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Man skal lære 
tusind ting
      HEIDI BREHM        ANDREAS BECK OG HEIDI BREHM

Solen bager ned, selv om det er tidlig morgen. Elkin går gennem 
de støvede gader på vej mod skolen. Hvert skridt kræver mod. 
Maven rumler, og tårerne er svære at holde tilbage. Elkin tænker 
på sin gamle skole. Der var de ikke så mange børn. Elkin havde 
kun én lærer. Hun underviste dem i alle fag og kendte Elkin godt. 
Skolen lå lige ved siden af Elkins hus. Alting føltes trygt på den 
gamle skole. 

Elkin kigger ind i den store skolegård, hvor hundredevis af børn er 
ved at gå ud i klasserne. Han har ikke lyst til at gå ind. 

Elkin er 11 år. Tidligere boede han sammen med begge sine for- 
ældre og sin søsters søn, Carlos Andrés, i et hus på landet. Der er 
kun få skoler, og de går kun op til 4. klasse. Hvis man vil fortsætte 
i skole, må man flytte til en større by. For fem måneder siden  
flyttede Elkin, hans mor Berenice og Carlos Andrés til byen  
Macarena, så Elkin kunne fortsætte i skole.

Den nye skole
Elkin var nervøs for at flytte skole. Han græd den første dag, 
inden han skulle afsted. Han var bange for at starte et nyt sted, 
han ikke kendte. I Macarena er der flere lærere og flere regler.  
”I min gamle skole kom vi i det tøj, vi havde lyst til. Her i Macarena 
skal vi have skoleuniform på. Man skal gøre tingene på én 
bestemt måde,” fortæller Elkin. 
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Heldigvis fik Elkin hurtigt nye venner. Børnene på den nye skole 
var søde til at tage sig af ham. De viste ham rundt på skolen og 
fortalte ham, hvordan alting fungerer. Skolen føles stadig stor. 
Elkin synes, der er virkelig mange børn, når hele skolen samles til 
morgensamling. Alle eleverne skal stå på rækker i skolegården. 
De synger nationalsangen og får beskeder fra lærerne. 

En verden af muligheder
”Jeg vil være videnskabsmand. Sådan én der opfinder ting. Én, 
som er med til at forandre verden.” Elkins øjne lyser op, når han 
taler om alle de ting, han lærer i skolen. Hans lærer har fortalt om 
manden, som opfandt penicillin. Elkin tænker, at han må have 

reddet mange liv. 

Når Elkin kommer hjem fra skole, laver 
han lektier og leger med sine venner. 
Han har selv lavet stylterne. Elkin øver 
sig på at gå så langt som muligt. 
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Skolen i Macarena har åbnet en helt ny verden af muligheder.  
Elkin elsker at surfe på internettet, hvor han finder viden om 
mange forskellige ting. Han er nysgerrig. ”Min mor og far har altid 
sagt, at man skal lære en masse, hvis man vil frem i livet. Man 
skal lære tusind ting, hvis man vil blive til noget,” siger Elkin 
med et smil. Når han får lov til at bruge en af skolens computere, 
søger han information på nettet. Han læser om opfindere, 
naturen og dyr.

Elkins far, Baudelino, er blevet boende på landet. Han passer 
huset og dyrker jorden. Hver fredag tager han familiens båd til 
Macarena, hvor han henter dem alle tre. Så tager de hjem på 
weekend. Elkin nyder at komme hjem i weekenden. Der er ingen 
musik, larm og trafik. Alligevel glæder han sig altid til at komme 
tilbage til Macarena – tilbage til vennerne, skolen, internettet og 
de mange muligheder, der er i byen.

”Vi er fredens generation,” står der på skolens væg. Elkin håber, at der 
kommer rigtig fred i Colombia. Han vil helst ikke opleve krigen, sådan 
som hans far og mor har gjort.
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Elkins drøm
Elkins mor håber, at Elkin får bedre muligheder, end hun selv har 
haft. Hun ved, at hvis man vil klare sig godt, er man nødt til at få 
en uddannelse. Det var derfor, de valgte at flytte til Macarena, 
selv om det var en stor omvæltning i deres liv. 

Det er gratis at gå i skole til og med 9. klasse i Colombia. Hver 
familie skal selv sørge for at købe skoleuniform, kladdehæfter og 
bøger. Derfor er det alligevel ikke alle forældre, der har råd til at 
sende deres børn i skole. Der er mange børn og unge i Colombia, 
der aldrig får en uddannelse. ”Hvis Elkin var født i en anden 
familie. Hvis han havde haft en anden far, så er jeg sikker på, at 
hans drøm om at blive videnskabsmand ville gå i opfyldelse,” 
siger Elkins far med trist stemme. ”Colombia er et land med alt 
for stor ulighed. Der er stor forskel på rig og fattig. Vi har ikke de 
samme muligheder.” 

Elkin ved ikke, hvor længe han kan fortsætte med at gå i skole. 
”Jeg tænker ikke så meget på dét med politik og Colombias 
fremtid – det er sådan noget, mine forældre snakker om. Jeg 
tænker mest på, om jeg mon får en uddannelse. Jeg vil så gerne 
være videnskabsmand.”

De har mange 
dyr på gården 
ved floden. Når 
Elkin er hjemme 
i weekenden, 
hjælper han til. 
Hans far lærer 
ham, hvordan 
man skal passe 
på naturen og 
dyrene. 
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heleverdeniskole.dk/ELKIN
Tag med Elkin i skole. Han viser rundt i sit hus i 
Macarena, og du kan sejle med hjem til hans fars 
gård. Lær også mere om verdensmål 4 og 10  
om uddannelse og ulighed i Colombia.


