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I et af klasseværelserne på 
grundskolen Bunsiwa Prima-
ry School i det nordvestlige 
Zimbabwe er en plakat med 
skoleklassens motto hængt 
op på den grå betonvæg. 

På kartonet står der omhyg-
geligt prentet med store bog-
staver:

”Hårdt arbejde fører til vel-
stand, og dovenskab fører til 
fattigdom”. 

Helt så enkel er virkelighe-
den i Binga-distriktet, hvor 
skolen ligger, dog ikke skruet 
sammen. 

På Bunsiwa-skolen er fra-
været højt blandt eleverne, 
og mange af de fremmødte 
børn er trætte, ukoncentrere-
de og passive, fortæller læ-
rerne. Men det er ikke på 
grund af dovenskab, at bør-
nene ikke kan lægge kræ� er-
ne i undervisningen – det er, 
fordi de ikke får nok at spise, 
og kræ� erne ikke er der. 

Kronisk fejl- og underernæ-
ring har vokset sig til et mas-
sivt problem på skolen i løbet 
af de seneste tre års tørke i 
området, fortæller en af sko-
lens lærere, 34-årige Muleya 
Dube.

”Ud af de 29 elever i min 
klasse har over halvdelen 
problemer med sult,” anslår 
han.

I undervisningen kan Mu-
leya Dube e� erhånden lyn-
hurtigt bedømme, hvem der 
har fået noget at spise, og 
hvem der ikke har.

”Elever, der ikke har fået 
mad, er ukoncentrerede og 
deltager ikke i undervisnin-
gen. Nogle falder i søvn. Når 
jeg spørger, hvad der er i ve-
jen, er det mest almindelige 
svar, at de er sultne,” siger 
han.

Børnenes sult hænger ikke 
blot som en sky over deres 
nutid, men også over deres 
fremtid. Undersøgelser har 
vist, at langvarig sult hæm-
mer børns vækst, forsinker 
hjernens udvikling og kan 
betyde, at børnene også se-
nere i livet klarer sig dårlige-
re. 

I Binga letter det heller ikke 

fremtidsudsigterne, at mange 
af de underernærede børn 
skal gå op til syv kilometer 
for at komme i skole. Ikke al-
le magter det, så de bliver 
hjemme, og andre børn bliver 
taget ud af skolen af foræl-

drene og sat til at arbejde for 
at bidrage til den kriseramte 
familie og sakker derfor bag-
ud i undervisningen.

Regnmanglen har gjort det 
umuligt for familierne at hø-
ste livsnødvendige afgrøder 
og drevet priserne på den 
knappe mad i vejret. Det har 
indlejret familierne i en ond 
cirkel, hvor de sælger ud af 
deres sparsomme opsparing i 
form af kvæg og geder for at 
købe stadig dyrere basale 
madvarer i form af den majs, 
olie, te, grøntsager, salt og 
sukker, der for mange fattige 
familier udgør hjørnestenene 
i ernæringen. 
Obvius Muleyg er elev på 
Bunsiwa-skolen og ni år, 
men så lille, at han ligner et 
barn på seks år. 

Hans forældre er blevet 

skilt, fortæller han, og har 
hver især gi� et sig igen og 
bor nu ”� ere hundrede kilo-
meter væk”. I stedet er det nu 
Obvius’ 25-årige storesøster, 
Rosemary, og bedstemode-
ren, som har ansvaret for 
Obvius og hans tre søskende. 

De seneste år er Obvius’ 
kost blevet mere ensidig end 
ellers. 

”Nogle dage får jeg grød af 
baobabkerner om morgenen 
og sadza (stivkogt majsgrød, 
red.) og grøntsager om a� e-
nen,” siger han. 

I skolen spiser han ikke, og 
under tørken er dagene med 
to måltider i det hele taget 
blevet sjældne, fordi Rose-
mary som hushjælp har 
svært ved at tjene penge nok 
til at forsørge familien, og 
bedstemoderen har heller 

ikke kunnet høste durra og 
hirse nok til hele familien.

Obvius’ arme og ben er stil-
kede, blikket sløvt, og under 
skjorten i hans skoleuniform 
stikker skulderbladene ud fra 
kroppen som aparte små vin-
ger.

Før lå han i den bedste 
halvdel af sin klasse – som 
nummer 12, fortæller han. 
Men i den seneste karakter-
bog er han røget ned i den 
dårligste halvdel – som num-
mer 18. Adspurgt hvorfor sva-
rer Obvius bare: 

”Det ved jeg ikke.”
Andre elever på skolen ved 

ikke længere, hvad nummer 
de ligger i klassen, for hvis 
en elevs skolepenge ikke er 
betalt, tilbageholder skolen 
karaktererne, indtil gælden 
er afviklet. Det kan have 

store konsekvenser for bør-
nenes fremtid, fordi de i 
værste fald kan ende med 
at forlade skolen uden deres 
karakterer. 

Obvius er imidlertid kom-
met i tanke om, at han faktisk 
engang imellem får mad med 
i skole hjemmefra:

”Så får jeg en lille pose 
chips med,” siger han.  J

Kristeligt Dagblad var inviteret til 
Zimbabwe af Dansk Røde Kors og 
Mellemfolkeligt Samvirke.

Når solen tørrer fremtidsmulighederne ud 
Det er ikke kun hirsen og durraen, som tørken rammer i Zimbabwe. Børnenes udvikling og fremtid bliver også negativt påvirket
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Sådan påvirker sult børn
3 Flere end 90 millioner børn i verden under fem år er 
faretruende undervægtige, og næsten halvdelen af alle 
dødsfald blandt børn under fem år kan relateres direkte 
til sult. 
3Underernæring er en tilstand, hvor kroppen mangler 
et eller fl ere næringsstoffer og i stedet må tære på egne 
væv og ikke kan opretholde sine normale funktioner. 
3Undersøgelser viser, at kost og ernæring spiller en 
afgørende rolle for børns fysiske og intellektuelle udvik-
ling. Sultne børn kan ikke lege eller lære, vokser lang-
somt eller slet ikke og har større risiko for at dø af almin-
delige infektionssygdomme. 
KILDER: DEN STORE DANSKE, FN’S FØDEVAREPROGRAM OG RØDE KORS 

Danmarks Indsamling 2017
3 Selvom der er fremgang at spore på verdensplan, 
lider millioner af børn i dag fortsat af fejl- og under-
ernæring, og hvert år dør over tre millioner børn under 
fem år af sult. Danmarks Indsamling 2017, der fi nder sted 
i morgen, sætter i år fokus på problemet. Bag indsamlin-
gen står DR og 12 danske hjælpeorganisationer, der alle 
sætter ind mod fejl- og underernæring gennem 12 kon-
krete projekter i 12 forskellige lande.
 

0Under tørken i Zimbabwe har Obvius Muleyg på ni år i lang tid ikke fået nok at spise. I selvsamme periode er han gået 
fra at ligge fagligt i den øverste halvdel af sin klasse til at ligge i den nederste halvdel. På Bunsiwa Primary School i 
Binga, hvor Obvius går i skole, klarer mange af børnene sig væsentligt dårligere i undervisningen på grund af sult. 
 – Foto: Karitte Lind Bejer.

0Kronisk fejl- og underernæring har vokset sig til et massivt problem på skolerne i de 
tørkeramte områder i Zimbabwe. På billedet ses børn foran Chako Primary School i Binga. 
– Foto: Karitte Lind Bejer.

WWElever, der 
ikke har fået mad, 
er ukoncentrerede 
og deltager ikke i 
undervisningen. 
Nogle falder i søvn. 
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Vågn op, Europa. Opfordrin-
gen lyder fra adskillige inter-
nationale eksperter, e� er at 
Donald Trump har sat sig bag 
skrivebordet i Det Hvide Hus 
med en fyldepen og nu bog-
staveligt talt ændrer verdens 
spilleregler med det ene pen-
nestrøg e� er det andet.

De europæiske stats- og re-
geringschefer mødes i dag i 
Malta for blandt andet at dis-
kutere, hvad den amerikan-
ske præsidents udenrigspoli-
tiske beslutninger betyder for 
Europa. Og hvis de lytter til 
Thierry de Montbrial, grund-
lægger og leder af en af Euro-
pas mest ind� ydelsesrige 
tænketanke, vil de høre den-
ne opfordring til at knibe sig i 
armen og vågne op. Den lille 
lur, hvor man kunne drømme 
om at bruge anledningen til 
at svække det europæiske 
samarbejde, skal høre op, 
mener lederen af Institut 
français des relations inter-
nationales i Paris.

”Det er et isolationistisk 
USA, vi nu skal lære at leve 
med. Europæerne har i alt for 
høj grad taget den politiske 
alliance med USA for givet, 
og nu opdager vi pludselig, at 
vi ikke kan stole så blindt på 
USA og regne så fast med 
USA’s beskyttelse, som vi tro-
ede. Udviklingen i USA og 
valget af Trump kommer på 
et tidspunkt, hvor EU er 

svækket af konsekvenserne 
af sin massive og hastige ud-
videlse mod øst, og hvor 
europæerne har mistet troen 
på det europæiske projekt. 
Og denne vigende opbakning 
til det europæiske samarbej-
de er farlig for Europa,” siger 
Thierry de Montbrial.

Allerede inden sin tiltræ-
delse for to uger siden havde 
Donald Trump anlagt en helt 
ny tone i forholdet til Europa 
end sine forgængere. I et in-
terview med den tyske avis 
Bild kritiserede han EU’s to-
neangivende leder, den tyske 
forbundskansler, Angela 
Merkel, i meget lidt diploma-
tiske vendinger og langede 
især ud e� er hendes � ygtnin-
gepolitik.

”Donald Trumps viden om 
Europa er særdeles begræn-
set, og det er svært at forestil-
le sig mere forskellige ledere 
end Trump og Merkel, både 
hvad angår personlighed og 
værdier. Hvor for eksempel 
Barack Obama så en interes-
se i et samlet, enigt Europa, 
ønsker hans e� erfølger tyde-
ligvis et splittet Europa, hvor 
han hylder Brexit og spiller 
det britiske kort ud mod An-
gela Merkel og EU. De euro-
pæiske ledere må stå sam-
men og ikke hver især rejse til 
Washington for at forsøge at 
indynde sig hos den nye ad-
ministration,” mener Thierry 
de Montbrial.

Med sine udtalelser om, at 
Nato er forældet, har Trump 
desuden fået det til at løbe 
koldt ned af ryggen på Tysk-

land og andre europæiske 
lande, som i særlig grad ba-
serer deres sikkerhed på det 
transatlantiske forsvarssam-
arbejde. Og selvom den ame-
rikanske præsident og den 
tyske forbundskansler blev 
enige om at understrege 
Natos betydning for det 
transatlantiske forhold i en 
telefonsamtale i søndags, 
skal EU indstille sig på et liv 
uden USA, vurderer Thierry 
de Montbrial.

”Nato er i en identitetskrise 
og har været det lige siden 

Sovjetunionens sammen-
brud. Det sker med alle mili-
tæralliancer, når den trussel 
forsvinder, som førte til deres 
oprettelse. Europæerne sæt-
ter stor pris på alliancen, og 
for USA er Nato den eneste 
kanal, der kan sikre en vis 
ind� ydelse i Europa. Allige-
vel er det Natos bureaukrati 
og institutioner, der har sik-
ret alliancens overlevelse 
snarere end strategiske inte-
resser, som man har ha�  
svært ved at identi� cere. Og 
Nato er i nogen grad hægtet 

af det 21. århundredes sikker-
hedsspørgsmål. Den interna-
tionale terrorisme – som også 
i vid udstrækning er et barn 
af omstruktureringen af ver-
den e� er Sovjetunionens 
sammenbrud – kalder ikke i 
samme grad på en militær 
forsvarsalliance,” påpeger 
Thierry de Montbrial.

Det betyder, at europæerne 
må gøre, som Trump opfor-
drer dem til, og tage ansvar 
for deres egen sikkerhed, 
mener den franske geostra-
tegiske ekspert:

”Europa skal � nde tilbage 
til det, som oprindeligt var 
udgangspunktet for det euro-
pæiske samarbejde e� er An-
den Verdenskrig. Fred og sik-
kerhed skal tilbage i centrum. 
Det indebærer, at vi får et 
tættere militært samarbejde i 
Europa og et udvidet politi-
samarbejde. Om vi også skal 
have en fælles hær, er en an-
den diskussion. Men at sætte 
fred og sikkerhed i fokus be-
tyder, at Europa skal kunne 
forsvare sine egne grænser. 
Europa er kun lige netop 
begyndt at samarbejde om 

fælles overvågning af de ydre 
grænser. Vi skal gå længere 
endnu, og det indebærer, at 
de europæiske lande må væ-
re indstillet på at bruge � ere 
penge på forsvaret. Frankrig 
er et af de lande, som bruger 
� est penge på militæret, men 
landenes individuelle indsats 
er ikke nok, vi skal have en 
større europæisk koordine-
ring.”

”Denne øgede forsvarsind-
sats kræver, at vi har råd til at 
bruge � ere penge. Derfor skal 
vi styrke den europæiske 
økonomi. Det kan vi kun, 
hvis vi står sammen udadtil, 
for hver for sig er vi for små 
til at klare os i verdenshand-
len. Og samtidig skal landene 
enkeltvis gøre deres hjemme-
arbejde. Mit eget land, Frank-
rig, har et særligt ansvar her 
for at gennemføre de refor-
mer, som vi har være ude af 
stand til de seneste 10 år. 
Eurozonen overlever ikke, 
hvis ikke Frankrig og andre 
lande gennemfører disse re-
former,” pointerer Thierry de 
Montbrial.

Men dette EU, hvor de 27 
resterende lande uden briter-

ne rykker sammen i et tættere 
samarbejde med øget koordi-
nering, er ikke ligefrem den 
vision, der synes allermest 
gangbar i Europa. Det er sna-
rere euroskepsis og voksende 
hensyn til nationale interes-
ser, der præger de europæi-
ske vælgere. 

”Europa må ændre sig for i 
højere grad at leve op til bor-
gernes forventninger. Og de 
europæiske politikere bør lyt-
te til befolkningerne, når de 
for eksempel siger, at de ikke 
kan absorbere et ubegrænset 
antal � ygtninge. Forsvaret af 
de europæiske grænser skal 
også gælde i forhold til � ygt-
ninge.” 

”Men de, der leger med il-
den, må forstå, at alt kan ske, 
hvis Europa bryder sammen. 
Vi kan få krig på europæisk 
jord igen. Og det er ikke en 
letkøbt dramatisering. Kon-
� ikten mellem Ungarn og 
Rumænien om Transsylvani-
en er eksplosiv. Og husk på 
den jugoslaviske kon� ikt, 
som udsprang af Frankrigs 
og Tysklands uenighed om, 
hvorvidt man skulle anerken-
de Sloveniens selvstændig-
hed, da Jugoslavien gik i op-
løsning. Uden EU kunne 
Frankrig og Tyskland have 
stået på hver sin side i det, 
der kunne have udviklet sig 
til en kon� ikt over hele Euro-
pa. En europæisk krig vil 
måske ikke bryde ud inden 
for de næste år, men den 
ustabilitet, vi skaber i dag, 
vil have konsekvenser over 
de næste 20-25 år,” advarer 
tænketanksdirektøren. 

Spørgsmålet er, påpeger 
han, om de europæiske po-
pulister vil få samme succes 
som Trump i USA ved de valg, 
som � nder sted i år.

”Marine Le Pens chancer 
for at vinde præsidentvalget i 
Frankrig i maj er, når alt kom-
mer til alt, små. I Tyskland er 
Angela Merkel langtfra sikret 
genvalg ved valget til For-
bundsdagen i september, 
men selvom socialdemokra-
terne i SPD ikke vil ændre 
den tyske kurs, er der ingen, 
der ved, hvilken ind� ydelse 
det euroskeptiske Alternativ 
for Tyskland vil få. Den stør-
ste risiko i forbindelse med 
disse valg er, at de munder 
ud i ustabile regeringer med 
mindre legitimitet til at gen-
nemføre de nødvendige re-
former,” siger Thierry de 
Montbrial. 

I forholdet mellem Europa 
og USA vil en vigtig test blive 
G20-topmødet i juli i Ham-
borg, hvor Donald Trump bå-
de skal besøge sin kvindelige 
tyske modpart, de største 
europæiske allierede og Ki-
na, som han beskylder for at 
stjæle amerikanske arbejds-
pladser. 

”Donald Trump vil fra nu af 
være tvunget til at deltage i 
en cyklus af internationale 
topmøder, hvor hans politik 
vil blive sat på prøve. Han har 
al mulig interesse i at agere 
troværdigt, når han vil blive 
sammenlignet med de øvrige, 
mere professionelle politike-
re,” konstaterer Thierry de 
Montbrial. 

 J

Trump bør få Europa til at rykke tættere sammen
Europas ledere, som i dag blandt andet drø� er EU’s svar på den nye amerikanske kurs under Donald Trump, bør styrke EU-samarbejdet. Det er forudsæt-
ningen for at overleve i en verden, hvor Europa ikke længere kan tage alliancen med USA for givet, mener Thierry de Montbrial, leder af fransk tænketank

Thierry de Montbrial
 3 Den 73-årige franskmand er grund-

lægger og direktør af Institut français 
des relations internationales, Ifri, i 
Paris, som er blandt de 20 mest indfl y-
delsesrige tænketanke i verden. Han 
sidder i bestyrelsen for en række 
internationale virksomheder og uni-
versiteter, deriblandt Carnegie Moscow 
Center og Stanford Institute for International Studies. Er des
uden skribent ved tidsskriftet Foreign Affairs og var i 25 år en af 
lederne bag den indfl ydelsesrige Bilderberg Gruppe.

FOTO: IFRI

WWEuropæerne har i alt for høj grad 
taget den politiske alliance med USA for 
givet, og nu opdager vi pludselig, at vi ikke 
kan stole så blindt på USA og regne så fast 
med USA’s beskyttelse, som vi troede.

THIERRY DE MONTBRIAL, DIREKTØR FOR TÆNKETANKEN IFRI

En ny verdensorden?
 3 Hvilke konsekvenser får det for den globale verdensorden, 

at Donald Trump har skiftet USA’s fokus til at sætte Amerika 
først? Kristeligt Dagblad ser i en interviewserie på, hvad den 
amerikanske præsidents indadvendte kurs kommer til at betyde 
for det internationale samarbejde. Dette er det andet interview i 
serien. Det første blev bragt i tirsdagsavisen.

 


