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Beretning fra en rejse i Latinamerika 

 

 

Tak 
Først og fremmest er det vigtigt for mig at udtrykke min dybe taknemmelighed for, at jeg modtog 

rejselegatet i foråret 2012. Et dybtfølt tak til den anonyme giver og ligeledes til de kære mennesker, der 

indstillede mig og udvalget på Marselisborg Gymnasium, der tog beslutningen om, at jeg skulle modtage de 

50.000 kroner. Jeg har svært ved rigtigt at sætte de rammende ord på min taknemmelighed, men jeg blev 

og er stadig meget rørt over den anerkendelse og gavmildhed, der ligger bag legatet.  

Det var meget ubegribeligt, at modtage så mange penge ud af den blå luft, og selv den dag i dag, efter 

pengene er brugt, og jeg har været af sted i et halvt år, kan jeg have svært ved at forstå det. En fantastisk 

mulighed for at opleve en anden kultur på tæt hold og prøve sine egne grænser af i uvante omgivelser. En 

rejse på mange niveauer. Tusind tak! 

Indledning 
Jeg er nu vendt hjem vendt efter et halvt års rejse i Latinamerika. Det er ubegribeligt, alt det jeg har 

oplevet. Det har virkelig været en rejse med mange facetter og oplevelser på alle mulige forskellige måder. 
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Det har været svært for mig, at indskrænke min beretning, netop fordi jeg har oplevet så meget. Men jeg 

har forsøgt at holde beretningens omfang nede på et læseligt niveau. 

I virkeligheden startede min rejse allerede tilbage i sidste forår, da jeg under eksamensperioden i 3.g blev 

kaldt på rektors kontor. Faktisk var hans ellers rimeligt venlige og nøgterne mail grundlag for en del 

bekymringer. Jeg var aldrig blevet kaldt på rektors kontor før, og jeg forbandt det nok ikke med det bedste i 

verden, at få at vide, at rektor gerne vil se én på sit kontor. Men Arvid havde en noget mere positiv 

meddelelse end forventet, og allerede fra den dag startede rejsen i og med at jeg fra da svømmede 

drømmende rundt i mulighedernes hav. Jeg følte vitterligt verden lå helt åben! 

Jeg gjorde mig mange overvejelser om, hvor min rejse skulle gå hen, men også om, hvad den skulle 

indeholde. Det blev hurtigt klart for mig, at jeg havde behov for, at min rejse skulle have et større formål, 

end at jeg blot skulle backpacke rundt i nogle måneder. Og selvom en sådan rejse også kan være nok så 

meningsgivende, så havde jeg behov for at rejse på en måde, hvor jeg følte at de 50.000 kroner på en eller 

anden måde blev givet videre i et eller andet omfang. Så valget faldt på Mellemfolkeligt Samvirke og deres 

volontørprogram Global Contact. Jeg har tidligere hørt godt om eksempelvis deres projekter med 

arbejdslejre og har generelt følt at MS var en organisation, jeg virkelig kunne stå inde for og havde meget 

lyst til at rejse igennem dem. Så beslutningen blev, at jeg skulle til Argentina og arbejde som volontør på 

nogle projekter i Córdoba ved MS’ lokale samarbejdspartner. Inden dét, skulle jeg deltage i kurser gennem 

MS i både Danmark og El Salvador. Det føltes som en rigtig god beslutning. Men min oplevelse med MS blev 

noget anderledes end forventet og gav mig et noget mere nuanceret billede af dem som 

ulandsorganisation. Bestemt ikke udelukkende positivt. Min rejse skulle generelt vise sig på flere måder at 

blive helt anderledes og også væsentligt længere end forventet. Men det endte bestemt positivt! 

Vi starter tilbage ved sidste efterår inden rejsens fysiske begyndelse: 

Grundkursus i København  
Første etape foregik i København på Mellemfolkeligt Samvirke på Nørrebro. Her skulle jeg på en uges 

grundkursus en måneds tid før afrejse til Latinamerika. Formålet med kurset var bedst mulig forberedelse 

af mit og de andre frivilliges volontørophold. Grundkurset bestod af en række workshops og rollespil, 

ligesom vi havde en helt masser debatter om velgørenhed, fundraising, demokrati og metoder herfor. Det 

var rigtig spændende og jeg var sammen med nogle super seje unge mennesker, som også skulle ud at rejse 

gennem Global Contact. 8 af de andre skulle med på det samme ophold på Global Platform El Salvador, som 

jeg. Det var spændende at møde dem, og heldigvis gik vi godt i spænd sammen alle sammen. Dagene var 

lange med mange interessante programpunkter og om aftenen gik vi på bar. Der blev snakket en masse om 

at rejse og arbejde frivilligt, men der blev også hygget en helt masse med bajere, bordfodbold og pool. Det 

var nogle super gode dage, og det var helt tydeligt at mærke, at vi var en gruppe forventningsfulde unge 

mennesker, som virkelig var klar til at skulle ud i verden. Nu kunne man mærke, at det var lige om hjørnet, 

at vi skulle ud på en af vores livs oplevelser.  
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Afrejse: El Salvador, Global Platform 
Da vi landede i lufthavnen i El Salvador, og jeg gik i ankomsthallen med min rygsæk på ryggen, kom en 

fremmed mand hen til mig og sagde ”You look so happy”. Han havde ganske ret. Jeg var virkelig glad og min 

glæde har ikke kunnet skjule sig for nogen. Jeg var så klar til at kaste mig ud i mit livs oplevelse. 

Opholdet på Global Platform El Salvador var på mange måder helt fantastisk. Mange af oplevelserne var 

meget kontrastfyldte og gjorde dybt indtryk på mig. Efter at have været af sted en god uges tid, skrev jeg 

hjem til min familie, og her følger et udsnit fra mit første rejsebrev: 

”[…] Selvom meget - naturen, maden, lokalbefolkningen osv. - virker flot, godt og imoedekommende, saa 

kan man også godt mærke, at jeg er i et land, der har sit at tumle med. Før jeg tog af sted, spurgte en del 

bekendte mig, hvordan jeg turde tage til El Salvador, og jeg maa jo erkende, at jeg ikke rigtig viste, hvad de 

snakkede om. Jeg husker, jeg tidligere har hoert om den blodige borgerkrig, der har fundet sted i landet, 

men den aktuelle situation i landet, har jeg ikke rigtig haft noget indtryk af. Men situation maa siges at 

kunne betragtes som meget kritisk. Jeg har ikke skullet snakke med mange mennesker, for at finde ud af, at 

politiet er dybt korrupt og at bandemiljoet fylder utrolig meget i stort set hele landet. I flyet hertil fik jeg at 

vide, at man kan købe sig ud af de fleste situationer med politiet for mellem 5 og 10 dollars. Det er en 

skræmmende virkelighed, som er meget, meget langt fra min egen virkelighed hjemme i lille Aarhus. 

I gaar var en meget intens dag paa flere maader. Yunior, som er facilitator paa platformen og underviser os, 

ville vise os et stort vandfald ikke saa langt herfra. Problemet er, at man ikke skal meget langt vaek lige 

netop det omraade, hvor vi bor, foer der er stor risiko for at stoede ind i de forkerte mennesker. Saa selvom 

Suchitoto, som vi bor i er en forholdsvis sikker by, er nabokvartererne det ikke. Derfor havde Yunior 

arrangeret, at politiet ville beskytte os og eskortere os derud.  

Vi gik ned til et aftalt sted ved udkanten af byen, og her blev vi samlet op af en bil med lad, hvori der stod 

syv militærklaedte politifolk med store gevaerer. Det var en meget ambivalent foelelse, jeg havde i kroppen, 

imens de koerte os ud til vandfaldet. Paa den ene side var jeg virkelig glad for, at vi var sammen med 

politet, og jeg foelte egentlig at situationen var rimelig sikker. Paa den anden side foeltes det fuldstaendigt 

vanvittigt at blive "passet paa" af en flok politimaend med store gevaerer, naar man har hoert saa mange 

historier om, hvor dybt korrupte de er.  

Selvom mange tanker fløj gennem mit hoved, og jeg ikke foelte mig 100 % tryg, var det en fantastisk 

oplevelse. Vandfaldet var utrolig smukt, og det var meget fascinerende at taenke paa, at det rent faktisk var 

naturskabt. Det lignede noget fra et eventyrland. Samtidig er det også en stor oplevelse at komme bag 

facaderne og taettere paa nogle af de konflikter, der praeger landet. Og foer jeg tog af sted, havde jeg jo en 

forhåbning om at blive lidt "rystet". Eller jeg ved ikke helt, hvad man skal kalde det, men jeg er her jo, fordi 

jeg gerne vil opleve noget helt andet.. Det maa man sige jeg goer. 

I aftes saa vi en film, der omhandler borgerkrigen, der fandt sted her i El Salvador fra 1980 til 1992 - den 

hedder Innocent Voices. Det var en meget, meget intens oplevelse at se filmen samtidig med, man befinder 

sig lige her, hvor det hele har foregaaet. Mange af de gader, man ser i filmen, ligner jo de gader, vi op og 

ned ad hver dag. Menneskerne ligner dem, vi er omringet af. Det var meget specielt. Flere gange lob 

taarerne ned ad kinderne paa mig.  

Yunior satte sig og fortalte om sin opvaekst under krigen, og om hvordan han mistede sin far. Han 

kaempede som guerilla og blev skudt i kamp. Jeg har meget svaert ved at beskrive, hvor både hårdt og 
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inspirerende det var at hoere om. Jeg skulle virkelig holde igen for ikke bare at tude igennem, og samtidig 

var det meget rørende og bekraeftende at hoere på et menneske, der har vaeret udsat for saa voldsomme 

ting, og saa alligevel finder saa meget mening i livet. Finde gejst til at kaempe på saa mange niveauer, og 

hjaelpe saa mange andre mennesker. Intenst.  

Jeg maatte gaa lidt for mig selv efter de timer, men fik heldigvis en god snak med en af pigerne, Kathrine, 

som jeg også snakkede godt med på kurset i Koebenhavn. Og saa kan jeg maerke, det er godt, at jeg har 

min dagbog med.  

[…] Tusind kram fra Clara” 

Ja opholdet i El Salvador var utroligt intenst og fyldte mig virkelig til renden med stærke oplevelser og vilde 

kontraster. Lynhurtigt kom jeg meget tæt på et helt anderledes lands historie og kultur, samtidig fik jeg helt 

utrolig kvalificeret og nuanceret undervisning på meget varierede måder i emner, der virkelig interesserer 

mig, og som var meget relevante for mit ophold. Samtidig kom jeg tæt på en masse mennesker meget 

hurtigt; både de andre danske kursister og volontører, men også vores facilitatorer, Yunior og Araceli, 

ligesom der var en chilensk mand, Juan Pablo på platformen, som arbejder for Activista, som jeg kom til at 

holde rigtig meget af. Vi fik også en del at gøre med en gruppe unge lokale ude fra en landsby ikke så langt 

fra Suchitoto. De lukkede os virkelig ind i deres liv, og faktisk var vi også ude at bo nogle dage hos dem 

privat. 

Her et par af de første billeder jeg sendte hjem. De er taget i landsbyen Suchitoto, hvor platformen ligger og 

i El Congo, hvor vi var på weekendtur. 

 

 

 

Efter at have været væk i 2 ugers tid skrev jeg hjem igen. Her følger et udsnit: 

[…]Vi har haft indtil flere utrolig flotte naturoplevelser den sidste uges tid. Den anden dag blev vi hentet af 
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en pick up truck, som skulle koere os ud til foden af et bjerg, hvor vi skulle moedes med en mand, vi skulle 

have med paa turen op ad bjerget. Bare det, at skulle koere med pick up trucken var lidt af en oplevelse for 

mit lidt (meget!) fartforskraekkede sind. Vi hoppede op paa ladet, og saa koerte vi ellers bare derud af med 

masser af fart paa. Saa det var bare med at holde fast. Generelt er faerdselsreglerne her noget lidt andet 

end i DK. Sikkerhedssaelen findes ikke, eller bliver i hvert fald ikke brugt. De kører som en flok fulde tumber. 

En tur paa motervejen foeles lidt som en tur ned ad en slalombakke. Men man vender sig egentlig 

overraskende hurtigt til den lidt vildere trafik.  

Manden, som vi skulle have med op ad bjerget, var udstyret med en ordentlig kniv og en kikkert. Vi gik opad 

i nogle timer, og sveden drev af os. Vi gik paa meget ujaevne stier og tempoet blev holdt godt oppe. Det var 

hovedsagligt skovomraader vi gik inde i. Utroligt fugtigt. Og fugtigheden var ikke blevet mindre af, at vi 

aftenen/ natten forinden havde haft et kaempe regnskyl med masser af bulder og lyn.  

Vi stoppede op flere gange undervejs og kiggede paa ruiner og andre efterladenskaber fra kamp mellem 

guerillan og soldater under borgerkrigen. Mange steder kunne man naesten se livet for sig ved ruinerne, 

selvom det er mange aar siden efterhaanden, at folk har boet i de omraader. Vi stoppede blandt andet op 

ved en bombet kirke, som der stort set ikke var noget tilbage af, og en skole som havde vaeret udsat for 

massakra. Det var en meget speciel fornemmelse for eksempel at sidde paa resterne af en gammel 

kirkegaard midt inde i en skov paa en bjergside, hvor alting er frodigt og groent - fyldt af liv - men hvor man 

alligevel kan fornemme at noget saa forfaerdeligt er sket. Flere faldne guerillamedlemmer var begravet 

omkring kirkens ruiner, og jeg blev grebet af en lidt højtidelig stemning. Selvom det lyder maerkeligt, havde 

jeg ogsaa fornemmelsen af naesten at kunne lugte doeden. Flere steder i skoven, var der en ekstrem soed, 

klam lugt. En lugt af blod. Lidt som i baglokalerne af en slagter. Hvad lugten kom af, ved jeg ikke. Maaske er 

det ens fantasi, der tager lidt over.  

Yunior satte sig stille ned og fortalte meget roligt, men bevaeget, om de forskellige kampe og massakre, der 

havde fundet sted paa bjerget. Hver gang vi kom til et sted, hvor man kunne se rester fra krigen. Nogle 

steder var der kaempe store huller, ekstremt store huller, som var blevet dannet af bombeeksplosioner. Det 

er utroligt, hvilken effekt det har paa mig, naar Yunior fortaeller. Det var en meget speciel oplevelse at gaa 

op gennem bjergets smukke natur, og saa samtidig hoere om de forfaerdelige ting, der var foregaaet lige 

netop, hvor man gik. Det var som om, den frodige og flotte natur understregede det frygtelige ved krigen, 

og at krigens efterladenskaber understreger det smukke ved naturen. Saere kontraster.  

I gaar var ligeledes en meget oplevelsesrig dag. Vi blev hentet meget tidlig morgen paa platformen af en 

chauffoer, som koerte os til San Salvador (hovedstaden). Foerste stop var ved udkanten af et af de haardest 

belastede slumomraader i byen, hvor salg af stoffer er den mest almindelige intaegtskilde. Vi moedtes med 

ham, som fungerer som en slags borgmester for den del af byen i en slags forsamlingshus. Noget 

faldefærdigt og rimeligt uhygiejnisk. Paa vaeggen hang nogle billeder af, hvordan slumkvarterets huse var 

blevet bygget efter et stort masseoedelaeggende jordskaelv i slutningen af krigens periode. De mange smaa 

huse, som udgjorde slummen, blev bygget af haardtarbejdende lokale, boern, unge, voksne og gamle. 

Specielt ét billlede af en gammel kvinde - mindst 75 aar - gjorde stort indtryk paa mig. Paa billedet baerer 

hun paa mursten samtidig med, at hun har en cigaret haengende ud ad mundvigen. Hun knokler. Jeg ville 

have taget et billede af billedet, hvis jeg kunne, men vi havde efterladt kameraer og alt andet af vaerdi paa 

platformen, saa vi ikke ligefrem indboed til at skulle blive bestjaalet. For mig symboliserer det billede af den 

meget gamle og nedslidte, haardtarbejdende kvinde virkelig befolkningen her i El Salvador. De giver ikke op. 
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De kaemper.. og det er uanset hvad. De har en helt saerlig evne til at finde glaede ved smaa ting og de 

smiler og griner utrolig meget deres haarde vilkaar og historie taget i betragtning.  

Det var meget specielt at snakke med ham borgmesteren. Han fortalte helt aabent om, hvordan stoffer 

bliver solgt alle vegne. Af alle og til alle. Slumkvarteret er saa berygtet, at det er stort set umuligt for folk, 

der kommer derfra, at faa et ordentligt job i San Salvador, selvom de maaske har en uddannelse. Ingen i 

erhvervslivet vil have noget med folk derfra at goere. Det skaber en virkelig ond cirkel. Folk med uddannelse, 

som dermed hoerer til den klart ressourcestaerke del af befolkningen, maa flytte vaek for over hovedet at 

faa et job. De folk som bliver boende tilbage kan kun tjene penge paa salg af stoffer eller prostitution. Alle 

ressourcerne suges ud, og ingen har lyst til at have noget at goere med lokalbefolkningen. Politet er dog en 

meget tydelig del af gadebilledet. De staar talstaerkt rundt omkring med store gevaerer. Nogle i 

politiuniform andre i militaeruniform. Desvaerre bidrager de paa ingen maade til at bekaempe 

kriminaliteten eller bryde med de onde cirkler. Tvaert imod. Politiet har en stor rolle i salget af stoffer. De 

vender ryggen til paa gaden, naar de ser nogle saelge. De koeber det selv. De kommer saagar for at saelge 

noget, som de har beslaglagt andre steder. Det er vanvittig, saa korrupt det er. Og endnu mere vanvittigt at 

opleve at sidde lige over for en borgmester, der fortaeller om, at disse realiteter i hans bydel, og derefter 

gaa ud og se det med sine egne oejne. Skræmmende åbenlyst.  

En anden ret vaesentlig faktor i forhold til slumomraadets haarde kaar er en stor flod som ligger lige ved 

siden af. I vintertiden, hvor det regner meget stiger vandet ekstremt. Det har flere aar i traek betydet 

kraftige oversvoemmelser ind over slumkvarteret. Det har ogsaa kostet en del liv. Floden er meget 

forurenet, og man kunne se skrald over alt. Det forurenede vand goer, at menneskerne bliver syge ved 

oversvoemmelserne, og de beskriver lugten efter oversvoemmelser som fuldstaendig ulidelig. Det har jeg 

ikke svaert ved at forestille mig. Det lugter forfaerdeligt og kvalmende mange steder i forvejen. Deres 

beskidte toiletvand loeber i renderne paa gaden ned i et meget meget simpelt kloaksystem, der desvaerre 

paa ingen maader fjerner lugten... selvom der hjaelper lidt. Det er i hvert fald bedre end ingeting. 

Selvom fattigdommen, kriminaliteten, korruptionen, lugten og de generelt meget haarde vilkaar, som 

lokalbefolkningen lever under, gjorde stort indtryk, var det faktisk positive ting, der gjorde stoerst indtryk 

paa mig i slummen. Eller de positive ting gjorde i hvert fald også stort indtryk. Selvom mange mennesker 

saa meget udsatte, syge og tillukkede ud, var det overraskende, hvor mange smil vi rent faktisk fik. Hvor 

åbne og hensynsfulde folk var. Det goer meget stort indtryk, naar folk er i stand til det paa trods af saa 

ekstreme udfordringer. Samtidig kunne man maerke, at udviklingen i slummen saa smaat var gaaet i gang. 

Selvfoelgelig er de stoerre strukturelle problemer med manglende jobmuligheder og narkotikasalg ikke lige 

til at lave om paa. Men store meget vaesentlige byggeprojekter er i gang. Der bliver bygget paa en hoej mur 

som skal hjaelpe til med at holde vandet fra floden ude fra slummen i vintertiden, og der bliver bygget en 

form for vaeresteder, hvor hjemloese kan overnatte. Selvom det kan virke som smaa ting, er det meget 

bekraeftigende at se, ogsaa selvom der er ufattelig langt til maal.  

Efter at have vaeret paa besoeg i slummen tog vi ud til et af de fineste private universiteter i San Salvador. I 

sig selv en ret stor kontrast. Vi var der dog ikke for at gaa dybere i universitetslivet, men fordi der i midten af 

universitetsparken ligger en kirke og et hus, hvor der udspillede sig nogle centrale hændelser under 

borgerkrigen. I kirken holdt nogle praester til, som stoettede guerillaen under krigen. De havde ladet en 

gruppe af guerillaer overnatte i kirken i forbindelse med en aktion de skulle udfoere. Dette skulle ende med 

at koste praesterne og deres koner livet. En gruppe af soldater broed ind en nat og skoed dem alle. 

Salvadorianerne mindes en fast dag hvert eneste aar disse praester og deres koner.  
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Vi koerte efterfoelgende ind i et af de stoerste shoppingcentre i Centralamerika. Her gik vi paa Starbucks og 

drak kaffe, akkurat som man almindeligvis ville goere paa storbybesoeg. Men det foeltes slet ikke 

almindeligt. Faktisk var det underligt. Selvom store butikker og flotte facader er en ganske almindelig del af 

min hverdag i DK, foeltes det meget maerkeligt efter at have vaeret i Suchitoto de sidste to uger, hvor alt 

den slags er forbudt ved lov, og der kun er smaa boder og tiendas og et par caféer. Og endnu mere 

maerkeligt foeltes det efter lige at have besoegt et saa fattigt omraade som slummen og efterfoelgende 

have "foelt sig helt taet" paa krigen. Det var en maerkelig tom fornemmelse, jeg var fyldt af i det 

shoppingcenter. Der er vist hellere ingen tvivl om, at det var kontrasten og uligheden, facilitatorne 

oenskede, vi skulle maerke. For efter en times besoeg i shoppingcentret koerte vi ud igennem et af de 

rigeste omraader i hele El Salvador med store ekstravagante huse. En saer oplevelse. Vi kunne dog ikke 

koere igennem det allerrigeste omraade. Det er lukket for uvedkommende, og bevogtningen dér er helt 

ekstrem.  

Dagen sluttede vi af paa toppen af en bjergtop med udsigt til Guatemala paa den ene side og Hondura paa 

den anden. Forløsende fornemmelse, der frembragte store smil efter den begivenhedsrig og kontrastfyldt 

dag. 

 

Generelt smiler jeg utrolig meget hernede. Der er mange meget alvorlige timer, som goer stort indtryk paa 

mig. Men jeg kan maerke, jeg er rigitg glad. Faktisk ogsaa lidt roert paa en eller anden maade. 

Taknemmelig. Det er utrolig tit, jeg fanger mig selv i bare at gaa rundt og smile. Naar jeg ind i mellem gaar 

forbi Juan Pablo, kigger han skaevt paa mig og siger "smiley". Han bemaerker, jeg bare gaar rundt og 

smiler. Jeg er glad. Taknemmelig.  

Faktisk kan taknemmeligheden naesten foeles lidt for voldsom ind i mellem. Eller det er forkert beskrevet. 

Men, at jeg har faaet den her mulighed dumpende ned fra oven uden noget som helst, imens jeg her hver 

dag moeder og snakker med folk som kaemper en kamp uden lige for over hovedet at faa hverdagen til at 

haenge sammen. Det er en maerkelig fornemmelse. Lidt en fornemmelse af at vaere alt for forkaelet. Den 

tanke nytter selvfoelgelig ikke noget. Men det er meget overvaeldende og understreget virkelig uligheden i 

den her verden. Paa den maade er jeg ogsaa utrolig glad for, at jeg har valgt den rejseform som jeg har, 

hvor det mellemfolkelige moede er i fokus. Det føles meningsfuldt!  

 […]Kram og kærlighed” 

Ja, mit ophold i El Salvador var meget intenst på mange måneder. Faktisk føltes det også som om, jeg havde 

været der væsentligt længere end en god måneds tid, da jeg lige efter nytår drog til Argentina. Men inden 

jeg tog til Argentina skulle der lige fejres nogle højtider: Jul og nytår. 

Jul fejrede vi alle sammen inde i El Salvadors hovedstad, San Salvador, ved Aracelis familie. Det var lidt af en 

fest. Jeg tror centralamerikanerne har et forhold til juleaften, som vi har til nytårsaften. Den kan ikke få for 

meget, og der skal bare festes igennem. Vi holdt stor middag i selskab med Aracelis familie. Det var et 

julebord, der rummede alt mellem himmel og jord. En kæmpe kalkun, forskellige lækre gryderetter, tærter 

og lasagnes, steg, sandwich… Alt hvad hjertet kunne begære. Efter middagen blev huset fyldt op med 

venner af familien, som kom dryssende hen ad aftenen. Vi drak en masse drinks og så fyrværkeri ud over 

byen fra tagterrassen. Det var utroligt festligt og gakket, og den fik ikke for lidt med gin og tonic. Først da 

solen var stået op igen gik vi i seng. Det er nok den mest underholdende juleaften, jeg har oplevet. 
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Til nytår tog vi til en surferby ved kysten ud til Stillehavet. Et rigtigt paradis. Vi grillede lækker fisk og holdt 

middag med de andre gæster på det Guest House, vi boede på. Der blev blandede lækre drinks og danset 

på bordene lige til de faldt sammen. Ved midnat røg vi cigarer, som vi selv havde rullet i selskab med den 

lokale cigarruller i Suchitoto – mest for ritualets skyld, for de smagte sørme ikke særlig godt. Med vi havde 

drukket os lidt af en fjer på, og stemningen var helt i top. Efter midnat tog vi ned på nogle forskellige 

strandklubber og dansede og teede os tosset. Det var en vidunderlig aften og en fantastisk afslutning med 

de andre efter et ubeskriveligt begivenhedsrigt ophold i El Salvador. Den kostede også sit på 

tømmermandsregningen dagen efter, men sådan må man jo tage det sure med det søde.  

Next stop: Argentina 
Ganske få dage inde i det nye år gik turen videre og et nyt kapitel startede i Argentina. Det første store skift 

bestod i, at jeg nu skulle være på egen hånd. Ligeså meget som jeg havde nydt de andres selskab på 

platformen i El Salvador, så havde jeg også glædet mig helt vildt til at skulle være alene. Det har selvfølgelig 

sine udfordringer at være helt på egen hånd, men jeg var også overbevist om, at det ville være helt rigtigt 

for mig ikke at opleve igennem en gruppe på hele rejsen. Et andet element, der ville blive helt anderledes, 

var, at jeg nu skulle ud og bruge nogle af alle de redskaber jeg havde tilegnet mig på mit ophold på 

platformen. Det var nu det galt, og nu jeg skulle ud og være volontør.  

Men inden jeg tog til Córdoba, hvor jeg skulle slå mig ned, gjorde jeg et par dages stop i Buenos Aires. En 

vidunderlig by. Vejret var fantastisk, og jeg havde nogle super gode dage, hvor jeg fik gået og set en masse 

af byen, spist fantastisk lækkert mad og mødt og faldt i snak med nogle interessante og spøjse mennesker. 

Det var også helt vildt sjovt at komme ud og få prøvet mit spanske af for alvor. Humøret var helt i top i disse 

dage, og jeg så virkelig frem til at skulle til Córdoba og starte mit volontørophold. 

 

Fra stranden hvor vi holdt nytår, og verdens bedste pizza i Buenos Aires 

Men selvom jeg vendte til Córdoba fyldt af forhåbninger, blev mit ophold i Argentina væsentligt kortere 

end forventet, ligesom det rummede nogle helt andre typer af udfordringer, end jeg havde regnet med. 

Situationen med den lokale samarbejdspartner viste sig nemlig at være helt anderledes, end MS Global 

Contact havde lovet. 

Første punkt var huset, jeg skulle bo i. Det havde jeg fået beskrevet som et volontørhus, hvor jeg ville 

komme til at bo sammen med volontører fra andre steder i verden, som jeg skulle dele hverdagen med og 

eksempelvis lave mad sammen med. Det jeg kom frem til var et hus, der mest af alt fungerede som et 

hostel. Dog boede der en italiensk kvinde, som var ansat på universitetet i Córdoba, men ikke en eneste 
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volontør.  

Næste punkt, var så det arbejde, jeg skulle lave. Jeg havde fået beskrevet, at den lokale samarbejdspartner 

ville havde ca. 10 forskellige projekter kørende ved min ankomst. Dem ville jeg alle blive præsenteret for, 

hvor jeg så efterfølgende selv kunne vælge, hvad der fangede min interesse mest. Mulighederne for at 

komme til at lave organisatorisk arbejde skulle i hvert fald være rige. På grundkurset i København fik jeg 

dog at vide, at dette ikke vil være gældende de første 14 dages tid, da der i det tidsrum stadig ville være 

sommerferie. Men de forsikrede mig, at det ikke vil blive et problem, da jeg så blot vil kunne komme til at 

arbejde på nogle sommerferieprojekter i den periode. Umiddelbart undrede det mig lidt, at de ikke har 

meldt det ud fra start, jeg mener, de ved vel at sommerferien altid ligger i de uger, men tænkte ikke videre 

over det, da de jo allerede havde fundet nogle andre midlertidige projekter, jeg kunne arbejde på. Disse 

sommerferieprojekter viste sig dog at være opdigtede. Om det er den lokale samarbejdspartner, der har 

opdigtet dem, eller om det er MS Global Contact, skal jeg ikke gøre mig klog på, men de eksisterede i hvert 

fald ikke. Så da jeg ankom, viste det sig, at alle projekterne som den lokale samarbejdspartner har kontakt 

til var lukkede ned pga. sommerferie. Jeg kontaktede MS Global Contact i flere omgange ligeså vel, som jeg 

forsøgte at få nogle informationer ud af de mennesker, jeg havde mødt fra den lokale organisation i 

Córdoba. Men kommunikationen var meget uklar. Fra København og MS Global Contact var beskeden, at 

jeg måtte have tålmodighed og ”tage latinamerika-hatten på”, og fra Mariana og Julio, som er min 

kontaktperson og lederen af den lokale organisation, fik jeg hele tiden at vide, at de gjorde alt, hvad de 

kunne, for at finde nogle projekter som ikke er lukket ned. Jeg kom til at lave noget arbejde for en 

organisation, Quinua. Jeg hjalp dem med at udfylde nogle formularer, der skulle sendes til El Gobierno de 

Córdoba, for at de kunne modtage finansiering til nogle forskellige sociale projekter. Det var egentligt 

rimeligt spændende – og ligeledes arbejde, der gav mening – men meget individuelt arbejde. De andre fra 

organisationen holdt nemlig ferie, så det var noget med, at jeg kunne mødes med en af dem en gang om 

ugen eller en gang hver anden uge for at få nogle opgaver, som jeg skulle løse derhjemme. Og opgaverne 

kunne jeg alligevel kun lave halvt, da det jo var officielle papirer, der skulle udfyldes på spansk, hvilket mit 

ordforråd slet ikke var tilstrækkeligt til, ligesom mit kendskab til organisationen ikke var stort nok til at 

udfylde formularerne komplet. Men det var trods alt bedre end slet ikke at have noget arbejde.  

Den ene uge tog hurtigt den anden, og min tålmodighed begyndte langsomt at slippe op. Jeg forsøgte at 

finde glæde i andre ting, når nu mit volontørarbejde slet ikke kom i gang. Jeg blev med tiden rigtig gode 

venner med den italienske kvinde. Vi lavede med sammen, drak en masse maté (den lokale te), gik i byen 

og slikkede sol på terrassen sammen. Jeg blev også rigtigt gode venner med Bruno, som drev hostlet. Han 

lukkede mig ind i sin vennekreds, og jeg lærte nogle utroligt søde og tossede mennesker at kende. Der blev 

holdt en masse asados, barbecue-fester, med tonsvis af lækkert argentinsk kød og rødvin, hvor huset var 

fuld af Brunos venner. Guitar-hygge, lækker mad og lange varme aftener. Min tætteste ven blev Alejandro, 

en gut fra Colombia, som bor og arbejder i Córdoba. Jeg mødte ham ganske kort efter, jeg var ankommet, 

og han tog mig under sine vinger og tog mig med til en masse forskellige arrangementer og lærte mig byen 

at kende. Han var vildt god til at danse tango og havde mig med til et par tangoaftenener. Nogen stor 

tangodanserinde, bliver jeg vist aldrig, men det var nogle helt eventyrlige aftener med dans under åben 

himmel, god vin og lækker musik. Meget fortryllende. 
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Men selvom jeg socialt havde det godt i Córdoba, og jeg også kunne mærke, at jeg udviklede mine 

spanskkundskaber, kunne jeg også godt mærke, at der manglede noget. Jeg var jo taget af sted med det 

formål, at jeg skulle arbejde på nogle spændende projekter gennem Mellemfolkeligt Samvirke, og selvom 

jeg lavede lidt kontorarbejde for Quinua nogle timer om ugen, så var det jo slet ikke nær, hvad jeg havde 

forventet eller betalt for, for den sags skyld. Jeg havde jo netop valgt at rejse gennem MS Global Contact i 

den forventning, at jeg så var sikker på at finde en lokal samarbejdspartner, hvor forholdene var i orden. 

Men det fejlede fuldstændig. Jeg blev holdt hen gang på gang, og pludselig var der gået en helt måned. Jeg 

ventede og ventede, sendte beskeder både hjem til MS og til den lokale samarbejdspartner, men der var 

ikke rigtig noget, der rykkede. Jeg havde ikke lagt næsten 40.000 kroner ved MS og været på et måneds 

kursus og deltaget i en masse workshops omhandlede demokrati, konflikthåndtering, 

undervisningsmetoder og alt muligt andet for at blive holdt hen på den måde. Jeg havde klar forventning 

om, at jeg så kunne forvente at aftalerne med de lokale samarbejdspartnere så måtte være i orden. Men 

det var de bestemt ikke, og det føltes som en stor fiasko. Jeg følte at jeg havde modtaget verden største 

gave, fået en kæmpe chance, blevet pålagt et vist ansvar for så at tabe det hele på jorden, være blind og 

naiv og skyde alle pengene ind i en stor organisation som lokker én rundt i manegen med ydmygende smil 

på læben og flabet retorik. Jeg var virkelig skuffet, og følte slet ikke, at jeg levede op til det ansvar, der et 

eller andet sted ligger bag ved det at modtage et så stort legat. Samtidig var jeg personligt virkelig skuffet. 

Jeg nåede til et punkt, hvor jeg besluttede mig for, at der nu måtte ske noget andet. Det her show gik ikke 

længere. Det var tydeligt, at det ikke nyttede noget, at gå og vente længere. Jeg var stadig meget opsat på, 

at jeg skulle ud og lave noget frivilligt arbejde, men jeg var nu i tvivl om det skulle foregå gennem MS. Det 

var et meget bevidst valg, at jeg skulle rejse gennem deres organisation, men min tillid til dem var virkelig 

blevet udfordret. Og jeg må sige, at den også kun blev mindre igennem forhandlingerne om, hvad min 

kompensation skulle være. Det blev i den grad forhandlinger, og tonen fra MS’ side var virkelig hård og 

præget af retorisk spil. Hver en krone skulle forhandles. Det var lidt som om, at de glemte, at det var dem, 

der havde solgt et produkt, som slet ikke eksisterede. Jeg var blevet snydt, og selvom de har et slogan, der 

siger: ”Vi er en ulandsorganisation og ikke et firma”, så må jeg sige, at min oplevelse med dem, har været, 

at de i den grad er et firma og selvom retorikken er nok så fin, så er selve grundarbejdet ikke gjort godt nok 

i Global Contact. 

Jeg endte dog med at få forhandlet mig frem til at de kunne kompensere for det fejlede ophold i Argentina 

ved at give mig et nyt ophold i Bolivia. Her var Kathrine, en af pigerne, jeg havde været på grundkursus 

med, og jeg vidste fra hende, at der foregik mange spændende ting ved den lokale samarbejdspartner i El 

Alto, La Paz. 

Så efter 6 uger, hvor jeg forgæves havde ventet og ventet i Argentina, startede et nyt kapitel i Bolivia. Det 
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var hårdt at sige farvel til den nye omgangskreds, jeg havde fået i Córdoba, men jeg viste at med rejse til 

Bolivia ville nye muligheder åbne sig, og jeg besluttede mig for at gå ind til projektet med ny energi.      

Bolivia 
Min rejse ændrede sig fuldstændig, da jeg tog til Bolivia. Her startede et kapitel, som var helt anderledes 

end forventet. På den gode måde. Jeg havde et fantastisk ophold i Bolivia. Ekstremt begivenhedsrigt, meget 

udfordrende, virkelig lærerigt og bare helt vidunderligt! 

Jeg kom til at bo i en lokal familie i El Alto bestående af mor, Norma og hendes 4 børn i alderen 16 – 21 år. 

Jeg fik et tæt og rigtig godt forhold til Norma, men kom aldrig tæt på børnene. Det var virkelig en 

interessant kulturel oplevelse at bo så tæt sammen med en anden familie. Det giver et helt særligt indblik. 

Jeg kom på den måde til at leve som de lokale, bo under deres forhold og spise akkurat som dem, hvilket til 

tider var ret udfordrende, men også spændende. Hvad angår religion, var det også interessant at bo i 

familien, da specielt de to ældste piger var meget aktive i Jehovas Vidner. Det gav anledning til nogle gode 

snakke, specielt med Norma, da pigerne selv ikke var vildt åbne for at snakke om deres religion. 

I Bolivia kom jeg langt om længe til at lave noget volontørarbejde. Jeg blev tilknyttet en lokal 

samarbejdspartner, COMPA, som er en kulturorganisation, der har 4 kulturhuse placeret rundt omkring i El 

Alto, men også andre steder i Bolivia. Her laver de socialt arbejde gennem (blandt andre ting) at lave en 

masse kreative workshops med dans, teater, musik, tegning, historiefortælling og alt muligt andet for børn 

og unge. Så jeg blev en del af et hold bestående af lokale ansatte og frivillige samt volontører fra hele 

verden – hovedsageligt andre europæere. Et fantastisk fællesskab! Meget givende og inspirerende. Jeg stod 

hovedsageligt for en række workshops med billedkunst og fik også stablet nogle engelsk workshops på 

benene sammen med en mand fra Finland. Det var så fedt! Vi fik også et hold med voksne til 

engelskundervisning. Det var meget udfordrende at undervise i ét fremmedsprog på et andet 

fremmedsprog, men det gik faktisk rigtig godt, og de udviklede deres engelskkundskaber hurtigt.  

Igennem COMPA fik jeg også kontakt til et børnehjem, som i den grad manglede hænder. Så der kom jeg 

egentlig så ofte som muligt – ca. 3 gange ugentligt. Arbejdet bestod hovedsageligt i pædagogisk støtte, og 

selvom jeg havde haft en forhåbning om også at lave nogle kreative workshops med børnene på 

børnehjemmet, så var det for ambitiøst. I første omgang var det mest afgørende, at de bare mærkede 

noget kontakt, og at de blev lyttet til, spurgt ind til og generelt bare mærkede en interesse for dem. Det var 

meget hårdt belastede børn med meget voldsomme baggrunde hver især. En stor udfordring. Jeg følte ofte, 

at jeg stod over for situationer, som jeg hverken havde pædagogiske eller psykologiske evner til at kunne 

tackle. Men der var ikke andet for end at gøre det bedste, jeg kunne, for hvis jeg eller de andre volontører 

ikke var der og forsøgte, så var der ingen. Det tog rigtig meget energi fra mig at være på børnehjemmet. 

Følelsesmæssigt var det hårdt, og jeg blev meget knyttet til børnene. Men det var også ekstremt givende at 

mærke alt den kærlighed og tillid så små og skrøbelige børn kan have i sig på trods af livets ekstreme 

uretfærdigheder. Det var voldsomt at være vidne til deres hårde vilkår på børnehjemmet. Dårlig ernæring, 

forfærdelig hygiejne og faldefærdige og meget kolde bygninger. Til gengæld føltes det meget 

meningsgivende at være der. Min afsked på børnehjemmet i slutningen af maj måned bekræftede mig i den 

grad i, at det havde kunnet betale sig at være der. Her blev den tætte relation, jeg havde fået til børnene, 

meget synligt. Det var virkelig hårdt at sige farvel. Børnene forstod ikke, hvorfor jeg skulle gå. Det var en 
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tydelig skuffelse. Jeg var endnu en voksen, der svigtede dem, idet jeg forlod dem. Men jeg er nu stadig af 

den overbevisning, at den kontakt jeg nåede at få skabt til børnene, igennem de måneder jeg var der, vejer 

tungere end den følelse af svigt, det gav, da jeg tog derfra. Tårerne trillede ned ad mine kinder, da jeg gik 

derfra. De børn var jeg kommet til at holde meget af på trods af alle konflikterne og udfordringerne på 

vejen. Jeg havde haft så meget sjovt med dem. Undervejs lavede vi blandt andet et fodboldforløb. Jeg 

havde købt nogle bolde til dem og lavede nogle forskellige træningsøvelser med dem. Det var de helt vilde 

med. Det var jeg også. Jeg lavede også et hygiejnekursus med dem i håb om, at det måske kunne hjælpe 

nogle af dem lidt af med alt deres snot og hosten, hvis de blev mere opmærksomme på ting som 

eksempelvis at vaske deres hænder. Vi gjorde det til en leg, og børnene var pavestolte, da de den sidste 

gang fik udleveret hygiejne-diplomer. Mine kære unger. 

Nedenfor ses nogle billeder fra min tid på børnehjemmet: 

    

 

Arbejdsmæssigt brugte jeg også en del tid på at lave nogle billedkunstsworkshops med Kathrine, en anden 

dansk volontør jeg boede og arbejde tæt sammen med, ude på en skole. Det var rigtig spændende, men i 

den grad også udfordrende. At undervise børn på 5 – 6 år i klasser med mere end 40 elever i hver klasse i 

billedkunst, når de på ingen måder er vant til at arbejde kreativt, og så endda på et sprog, som mand endnu 

slet ikke taler flydende. Det var et rigtig spændende projekt, og vi forsøgte at få børnene til at bruge 

billedkunsten til at udtrykke sig og drømme og gøre sig forestillinger om, hvad de ønsker sig. Vi var som 

udgangspunkt nok lige ambitiøse nok på børnenes vegne til at starte med, men det endte med at blive 

rigtig godt. Og det var helt tydeligt, at det satte en udvikling i gang hos nogle af børnene, at de kom til at 

udtrykke sig kreativt. Det var nogle processer, der gav nogle rigtig fine solstrålehistorier. 

Sidst men ikke mindst brugte jeg meget tid på at deltage i en række møder på COMPA, som var 

forberedende til en stor kulturkongres, organisationen skulle være vært for i slutningen af maj – lige før jeg 

tog til Danmark igen. Mere end 1500 mennesker skulle komme fra hele Latinamerika og i løbet af en uges 

tid optræde med en masse artisterier, men målet var også, at der skulle gennemføres en latinamerikansk 

lov for kulturens plads og ret i regionen. Man ville forsøge gennem en kulturlov for hele Sydamerika, at 

sikre, at der bliver afsat penge til kultur, og derigennem at kulturens plads i samfundet skal være med til at 

fremme udviklingen af Sydamerika. Et ambitiøst, men spændende mål! Det krævede mange forberedelser 
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og ikke mindst en kæmpe indsats under selve kongressen. Der arbejdede jeg ca. 10 timer i døgnet, og så gik 

vi i byen og festede om natten. Det var nogle tossede byture, som både bød på brasiliansk sambagadefest, 

flamingo-dans og alt muligt andet. I løbet af kongressen fik jeg en masse erfaring med organisatorisk 

arbejde, og det at skulle stable så stort et projekt på benene, ligesom jeg mødte og arbejdede sammen med 

fantastiske mennesker fra hele Latinamerika. Det var en kæmpe og meget berigende oplevelse. Og en 

fantastisk afslutning på et halvt års rejse. 

 

 

Men mit ophold i Bolivia var bestemt ikke udelukkende arbejde, selvom det fyldte rigtig meget. Jeg lavede 

også en masse spas med de andre volontører. Vi tog blandt andet på weekendture. Vi var et smut i Santa 

Cruz, og turen gik også Chile på forlænget weekend undervejs. Ligesom jeg kort inden min hjemkomst 

afsatte en forlænget weekend til at tage til Salar de Uyuni (en af verdens største slatørkener). Samtidig 

gjorde vi også meget ud af, at få alt hvad vi kunne ud af La Paz, når vi havde fri. Både med dagsture ud af 

byen, café-ture, kulturelle oplevelser i teatret og andre typer af forestillinger – landskamp mellem 

Argentina og Bolivia på stadion i La Paz, ligesom vi også gik i byen og festede på nogle suveræne 

latinamerikanske klubber. På den måde var det mange og meget forskellige oplevelser jeg fik i Bolivia.  
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Backpacking i Peru og Ecuador 
I starten af april rev jeg en måned ud af kalenderen, tog min rygsæk på ryggen og rejste op gennem Peru 

helt op til Ecuador. Det var en vidunderlig rejse med store oplevelser og møder med virkelig søde 

mennesker fra hele verden. Det var rigtig godt for mig at få en pause fra arbejdet i Bolivia, for selvom det 

var vildt spændende og givende, så var det også rigtig hårdt. Mange udfordringer både med anderledes 

mad, dårlig hygiejne og hårdt arbejde. Så jeg nød bare at have min rygsæk på ryggen, tage en dag ad 

gangen og lade vinden føre mig af sted. Og den endte så med at føre mig til Ecuador. Det var egentlig ikke 

meningen, men ved kysten i det nordlige Peru mødte jeg en rigtig dejlig dansk pige, som (vist egentlig uden 

det store besvær) fik mig overtalt til at rejse med til Montañita i Ecuador. Det var en rigtig god beslutning, 

og vi havde en super uge i Ecuador med ren afslapning. 

Turen startede i Cusco, hvorfra jeg tog på 5 dages trekking tur med Machu Picchu, et af verdens 7 

vidundere, som mål. Derfra tog jeg videre til Pisco, rejste op langst kysten, gjorde et godt stop i blandt 

andre steder Lima. Rejste videre nord på til Máncora, som jeg besøgte igen på tilbage vejen, da jeg skulle 

hjem til Bolivia igen fra Ecuador. På hjemrejsen nåede jeg også til Puno ved Lago Titicaca. Her var jeg ude og 

besøge de flydende sivøer. Og et lille stop i Copacabana, en vidunderlig by med en dejlig ro, hvor det på en 

eller anden måde altid føles som om det er søndag. Efter en lille måneds tid med backpacking var jeg helt 

klar til at vende tilbage til El Alto og La Paz for at færdiggøre mine projekter gennem COMPA og være med 

til kulturkongressen. Det havde været vidunderligt med en pause fra det hårde arbejde, men jeg kunne 

også mærke, at jeg havde savnet El Alto, da jeg kom tilbage. Det føltes i den grad som mit hjem nu.  

Et par billeder fra rejsen op gennem Peru: 

 

 

 

Hjemkomst 
Det er meget specielt nu at sidde her i Aarhus og være hjemme ved det vante igen. Jeg havde måske frygtet 

lidt, at det næsten ville være et større kulturchok at komme hjem igen, end det var at tage af sted. Det har 
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det heldigvis ikke været. Jeg er rigtig glad for at være hjemme igen, selvom hverdagen her jo ikke byder på 

de helt samme eventyrer, som jeg har oplevet på min rejse, der både førte mig til El Salvador, Argentina, 

Bolivia, Chile, Peru og Ecuador. Min rejse blev meget anderledes end forventet – faktisk fuldstændig 

anderledes. Men alt taget i betragtning har jeg svært ved at forestille mig, at jeg kunne have haft en bedre 

rejse. For selvom jeg har haft mine udfordringer undervejs, har det været hele sliddet værd. Jeg er fyldt af 

en dyb, dyb taknemmelighed, og jeg ved ikke hvordan jeg nogensinde kan få udtrykt den taknemmelighed.  

En rejse, som den, jeg har været på, har sat mit liv i perspektiv. Og det er selvfølgelig på mange måder lidt 

af en kliché, at man rejser ud i verden og lærer mere om sig selv og sin egen kultur. Men hold da op, hvor 

har jeg fået nuanceret min forståelse for, hvor meget vi skal værdsætte vores privilegier herhjemme.  

Jeg vil runde af med at forsøge at understrege min dybe taknemmelighed for, at jeg modtog rejselegatet. 

Det kan ikke beskrives med ord, hvor rørende det er for mig. Af hjertet tak! Ikke bare tak for pengene, men 

tak for alt det, der derudover fulgte med: Et meget mere åbent syn på, hvad en rejse kan indeholde, åbne 

muligheder, møder med helt anderledes kulturer og mennesker, udfordringer, grænseoverskridelser, 

øjeblikke af lykke og ikke mindst en mulighed for, for alvor at sætte mig selv og mit liv i perspektiv.  

Jeg er fyldt af bundløs taknemmelighed!  

Tak! 

 

Clara Siboni Lund 


