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Elever i Aars fik et lynkursus i Afrikas historie
Øjvind Kyrø gav både en historisk og en øjenvidne beretning om Afrika på gymnasiet i Aars
AARS: Da 2. årgangene
på Vesthimmerlands Gymnasium og HF i torsdags
havde temadag om emnet
folkedrab, nød hele skolen godt af det, idet et af
programpunkterne var en
fællestime med den kendte
journalist og forfatter Øjvind Kyrø, der i 1994 fulgte
folkedrabet i Rwanda på
tætteste hold.
Kyrø lagde dog, i Aars,
ud med en regulær tour de
force, hvor han – ved hjælp
af kort over Afrika fra forskellige perioder – gav eleverne mulighed for at forstå
baggrunden for de mange
væbnede konflikter i Afrika
i dag. På et kort fra 1803 var
kun havnebyerne markeret,
idet resten var uudforsket.
Derefter fulgte hele kolonihistorien. Et andet vigtigt
dias viste nogle mænd fra et
møde i Berlin i 1884, hvor
de europæiske stormagter
delte Afrika imellem sig.
Den belgiske kong Leopold
fik Congo som sin private
ejendom. Tyskland fik bl.a.
Rwanda, men umiddelbart
efter 1. Verdenskrig måtte
Tyskland afgive sine kolonier, herunder Rwanda, til
krigens sejrherrer, så Rwanda nu blev belgisk. Belgierne ville udnytte landet, så
de lokale bønder blev beordret til at dyrke kaffe og the.
I Rwanda var 15 procent af
befolkningen tutsier, som er
høje, slanke, atletisk byggede, kvægdrivende folk,
som er gode til at løbe. De
var hvidere i huden end de
resterende 85 procent af
Rwandas befolkning. Denne majoritet bestod af mere
grovskårne agerdyrkende
hutuer. Belgierne satte nu
tutsierne til at være ”slavepiskere” over hutuerne, og
dermed var der skabt et

Folkedrabsdag
- og hvad så?

Afrika adskiller sig meget fra Danmark. Her ses en bilvaskefirma i Congo.

hierarki og et modsætningsforhold mellem kaster, der
indtil da havde levet fredeligt side om side.

”Vi er alle afrikanere”
På dette sted i foredraget
havde man allerede fornemmet Kyrøs dybe engagement i emnet og hans
grundlæggende holdning,
at alle mennesker er ligeværdige. Således påpegede
han allerede i starten af
foredraget, at ”vi er alle
afrikanere”, idet de første
mennesker kom fra Afrika,
og derfra havde bredt sig
til hele verden. Holdningen kunne man endvidere
mærke på hans sarkasme,
når han omtalte en ny videnskab, frenologi, der på
et tidspunkt kom på mode,
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og ifølge hvilken man kunne bestemme et menneskes
karakter ud fra målinger
af hjernen. Distinktionen
mellem tutsier og hutuer fra
afsnittet ovenover holder
heller ikke i virkelighedens
verden, da de to befolkningsgrupper selvfølgelig
blander sig i tidens løb. Belgierne måtte således udstede id-kort, så man kunne
se, hvem der var tutsier, og
hvem der var hutuer.
Man mærkede også Kyrøs frustration over, hvor
lidt dækningen af de frygtelige krigshandlinger i
Afrika fylder i de hjemlige
medier. De bliver kun interessante, hvis man kan
finde en dansk vinkel på
det. At han selv blev sendt
derned af sin avis, skyldtes

således, at en mor efterlyste
sin datter, der var i praktik
i Rwanda. Afrika er det forsømte kontinent, fastslog
han, og selv i dag, hvor ”den
afrikanske
verdenskrig”
fortsætter i Congo som en
udløber af folkedrabet i
nabostaten Rwanda, er der
ikke mange danskere, der er
bevidste herom, skønt krigen har kostet fem millioner mennesker livet. Lige så
meget, som hele Danmarks
befolkning.
Kyrø fortsatte med en
indgående beskrivelse af
forholdene i Rwanda og
Uganda.
Til sidst i foredraget fik
gymnasieeleverne et kort
historisk rids over kæmpelandet Congo, der som
tidligere nævnt blev givet til

Kong Leopold, men i 1908
solgt til den belgiske stat.
Landet er rigt på råstoffer
som gummi, guld, diamanter og coltan, men ifølge
Kyrø fuldstændigt uregerligt.

Man kunne mærke Øjvind Kyøs sarkasme, når han omtalte en ny
videnskab, frenologi, der på et tidspunkt kom på mode, og ifølge
hvilken man kunne bestemme et menneskes karakter ud fra målinger af hjernen.

Pengeynglerne står bag
romsmagning i Aars
AARS: Romsmagningen
holdes i samarbejde med
Vinspecialisten i Aars og
foregår fredag, 27. januar
i Aars Tennisklubs fine og
handicapvenlige lokaler.
Matias Svenson fra
Diageo kommer og giver en
spændende fortælling om
Zacapa rom og dens historie.
Kan du lide rom og cocktails med rom? Så har du nu
muligheden for at deltage
i en kombineret rom og
cocktailsmagning. Under
pengeynglernes smagning
kommer deltagerne til at
smage fem forskellige rom
heriblandt Ron Zacapa Royal rom til 2.250 kr. samt
efterfølgende cocktails med
rom.

Denne Ron Zacapa Royal rom til 2.250 kr. er med i Pengeynglernes
romsmagning.

Ron Zacapa Royal er en
spændende nyhed for alle
romelskere. En helt ny premium rom fra en af de mest
elskede rom brands gennem

Det er efterhånden en tradition, at Vesthimmerlands
Gymnasium og HF i begyndelsen af året afholder en
sådan folkedrabsdag med
oplæg fra foredragsholdere
udefra, og Øjvind Kyrø besøgte allerede gymnasiet i
2012. Det er imidlertid ikke
alt: Op til afholdelsen af dagen eller som opfølgning på
dagen arbejdes der i mange
fag med problemstillingen.
Således skal et franskhold
her i foråret arbejde med
tekster, tegneserier og film,
der behandler ”det forsømte kontinent” Afrika. Også
som Unesco-skole, som
VHG har været siden år
2000, er skolen forpligtet på
at ”udvikle undervisningsmaterialer og - metoder, der
er baseret på fredsskabende
virksomhed inden for fire
temaer: 1 Fred, sikkerhed
og internationalt samarbejde, herunder FNs rolle.
2 Menneskerettigheder og
kampen mod racisme, diskrimination og intolerance.
3 Interkulturel uddannelse
og forståelse. 4 Regionale
og globale miljøspørgsmål
og bæredygtig udvikling.

tiden, Ron Zacapa (kåret
til verdens bedste romhus
syv år i træk). Rommen er
produceret i en ekstremt begrænset mængde, og kun få

flasker har endnu fundet vej
til det danske marked.
Den lange modningsproces giver en rom med masser
af lag og kompleksitet, med
smagsnuancer af chokolade, ristet kokos, mandler
og eksotisk frugt. Rommen
bliver efter lagringsprocessen afrundet i sjældne franske egetræsfade, som kommer fra fire franske skove.
Området, disse skove befinder sig i, er tidligere kendt
som ”Kongens træer” eller
Le Bois du Roy.
Hvis man har lyst til
at ”få lagt bunden” inden
romsmagningen, så er der
mulighed for at starte lidt
før i Aars Tennisklubs lokaler, hvor der serveres en
lækker tapas fra Restaurant
Messen.
Der serveres lidt snacks
sammen med romsmagningen.
Overskuddet går ubeskåret til klubberne bag
Kimbrerfesten.

