Jordan ligger i Mellemøsten. Der bor cirka 10 millioner mennesker i Jordan. Antallet af mennesker i
Jordan er vokset markant de sidste år på grund krigen i Syrien - mange syrere er flygtet til Jordan.

Der er 3.200 km. i fugleflugtslinje fra København til Jordans hovedstad Amman. Jordan grænser
op til Syrien, Israel, Vestbredden, Irak og Saudi-Arabien. Jordan har kun cirka 3 km. kystlinje mod
syd (ved Aqababugten), ellers er landet omgivet af nabolande til alle sider.

Inden Første Verdenskrig var området en del af Det Osmanniske Rige. Det var ikke en
selvstændig stat. På det tidspunkt var det mest beduiner, der boede i området. Efter Første
Verdenskrig blev området et protektorat under England. I 1946 efter Anden Verdenskrig blev
Jordan selvstændigt.

Jordan er ligesom Danmark et kongerige. Kongefamilien har størstedelen af magten i landet.
Kongefamilien hedder Hashmitter. Da landet blev selvstændigt i 1946, blev det navngivet Det
Hashmittiske Kongerige Jordan. I daglig tale kaldes landet Jordan.

Området omkring Jordan har i mange år været præget af krige og konflikter. I flere nabolande er
der stadig konflikter og krig. Derfor flygter mange mennesker til Jordan. Siden 2010 har der været
krig i nabolandet Syrien. Jordan huser mange flygtninge fra Syrien. I flygtningelejren Za’atari bor
der 80.000 syrere, der er flygtet til Jordan.

I Jordan bor der mange forskellige folk, og der findes derfor forskellige slags jordanere.
Eksempelvis er der jordanske jordanere, palæstinensiske jordanere og syriske jordanere. Gennem
områdets historie har folk flyttet meget rundt. De mange krige og konflikter i området betyder, at
der er store grupper af flygtninge i Jordan. Befolkningen er derfor meget sammensat.

Beduiner er folk, der bor i ørkenen. Nogle lever som nomader. De lever af at vandre rundt med
deres dyr og finde mad og vand til dem. I dag bor mange beduiner kun i ørkenen nogle dage om
ugen. Sådan er det blandt andet for Hamad og hans familie. De er beduiner, men de bor kun i
ørkenen i weekenden. I hverdagene bor de inde i byen. Her kan Hamad og hans søskende gå i
skole. I hverdagene kører Hamads far ud i ørkenen og arbejder.

I Jordan taler man arabisk. Det gør man også i flere af Jordans nabolande. Arabisk skrives og
læses fra højre mod venstre.

De fleste i Jordan er muslimer og Islam er statsreligion. Derfor ser man mange moskeer i Jordans
landskab og byer. De har alle en minaret, hvorfra imamen kalder til bøn. Der bor også kristne (ca.
4 %) og jøder i Jordan.

Tre fjerdedele af Jordan er ørken. Ørkenen ligger i sydøst, og er en del af den nord-arabiske
ørken. Det regner sjældent i ørkenen. Derfor er det kun få planter, der kan gro her. Mangel på
vand er et generelt problem i Jordan - ikke bare i ørkenen men i hele landet. Jordan er et af de
tørreste lande i verden. Derfor er der ikke nok drikkevand.

Det Døde Hav er Jordens laveste punkt. Det Døde Hav er et inddæmmet hav. Derfor er der salt i
vandet, selvom det er en sø. Det Døde Hav er så salt, at man flyder ovenpå, hvis man prøver at
svømme. Man skal anstrenge sig for at dykke ned til bunden.

Mod vest ligger Jordandalen. Her løber Jordanfloden. Jordandalen er et godt sted at dyrke jorden.
Her er varmt hele året, og jorden er god. Mod nord ligger bjergene. Her er ikke så varmt som i
Jordandalen og ørkenen, og det regner mere. De fleste jordanere bor i det nordlige Jordan. Her
findes de fleste større byer som Amman, Irbid og Karak.

Jordan har et rigt dyreliv. Her lever blandt andet den sjældne arabiske ulv. I ørkenen lever den
arabiske oryx og den langørede ørkenflagermus. Her findes også dyr som dromedaren, som
beduinerne bruger.

Børn i Jordan har meget forskellige vilkår. Nogle lever et liv, som minder om børns liv i Danmark.
Andre lever under fattigdomsgrænsen og i flygtningelejre. Der er stor ulighed i Jordan.

De fleste børn i Jordan kommer i skole. Alligevel er det ikke alle børn i Jordan, der lærer at læse,
skrive og regne. På grund af de mange flygtninge, er der flere skolebørn, end der er plads til. Det
påvirker skoler i hele Jordan, og mange børn er kommet bagud med undervisningen. Mange
steder i Jordan går drenge og piger ikke i skole sammen, når de bliver lidt ældre.

Mange børn har pligter i hjemmet, der skal ordnes, før de må lege. Muna fra LæseRaketten
hjælper med at lave mad og hente vand. Ammar og Mohammad fra LæseRaketten hjælper med at
købe ind. Ofte har pigerne flere pligter i hjemmet end drengene. De jordanske børn leger mange af
de samme lege, som vi kender i Danmark, men det er langt fra alle børn i Jordan, der har legetøj de må finde på lege med de ting, der er omkring dem. For eksempel spiller de i ørkenen eT
stenspil (seeja), hvor man kun skal bruge sten og sand.

De fleste i Jordan køber ind på et af Jordans mange markeder. Markeder i Jordan hedder souk.
Korn, gryn, bønner og linser er vigtige ingredienser i meget jordansk mad. På markedet står de i
store poser. På markedet finder man også nødder i store bunker. Mandler, pistacie- og
cashewnødder bruges i mange forskellige jordanske retter.
En del jordansk mad kender vi også i Danmark. For eksempel falafel og hummus. Begge dele er
lavet af kikærter. Meget jordansk mad tilberedes med urter, citron, hvidløg og tomatsovs. Ofte får
man fladbrød til.

I Jordan bor der mange flygtninge. De er flygtet fra landene rundt om Jordan. I løbet af de sidste år
er det især folk fra Syrien, der er flygtet til Jordan. Tidligere er mange palæstinensere, libanesere
og irakere også flygtet til Jordan. De fleste irakere og libansere er taget tilbage til Irak og Libanon,
mens størstedelen af palæstinensere bor stadig i Jordan.
Nogle flygtninge bor i flygtningelejre. Langt flere bor i byerne. Over halvdelen af de syriske
flygtninge i Jordan lever under fattigdomsgrænsen. Omkring 4 ud af 5 mangler mad. Selvom man i
Jordan prøver at få alle syriske børn i skole, er det stadig kun lidt over halvdelen, der går i skole.
Det er svært for et land, når der kommer så mange ekstra mennesker. Der er flere børn, der skal i
skole. Flere voksne, der skal have et arbejde. Der er også flere, der skal deles om vand, mad og
boliger.

På hjemmesiden kan I gå på opdagelse og se en masse film og billeder fra Jordan.

