Anmeldelse

»Børn og sundhed i Vietnam«
– nu på dvd
23

gange har DK4 vist Wilfred Gluuds
ﬁlm om den danske bistand til
“Børn og Sundhed i Vietnam”.
Godt vi stadig har et folkeoplysende fjernsyn!
Måske 100.000 har set den her.
Dog ikke denne skribent.
Men det har jeg nu. På den nye udgave
på dvd, og det har været en god oplevelse.
Filmen dokumenterer et usædvanligt dansk
bistandsprojekt, og fortæller samtidig, hvordan
en vedholdende og engageret ngo kan gøre
en forskel, der batter. En vigtig historie at få
fortalt, og man fornemmer, at det har været en
hjertesag for instruktøren Wilfred Gluud.
Helt tilbage i 1980 begyndte Dansk
Vietnamesisk Forening sin støtte til
Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh-byen, lige
fra begyndelsen gennem landsindsamlingen
Hospitalsudstyr til Vietnam, og siden 1991 som
ansvarlig for en stribe projekter, ﬁnansieret af
Danida.
På ﬁlmen møder vi en række af ildsjælene
i arbejdet. Det er mennesker, som har bidraget
til at bringe Vietnam ud af de tragiske forhold,
der herskede i mange år efter Vietnamkrigen
- for der blev jo ved at være krig. I 1979 fortalte
læger til et dansk ﬁlmhold om de barske valg:
når det ikke var muligt at hjælpe alle syge
børn, måtte man prioritere de børn, der havde
pårørende. For de havde dog en chance. Endnu
i 1990 døde 53 af hver 1.000 børn under fem
år. Nu er det nede på 23, det laveste tal blandt
Danmarks 16 samarbejdslande.
Uddannelse af læger og sundhedspersonale
er det centrale i projekterne, og det sker ikke
alene på hospitalet, men nok så afgørende
ude i landsbyerne. Det gælder om at opdage
sygdommene i tide, stille de rigtige diagnoser
– og allerhelst at forebygge sygdommene.

Det gør ondt på seeren
Fem sygdomme udgør den største trussel mod
2 · 2007

Af Egon Kjøller

”Børn og sundhed i Vietnam”
Dvd. Instruktør Wilfred Gluud.
Fotograf: Nguyen Van Vinh. 26 minutter
+ ekstramateriale (bl.a. interviews i
fuld længde, og informationsﬁlm om
Vietnam). Samlet spilletid: 1 1/2 time.
Dansk Vietnamesisk Forening. Ekstra
skriftligt materiale på www.davifo.dk
vietnamesiske børns helbred og liv: luftvejssygdomme, fejlernæring, diarré, malaria og
denguefeber.
Resultaterne af indsatsen imponerer.
Sundhedspersonale i ﬁre af Vietnams sydlige
provinser har modtaget undervisning, og har
efterfølgende selv undervist 20.000 mødre. En
god spiral er sat i gang, for viden, der virker,
vil blive brugt.
Filmen bringer seeren rundt om hele
emnet. Vi er med til konsultationen på børnehospitalet. En bekymret mor er kommet
rejsende i timer ude fra landet med en lille syg
dreng. Han har denguefeber, frygter hun, og
hendes bekymring ses i ansigtet. Men lægen
kan berolige: det er ikke noget alvorligt. Vi er
med på intensivafdelingen, hvor lungesyge
børn ligger med masker – en dansk donation.
En lille pige kæmper med vejrtrækningen, så
det gør ondt på seeren.
En lille døv pige og hendes mor følger vi
fra sygehusets høreklinik (også indrettet med
dansk bistand) og hjem til deres fattige kvarter.
Vi glæder os over de små mennesker, der trods
sygdom har overskud til smil og spas. Der er
mange ﬁnt fangede scener fra hospitalet og
dets vrimmel af mennesker.
Spændende er også besøget ude i et landdistrikt, Vinh Long-provinsen. Ud over sundshedsprojektet, er DVF engageret i to andre
projekter : et hjem for et rehabiliteringscenter
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for socialt udsatte piger “Little Rose Warm
Shelter” og et projekt for khmer-minoriteten
i Mekongdeltaet, blandt andet med mikrolån
til de ekstremt fattige kvinder.

Flot ekstramateriale
Ud over selve ﬁlmen “Børn og sundhed i
Vietnam” rummer dvd’en en bunke ekstramateriale. Det er det smarte ved dvd-formatet.
Der er interviews i fuld, ubearbejdet længde
med ﬁre af hovedkræfterne, den mangeårige projekterleder, professor Freddy Karup
Pedersen fra Rigshospitalets pædiatriske klinik, børneoverlæge Else Andersen fra Hillerød
Sygehus, og de vietnamesiske læger dr. Tran
Tam Tram og dr. Nguen Than Hung.
Der er en ﬂot sekvens om livet på og langs
Mekongﬂoden, med dens livlige traﬁk smalle
ﬂodbåde, lastet til rælingen med mennekser
eller afgrøder, og fakta-indslag om landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam samt
om DVF.
I ekstramaterialet er der også en ofﬁciel
ﬁlm om Vietnam, produceret af kultur- og
informationsministeriet. Den er som man
må forvente, af en sådan guidet rundtur
- velpoleret - men den giver alligevel et ﬁnt
overblik over landets historie og kultur og
med ualmindeligt ﬂotte billeder.
Med denne dvd har medlemmer af Dansk
Vietnamesisk Forening fået et ﬁnt materiale til
deres eget oplysningsarbejde: masser af foreninger ud over landet har sæsonprogrammer,
der skal ha’ indhold. Filmen har også kvalitet
til folkeskolens samfundsfags-undervisning.
Og for de mange mennesker, der gennem
årene har været engageret i sundhedsprojekterne, fungerer dvd’en også som en slags
erindring.
Egon Kjøller er journalist
på Nordjyske Stiftstidende med mange
års erfaring fra u-landsområdet
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