud over de fattige, fordi de bor i huse, der 

er bygget, så de har svært ved at holde til voldsomt vejr. Dansk 
Flygtningehjælp hjælper folk i Myanmar, så de er bedre til at klare 

naturkatastrofer. Vi underviser blandt andet børn og voksne i, 
hvor og hvordan de skal søge i sikkerhed, når vejret er voldsomt. 

Vi bygger også specielle skoler, der kan klare hårdt vejr. Når vejret 
raser, så søger folk derfor også ly i de orkan-sikre skoler. 

NATUREN ER 
HÅRDERE 

VED DE  
FATTIGE

 

I flygtningelejren Maina KBC, hvor Htu Htu Mai Maran bor, er man forberedt på, at det nogle gange regner virkelig meget. Derfor har man bygget 
husene på pæle, så man undgår at blive oversvømmet. Det er meget normalt, at der ligger en halv meter vand i gaderne, når det virkelig regner meget.

Floden Irrawaddy ser meget 
lækker ud, og der er også 

mange børn, der bader i den. 
Men nogle gange vælter regnen 

ned. Det kaldes monsun i den 
verdensdel, der hedder Asien, 
og det er her Myanmar ligger. 

Monsun-regnen er så voldsom, 
at floden stiger med mange me-
ter, og når det går rigtig vildt for 
sig, så skyller den de huse væk, 
der ligger tættest på bredden, 

hvis de ikke er bygget solidt.
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VÆGGENE 
BEGYNDTE 
PLUDSELIG AT 
RYSTE
Htu Htu Mai Maran lå og sov i smørhullet 
mellem sin mor og far, da hun kunne 
mærke, at sengen begyndte at ryste den 
dag for to år siden.  
“Jeg havde aldrig oplevet et jordskælv 
før, så jeg blev virkelig bange,” fortæller 
11-årige Htu Htu Mai. 
Hendes forældre beroligede hende med, 
at det snart ville gå over – at det kun ville 
vare i et par minutter. Imens kunne Htu 
Htu Mai se væggene ryste. Andre steder 
i Myanmar nøjedes væggene ikke med at 
ryste, men de faldt helt sammen. Vejene 
fik store revner. Og elmaster knækkede 
som tændstikker. Over 70 mennesker 
døde under jordskælvet. 

Htu Htu Mai (i midten) bor i 
flygtningelejren Maina KBC 

sammen med sine forældre og 
sin søster. De bor her, fordi de er 
flygtet fra deres landsby, da der 

opstod skyderier.
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  RETTIGHED
Børn har ret til livet, og staten skal sikre børns 

overlevelse og hjælpe børn til et godt liv. (Artikel 6)

VIDSTE DU: 
I Myanmar døde 140.000 mennesker i 2008 

i en meget voldsom orkan. Børn er de 
mest udsatte, når en naturkatastrofe 

raser, fordi de har svært 
ved at beskytte sig.  

Kilde: unicef.org
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I Myanmar er i alt 430.000 mennesker på flugt. 
Det er flere, end der bor i Odense og Ålborg 
tilsammen. Hverken staten eller organisationer 
har penge til at hjælpe dem alle sammen. De hel-
dige bor i en lejr som Maina KBC, mens de fleste 
andre bor i usle huse (se de to øverste billeder 
til venstre). De har sjældent adgang til rent vand 
og ordentlige toiletter, og når man bor under 
så dårlige forhold, bliver især små børn nemt 
meget syge. De dør tit af helt simple sygdomme 
som for eksempel dårlig mave.
Kilde: unhcr.org og dst.dk

Video: Se, hvordan de spiller det 
særlige burmesiske boldspil chinlone 
i flygtningelejren Maina KBC.

Video: 
I flygtningelejren 
er folk kristne
 – ligesom de fleste 
danskere. Tag med i kirke.

Børnene i flygtningelejren Maina KBC 
må lege med, hvad de kan finde.

85.000 
mennesker 
er blevet 
tvunget på flugt 
i Kachin i Myanmar. 
1500 af dem lever i 
flygtningelejren Maina 
KBC. To af dem er Htu 
Htu Mai og Doi Lar, som du 
møder her i bogen. De to 
børn er på mange måder 
heldige, for de lever i en 
flygtningelejr, hvor der er 
mad nok, og hvor de kan gå 
i skole og til lægen, hvis de 
har brug for det. For rigtig 
mange andre flygtninge i 
Kachin og  i resten af verden 
er hver dag en kamp for 
overlevelse.
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VIDEN OM:

MAINA KBC 
Bygget: Juni 2012

Indbyggere: 1500. Langt de 
fleste kommer fra landsbyer cirka 

20-30 kilometer væk. 

Hvorfor: Myanmar er et stort land – 
over 15 gange så stort som Danmark. De 

fleste af dem, der bor i Myanmar, er det, man 
kalder burmanere, ligesom vi i Danmark er flest 

danskere. Men i Myanmar er der også en del andre 
grupper bl.a. Kachin-folket. De kunne rigtig godt 
tænke sig at have deres eget land, men det, synes bur-
manerne, er en dårlig idé (og det er dem, der bestem-
mer i landet). Faktisk er de så uenige, at de gennem 

de sidste 50 år har ført flere krige mod hinanden. 
Den sidste krig har varet siden 2011. Den betyder, 

at almindelige mennesker må flygte væk fra 
deres hjem, fordi soldaterne skyder løs. 

Lige nu er der 85.000 mennesker, som 
er på flugt i Kachin. De skal have et 

sted at bo, mens de venter på 
fred. Derfor bor de i særlige 

flygtningelejre.

LIVET 
SOM 
FLYGTNING 

 
I flygtningelejren Maina KBC 
kan man blive undersøgt af en 
sygeplejerske, hvis man er syg.

Doi Lar og hans familie bor 
meget tæt. Deres køkken er 

udenfor og består af et simpelt 
træbord og et bålsted.  
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Foto: Christian Als

VIDEN OM:

DANSK 
FLYGNINGEHJÆLP  

Dansk Flygtningehjælp giver hjælp til 
mennesker, der er på flugt fra krig. Mennesker på flugt 

er uden skyld i deres ulykkelige livssituation, og de har krav 
på hjælp. Og denne hjælp giver Dansk Flygtningehjælp hvert 

år i 35 lande, deriblandt Myanmar. 

VIDEN OM:

FLYGTNINGE  
Der er 45 millioner flygtninge i verden. Over halvdelen af flygtningene 

er på flugt i deres eget land. Det gælder blandt andet 
flygtningene i Kachin i Myanmar. Her er der nemlig kun 

krig nogle steder og ganske fredeligt andre steder. 
I andre lande er der krig i hele landet, og 
så flygter folk til nabolande eller meget 

længere væk – eksempelvis 
helt til Danmark.

Kilde: flygtning.dk
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NØDT TIL AT 
SKIFTE SKOLE, 
FORDI 
DER VAR 
KRIG
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Da der udbrød krig omkring 
Doi Lar Nhkums landsby, 
måtte han flygte fra alt, 
hvad han kendte. Den nat 
sagde han også farvel til sin 
skole. Der kom til at gå to 
måneder, før Doi Lar igen 
kom i skole. Det var svært 
for ham at starte i en ny og 
meget stor skole. 
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  RETTIGHED
Børn har ret til undervisning, og skolens disciplin 

skal være menneskelig. (Artikel 28)

VIDSTE DU: 
57 millioner børn i verden 

går ikke i skole.
Kilde: verdensbedstenyheder.dk

NØDT TIL AT 
SKIFTE SKOLE, 
FORDI 
DER VAR 
KRIG

D-KLASSEN	ER	FOR	DE	DUMME
Mg Zau bor ikke i flygtningelejren, hvor Doi Lar bor. Men selv om de to drenge ikke bor så tæt på 
hinanden, er de tit sammen og har indimellem også tid til at hygge med snacks og spil på mobilen. 
For det meste laver de dog bare lektier sammen, for i Myanmar er der masser af lektier, og det er 
vigtigt,at man hele tiden gør det godt. Begge drenge går i A-klassen, og i Myanmar betyder det, at 
man er blandt de dygtigste. Hvis man ikke laver sine lektier og klarer sig dårligere, så rykker man ned 
i B-klassen. Herefter i C-klassen. Og hvis det er helt skidt, så ender man i D-klassen. 
Doi Lar kan rigtigt godt lide at gå i skole, men han synes, at matematikken er svær.
“Det er som om, der er nogle vigtige ting, jeg ikke har lært. Det blev rigtigt tydeligt, da jeg startede 
på den nye skole,” fortæller Doi Lar.
Mg Zau hjælper Doi Lar med matematikken, mens Doi Lar hjælper ham med burmesisk 
(det sprog, de fleste taler i Myanmar). Lige nu er der dog ingen lektier, da Doi Lar 
og vennerne har sommerferie. Når ferien er forbi, så er Doi Lar klar med en plan for
en god første skoledag:
“Jeg står virkelig tidligt op den dag. Jeg vil være helt sikker på, at jeg får en plads!”

INGEN	PLADS	TIL	DOI	LAR
Da Doi Lar står i klasselokalet på sin nye skole, 
opdager han, at skolen er meget, meget stor. På 
hans gamle skole i landsbyen var der cirka 20 børn 
i klassen. Her er der næsten 100 i klassen – og 
der er hele fire 6. klasser. De mange børn har for 
længst snuppet alle stole og borde, og Doi Lar når 
at tænke, at han bliver nødt til at sidde på gulvet 
sammen med de andre uheldige. At sidde på gulvet 
resten af skoleåret vil være ydmygende.
“Men så er der en, der vinker mig hen til sig,” husker 
Doi Lar glad om sit første møde med Mg Zau Doi, 
der bliver hans nye sidekammerat og bedste ven.

FØRSTE	SKOLEDAG	I	NY	SKOLE
Skoleåret havde allerede været i gang i to måneder, da 11-årige Doi Lar 
begynder i 6. klasse på skolen i byen Waing Maw. Alligevel er det først nu, at 
familien kan sende ham i skole. De sidste to måneder har der slet ikke været 
tid til at tænke på skole. Det har i stedet handlet om at finde et trygt sted for 
familien at bo, efter de er flygtet fra krig.
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Doi Lar går til kachin i sin sommerferie. 
Kachin er det særlige sprog, som folk 
i Kachin taler, men som de ikke bliver 

undervist i på skolen.
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  RETTIGHED
Et barn fra en mindretalsgruppe har lov til at have sin egen 

kultur, religion og sit eget sprog. (Artikel 30)

VIDSTE DU: 
Et mindretal er en gruppe af mennesker, der skiller sig 

ud fra dem, der ellers bor i landet. De taler for 
eksempel et andet sprog. I Danmark har
vi et tysk mindretal i Sønderjylland. De 

cirka 10.000 tyskere har deres egne 
tyske skoler. Der er mindretal i de 

fleste af verdens lande. 
Kilde: denstoredanske.dk



HVOR GÅR DU HEN, 
NÅR VERDEN 
STINKER? 
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Navn: Hkawn Ia Maran

Alder: 11 år
Land: Myanmar

“Jeg besøger min veninde. Hun 
bor også her i flygtningelejren, men 

hun er enebarn, så der er mere roligt.”

 Navn: 
Kia Lantau Poulsen
Alder: 12 år
Land: Danmark
“Nogle gange når jeg 
vil være alene, så går 
jeg ud til min kanin. 
Man kan godt snakke 
med en kanin. 
Den er ligesom 
et menneske 
– bare 
mindre.”


Navn:

Nang San Labtaw
Alder: 11 år

Land: Myanmar
“Hvis jeg vil væk fra det 

hele, så tager jeg over 
og besøger min veninde 
Hin. Hun bor i en anden 

flygtningelejr.”

HBåde danske og burmesiske børn har brug for og ret til 
privatliv. Men hvor går man hen, når ens forældre er 
urimelige og ens søskende er
vildt irriterende, og man 
bare vil have, at verden
skal passe sig selv?  

 Navn: 
Filip 

Gammelgaard 
Havgaard   

Alder: 12 år
Land: Danmark

“Hvis mine forældre 
aflyser noget, vi skulle, 

så kan jeg godt blive ked 
af det, og så går jeg 
ind på mit værelse.”

 
Navn: 

Doi Wawm 
Lagang

Alder: 11 år
Land: Myanmar

“Hvis jeg har brug 
for at være alene, 
så går jeg hen til 

brønden for at 
lege lidt 

alene.”
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  RETTIGHED
Børn har ret til privatliv.  (Artikel 16)

VIDSTE DU: 
I Danmark har 9 ud af 10 børn deres 
eget værelse. Men mange børn rundt 

om i verden må dele værelse med 
hele deres familie.

 Kilde:  Mandag 
Morgen og Trygfonden.
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 Navn: 
Tiffany Rose Jensen

Alder: 12 år
Land: Danmark

“Hvis jeg er sur eller 
ked af det, så går 

jeg ind på mit 
værelse.”

 Navn: Silas Andersen
Alder: 11 år

Land: Danmark
“Jeg går ned i 

gården og tager 
en tur på 

gyngerne.”


Navn: La San Marip

Alder: 11 år
Land: Myanmar

“Når jeg vil være alene, går 
jeg ned til floden og 

svømmer en tur.”

 Navn: 
Mathilde Søgaard Hansen
Alder: 11 år
Land: Danmark
“Vi har boet i England i nogle år, og 
da vi flyttede tilbage til Danmark, 
boede vi i starten hele familien 
på et værelse. Da vi flyttede 
i vores eget hus, fik jeg mit 
eget værelse. Det var 
dejligt at få privatliv 
– virkelig dejligt.”

 
Navn: Ma Ja Seng 
Myu Ma Rip
Alder: 11 år
Land: Myanmar
“Jeg bliver hjemme 
og læser tegneserier. 
Jeg kan trække et 
forhæng for, så det føles 
lidt som om, jeg har mit eget 
værelse, selv om hele min 
familie bor i det samme rum.”


Navn: 

Ja Seng 
Nan Lahtaw

Alder: 
11 år

Land: 
Myanmar

“Efter at have oplevet 
krig, tør jeg slet ikke

være alene. Jeg er bange 
for, at hvis jeg går fra min 

mor, så ser jeg hende aldrig igen.”
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    11 ÅR 
      OG 
KØBMAND
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Htu Htu Mai Maran passer hver dag sine forældres lille købmandsbutik i 
flygtningelejren. Her sælger hun alt fra sukker til sodavand og lightere. 
For det meste står hun i butikken i cirka en times tid om dagen. Imens 
tager hendes forældre ind til byen eller ordner andre ting. Htu Htu Mai får 
ikke løn for at passe butikken, men ind i mellem får hun lidt lommepenge 
– 200-300 kyat. Det er lige nok til at købe to-tre blyanter.

Video: Se hvad Htu Htu Mai kan lide at 
lave, når hun er alene. 

H
Htu Htu Mai og hendes 
familie måtte flygte på 

grund af krig. De havde 
ingenting med. Derfor 
tog hendes far tilbage, 

da det ikke længere var 
så farligt. Han hentede 

mad, så de kunne 
overleve og Htu Htu 

Mais skoletaske, så hun 
har et minde om tiden 

før krigen.
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  RETTIGHED
Børn må ikke arbejde for længe og for hårdt, 

og børn skal have en vis alder 
for at arbejde. (Artikel 32)

VIDSTE DU: 
158 millioner børn under 14 år 

er børnearbejdere. Det 
svarer til hvert sjette 

barn i verden.
Kilde: unicef.dk

    11 ÅR 
      OG 
KØBMAND

LIVET 
FØR 

FLUGTEN
Htu Htu Mai Marans fami-

lie havde en købmands-
butik i to etager, inden de 

var tvunget til at flygte, 
fordi der var krig. Faren 

havde også taget en ud-
dannelse, så han kunne 
tage sig af folk i lands-

byen, hvis de blev syge.

Navn: 
Htu Htu Mai Maran 

(Htu Htu udtales Tu Tu)
Alder: 11 år

Idol: Justin Bieber 
Bedste ven: Hkacon (bor også i lejren) 
Elsker: At lege med mit lille køkkensæt 

sammen med min veninde
Favoritfag: Engelsk – min lærer er rigtig god

Hadefag: Ingen
Familie: Mor, far og storesøster
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HTU HTU MAIS FAR:
“BØRN 
SKAL 
IKKE 
ARBEJDE!”

Hvor gam-
mel skal man 
være, før man får 
et rigtigt job?
“Fra man er seks år, kan 
man begynde at hjælpe i 
hjemmet for eksempel med at 
rydde op eller feje. Børnene kan 
jo rigtigt godt lide at være med – og 
få lov til at gøre de samme ting, som 
de voksne. Når man er 16 år, kan man have 
et rigtigt job. Hvis man får et job før, så er 
man ikke i stand til at sige fra. Man gør bare, som 
chefen siger og kommer sikkert til at påtage sig 
opgaver, som ens krop slet ikke kan klare.”

Hvor gammel var du selv, da du begyndte at arbejde?
“14 år. Jeg blev fanget af en narkobande, der tvang mig til at 
være deres soldat. Jeg skulle holde vagt, når de transporterede 
narkotika fra Myanmar til Thailand. Det var virkelig hårdt arbejde. Vi 
gik 27 dage hver vej med heste, som narkotikaen var spændt fast på.”

Hvor længe var du soldat?
“I to år. Da jeg endelig slap væk og kom hjem til mine forældre, flyttede vi langt 
væk, så banden ikke skulle fange mig igen.”

Hvilke håb har du for Htu Htu Mais fremtid?
“Jeg håber, at hendes liv bliver mere fredfyldt og lettere end mit. Jeg håber også, at 
hun kommer på universitetet og får et godt job bagefter.”

Htu Htu Mais far mener, at det er 
godt, hvis børn har pligter 

i hjemmet, men hårdt arbejde 
skal de vente med. Børn skal 

have lov til at være børn.
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  RETTIGHED
Børn har ret til beskyttelse mod krig og må 

ikke være børnesoldater. (Artikel 38)

VIDSTE DU: 
Man skal være 18 år for at gå i 

krig. Alligevel er 300.000 
børn soldater lige nu. 

Kilde: unicef.dk

	 					BØRN HAR ALTID RET													21

                         TI ÅR OG 
PÅ ARBEJDE HVER DAG
Phyo Wai Tun er ti år og har de sidste to år arbejdet i stedet 
for at gå i skole. Han arbejder hver dag fra 8 til 17. Hans 
arbejde er at lave papmache-figurer. Både turister og 
almindelige mennesker i Myanmar synes rigtigt godt 
om figurerne, så der er nok at lave for ham og de 
fire andre børn, der arbejder der. Phyo tjener 
15.000 kyat (cirka 90 kr.) om måneden. 
Han får 1.500 kyat (cirka 9 kr.) til sig selv. 
Resten bliver sendt hjem til familien. 
Han ser kun sin familie hver anden 
måned. De bor nemlig 3,5 time 
derfra, og når man bor i 
Myanmar og er fattig, har 
man ikke råd til at rejse 
så langt særlig tit. 

Står op og beder sammen med min far.
Reder sengene, reder mit hår, 
børster tænder og vasker mig.
Henter vand i brønden og hjælper 
min storesøster med at lave 
morgenmad.
Vasker hænder og spiser morgenmad.   
Hvis der er tid, leger jeg med min  
veninde.
Går i skole.
Skolen begynder.
Går hjem fra skole.
Passer vores butik.
Laver mad sammen med min søster.
Leger med min veninde.
Henter vand.
Tager et bad.
Spiser aftensmad.
Laver lektier.
Beder.
Går i seng.

Video: 
Besøg Htu 
Htu Mai og 
hendes veninde 
og find ud af, hvad 
de laver, når de har fri.

	 					BØRN HAR ALTID RET													21

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
A

ls

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
A

ls

05:00 
06:00 

06:30 

07:00 

08:00 
08:30 
15:00 
15:30 
16:30 
17:00
17:30
18:00 
18:30
19:00 
20:00
21:00 

HTU HTU MAI: 
MIN DAG

I storbyen Yangon:



måder 
at skrabe 

dollars sammen 
til verdens flygtninge

KONKURRENCE
Lav en T-shirt med din helt egen seje 
rettighed. Ud over at du viser, at 

rettigheder er vildt vigtige, så 
deltager du også i en fed 

konkurrence. 
Tjek bornharaltidret.dk. GØR 

VERDEN 
TIL 
ET 
BEDRE 
STED
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DEN 

ULTIMATIVE 

GUIDE

Her er guiden til, hvordan du redder 
(noget af) verden og får råbt: 
ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Der er både tips og tricks 
til dig, der helst vil hjælpe fra sofaen med en iPad i hånden 
og dig, der ikke er bange for at få lidt sved på panden. 

1.  Den lækre: 
Sælg kager, hot dogs, æbleskiver eller 
andet snask til skolefesten.

2. Den miljøbevidste: 
Tag på loppemarked 
og sælg det legetøj, 

du er vokset fra.

4. Den friske: 
Saml flasker og giv 

pengene til en 
hjælpeorganisation.

Opload et billede af 
dit T-shirt-design på 

instagram på #jegharret

Vis du 
støtter 

børns 
rettigheder
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Rahmatullah, Sebastian og Sebastians mor har 
netop været på en uges ferie i Barcelona. Det var 

første gang Rahmatullah var på en rigtig ferie.
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VIDSTE DU: 
Måske kunne du og din 

familie også tænke jer at hjælpe 
en flygtning i Danmark? Sammen 
med din familie kan du læse mere 

på frivillignet.dk.

1-2-3 GODE GERNINGER 
(det er altid sejt)

1.  Aflevér dit brugte tøj i en genbrugscontainer. Tøjet   
 bliver sendt videre til nogen, som har stor brug for det.
2. Hjælp en kammerat med lektierne. 
3.  Lav juledekorationer og tag ud på byens plejehjem og  
 forær dem til søde gamle mennesker.

Sebastian Pock på ti år og Rahmatullah Ahmedzei på 18 år 
lærte hinanden at kende for to år siden. Rahmatullah var 
flygtet alene fra krigen i Afghanistan til Danmark og havde 
brug for at være sammen med en dansk familie. 
I Afghanistan havde Rahmatullah både en mor, far, en 
storesøster og to yngre brødre. Men de er forsvundet alle 
sammen. 
“Det er synd for Rahmatullah, at han ikke har sin familie 
længere. Så hvis de alligevel dukker op, så er det jo meget 
godt, og han skal selvfølgelig tage hjem. Men kun hvis der 
er fred i Afghanistan, og Rahmatullah ikke bliver slået ihjel. 
Men jeg ville nok blive ret ked af det,” siger Sebastian.
Han og Rahmatullah laver masser af ting sammen og 
tænker på hinanden som brødre. Den står tit på computer-
spil, men Sebastian kan også få Rahmatullah med på en 
gemmeleg, når de besøger hinanden. Det gør de cirka en 
gang om ugen. Rahmatullah og hans danske familie taler 
dansk med hinanden. Rahmatullah synes, det er meget fint. 
“Så kan jeg også lære mere dansk,” siger han. 

SEBASTIAN HAR SIN 
HELT EGEN 
FLYGTNINGEVEN

3. Den hyggelige: 
Meld dig som indsamler til Dansk Flygtningehjælps 
indsamling anden søndag i november. Tjek flygtning.dk

5. Den virkelig-fremme-i-skoene: 
Start din helt egen indsamling 
på minindsamling.flygtning.dk.

4. Den friske: 
Saml flasker og giv 

pengene til en 
hjælpeorganisation.
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TJEK BORNHARALTIDRET.DK

TEGNEFILM 
DERFOR SLÅS DE I MYANMAR



DILEMMA

LÆGE 
ELLER 
MAD? R

VIDEO
FLYGTNINGEBØRN 
OG VENINDER

VIDEO  FLYGTNINGE OG VILDT SEJE MED EN BOLD






