Colombia 2019
Tag med til Colombia - manuskript

Manuskript til præsentationen ”Tag med til Colombia”
Dias 1 – Colombia




Colombia ligger i Sydamerika. Landet er ca. 26. gange større end Danmark. Der
bor 49 millioner mennesker.
I Colombia taler man spansk. Der er også oprindelige folk med deres egne sprog.
Colombia er et af de mest ulige lande i verden – der er stor forskel på rig og fattig.
Få familier ejer størstedelen af landets jord.

Dias 2 – geografi




Der er 9.375 km. i fugleflugtslinje fra København til Colombias hovedstad Bogotá.
Colombia grænser op til Panama i nordvest, Venezuela og Brasilien i øst, og
Ecuador og Peru i syd.
Andesbjergenes tre bjergkæder deler Colombia i en østlig og en vestlig del.
Colombia er det eneste land i Sydamerika, der har kyster ud til både Stillehavet og
Det Caribiske Hav

Dias 3 – landskaber


Colombia er et smukt land med både regnskov og tørre ørkenlandskaber. Der er
også både kyster og bjerge.

Dias 4 – Amazonas



Amazonas er verdens største regnskov. Den strækker sig ind i 9 forskellige lande i
Sydamerika – blandt andet Colombia.
Klimaet i regnskoven er varmt og fugtigt. Her lever mange forskellige dyre- og
plantearter. Faktisk lever halvdelen af alle verdens dyr- og plantearter lever i
regnskove.
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Dias 5 – La Guajira




Området La Guajira ligger i det nordlige Colombia. Her er tørt - næsten som en
ørken. Der mangler vand til både mennesker og dyr, og det er svært at dyrke
jorden. Livet her er barskt. De fleste mennesker i området er fattige.
To af børnene fra LæseRaketten bor i La Guajira: Jennifer og Yuseth.

Dias 6 – Religion



De fleste i Colombia er kristne. 79 % er katolikker. 14 % er protestanter.
De oprindelige folk i landet har deres eget sprog, kultur og traditioner. Deres tro er
tæt knyttet til naturen og forfædrene.

Dias 7 – Menneskene



Der bor 49 millioner mennesker i Colombia. Gennem tusinder af år har der levet
mennesker i Andesbjergene og jungle-områderne i Colombia.
Der er 87 forskellige oprindelige folk i Colombia. De udgør 3,4 % af befolkningen.
Mange af Colombias folk er ganske små og tæller kun enkelte familier. De fleste af
dem bor i Amazonas-området. Flere af dem er i fare for at uddø.

Dias 8 – Wayuu-folket






Den største gruppe af oprindelige folk i Colombia er wayuu-folket. De udgør cirka
20 % af Colombias oprindelige folk. De bor i La Guajira i den nordøstlige del af
landet. Området er tørt, og mange mangler mad og vand. Størstedelen af wayuufolket lever derfor i fattigdom.
Wayuu-folket bor i små grupper. De er et klan-folk. Hver klan har deres eget navn.
Wayuu-folket har mange traditioner,der markerer overgangen fra barn til voksen.
De har også tradition for at hækle. De hækler tasker og hængekøjer i smukke
farver. De hæklede mønstre fortæller om deres folks historie og deres drømme.
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Dias 9 – historie






Colombia er opkaldt efter Christopher Colombus. Han var opdagelsesrejsende og
den første europæer, der kom til Amerika. Han opdagede Colombia i 1448.
Fra 1500 – 1800 var Colombia en spansk koloni. Landet fik sin selvstændighed i
1810.
I 1960 startede en langvarig borgerkrig i Colombia. Regeringen, regeringstilhængere og forskellige oprørsgrupper kæmpede om magten i landet.
Borgerkrigen har varet i mere end 50 år.
Borgerkrigen handlede især om fattigdom, ulighed og retten til jorden. Der blev
dannet oprørsgrupper, som greb til våben for at kæmpe mod den store ulighed. Den
største oprørsgruppe hed FARC.
I 2016 sluttede krigen. Præsidenten og FARC blev enige om en fredsaftale.

Dias 10 – på vej mod fred




FARC og regeringen blev i 2016 enige om at slutte fred. Det skete efter mange års
forhandlinger mellem Colombias præsident, FARC-ledere og FN.
Som en del af fredsaftalen har FARC afleveret deres våben. De er nu et almindeligt
parti, som sidder med i regeringen.
Freden i Colombia er stadig meget ny og skrøbelig. Udviklingen i de kommende år
er vigtigt for, om der kommer reel fred i landet.

Dias 11- hverdag med vold




Fredsaftalen er et skridt på vejen til et tryggere liv. Men det er ikke alle
oprørsgrupper, der har valgt at indgå fred. Mange af de kæmpende grupper har
overlevet som kriminelle bander. De tjener penge på at producere og sælge
narkotika ligesom under krigen.
Der er stadig meget vold og kriminalitet I Colombia. Det betyder, at mange familier
ikke kan føle sig trygge.

Dias 12 – skole




I Colombia er der skolepligt. Alle børn skal gå i skole i 9 år.
Børnene begynder i skole, når de er 6 år. Der tales spansk i skolerne.
Selvom der er skolepligt, er det ikke alle børn, der kommer i skole. 8-9 % af alle
børn i Colombia kommer slet ikke i skole. Kun omkring 70 % går videre efter 5.
klasse. Så der er faktisk rigtig mange børn, der ikke går 9 år i skole.
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Dias 13 – skole



Mange steder på landet i Colombia, findes der kun små skoler, der går til 4. klasse.
Hvis man vil fortsætte i skole, er man nødt til at flytte til en større by.
Nogle børn flytter med deres forældre, men mange børn sendes til byen, hvor de
bor hos onkler eller tanter. Det er ikke alle familier, der har mulighed for at flytte
eller lade deres barn bo hos et familiemedlem – derfor er der også en del børn i
Colombia, der kun går i skole til 4. klasse.

Dias 14 – efter skole



De fleste børn (især pigerne) har pligter i hjemmet, der skal ordnes, før de må lege.
Jennifer skal hjælpe sin mor i huset og vaske sin skoleuniform.
De colombianske børn leger mange af de samme lege, som vi kender i Danmark,
men det er langt fra alle børn i Colombia, der har legetøj.

Dias 15 – mad


De fleste mennesker i Colombia køber ind på markedet. I de større byer findes der
også supermarkeder, som vi kender dem fra Danmark.



På Colombias markeder kan man købe frugter og grøntsager. Deligger de i kæmpe
bunker.
Ikke alle har strøm eller råd til et komfur. Derfor er der stadig mange mennesker,
der laver mad over bål.



Dias 16 – dyr



Colombia har et rigt dyreliv. Her lever blandt andet papegøjer vildt i naturen. De
fleste vilde dyr i Colombia lever i Amazonas-området.
I floderne her lever den lyserøde floddelfin og arrau-skildpadden. Og langs floderne
kan man være så heldig at møde kæmpemarsvinet, der er verdens største gnaver.

Dias 17 – afslutning
På hjemmesiden kan I gå på opdagelse og se en masse film og billeder fra Colombia.
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