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I forrige Madagaskarforums leder skrev jeg om Fihavanana og hvordan den 
kan virke uforståelig for en nordmann. Denne lederen skapte en debatt 
innad i redaksjonen; var den et uttrykk for etnosentrisme? Har jeg, som 
nordmann, noen rett til å fortelle Madagaskar hvordan de skal innrette sitt 
samfunn?

I følge Store Norske Leksikon kan etnosentrisme defineres slik: 

Perspektiv eller holdning der andres samfunn, kultur, verdier, normer eller praksiser 
vurderes og måles ut fra de kulturelle forståelsesrammene som preger ens eget sam-
funn.
Etnosentrisme medfører gjerne en forherligelse av eget samfunn. Etnosentrisme blir 
ofte omtalt som motstykket til kulturrelativisme som går ut på at kulturer ikke kan 
rangeres, men må forstås ut fra sine egne premisser. 

I en verden, der flere og flere opplever fjerne og fremmede kulturer, vil 
mange danne seg ”førstehånds” kjennskap til andre kulturer, kanskje et-
ter bare ha vært der i noen uker. Eller vi har kanskje ikke vært der en gang, 
men danner oss skråsikre meninger om ting vi ser på tv eller leser om i avi-
sen. Har vi rett til det?

Etter å ha bodd på Madagaskar i nesten åtte år har jeg mange meninger om 
landet. Jeg så ting som var vakre, fascinerende og betagende, men også ting 
som jeg mener var uforståelige, av og til også stygge og frastøtende. Jeg ser 
noen ting som jeg tror ville tjent landet og ikke minst folket. Men selvfølge-
lig ser jeg det med øyne som kommer fra Norge. Jeg mener at jeg kan gjøre 
dette og uttrykke disse meningene. Og bare så det er sagt, jeg mener mye 
om mange andre land også: USA, Israel, Syria, Russland, Thailand, Sverige 
osv. Og Norge selvfølgelig. 

I dette nummeret har vi spurt tre personer med litt forskjellige ståsteder 
om hva de mener Madagaskar kan lære av Norge, og motsatt. Vi har også 
en artikkel om to som lever med den andres kultur på daglig basis. I tillegg 
til at vi håper at det kan være interessant, vil vi gjerne sparke opp en debatt 
om temaet. Hvis våre lesere har tanker om dette, eller andre temaer som 
berører Madagaskar og Norge, så skriv til oss. Enhver endring, enten her 
eller der, starter med tanken. Del gjerne dine tanker med Madagaskarfo-
rum sine lesere. E-post adressen finner du i spalten til venstre.

Henrik S. Grydeland
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i DETTE NuMMERET

REDAKSJONEN

HENRIK SEGLEM GRYDELAND 
bor i Stavanger der han jobber som lærer på 
Solborg Folkehøyskole på en solidaritet-,  
reise- og fotballinje. Han jobbet som lærer  
på Den Norske Skolen på Antsirabe i   
perioden 93 - 98 og 2002 - 2004.  Han er utdan-
net lærer og journalist.

E-post: grydeseg@hotmail.com
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SOPHIE KÜSPERT-
RAKOTONDRAINY (25) 
har bodd på Madagaskar i ni år med avbrekk 
på to år i Norge siden 2002. Hun har gått på
både norsk og gassisk skole og har jobbet i 
Provert og grønne skoler, Bara. Hun tar nå 
en master i ”Comparative and International 
Education” ved Universitetet i Oslo. Hun og 
ektemannen Mparany driver et barnebok- 
forlag, ”Vakoka Vakiteny” på Madagaskar der
de gir ut bøker på morsmålet.
E-post: famrakotondrainy@gmail.com
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ARNE MORTEN ROSNES (41) 
er fra Stavanger og er gift med tidligere VNM-
styremedlem Ellen Vea Rosnes. Han var på 
Madagaskar frem til juli 2008 og arbeidet litt  
frivillig for NMS i tillegg til stilling som in-
formasjonskonsulent i FNs matvareprogram 
(WFP) siden april 2007. Nå bor familien i Sta-
vanger. Han jobber i Blå som driver med opp-
læring og kommunikasjon.

E-post: arne.morten.rosnes@gmail.com

stavanger

4  MAdAGASkAR hAR tRykket på   
  restArt-kNAppeN

6  tRe OppFAtNINGeR OM VALGet på  
  MADAGAskAr

7  NABOer sAMMeN MOt kriMiNAlitet

8  AkVAkuLtuR MOt FAttIdOM

10  MAtlAGiNG MeD sOlA

11  StORFINt BeSØk I 
  VeNNSkApSFOReNINGeN

12  trAVel BusiNess (AlMOst) As usuAl!

14  MeD reiser sOM liDeNskAp

16  BIOGASS - GeNIAL LØSNING FOR  
  MiljØet

18  GiVerstyrt BistAND?

20  åRSMØte Med Nye tANkeR

22  Ny BOk: GulrOt BeDre eNN pisk

23  SMåNytt

 

1187 16

LILLIANN RAZAFIMANDIMBY 
VÅJE (40) 
kommer fra og er oppvokst på Madagaskar, 
men hun er født i Norge og har bodd her i 
mange år. Hun studerte økonomi, organisa-
sjon og ledelse på Universitet for Miljø og 
Biovitenskap på Ås. Sammen med sin norske 
mann, har Lilliann jobbet som misjonær for 
Det Norske Misjonsselskap i to år i Etiopia og 
i syv år på Madagaskar. Nå jobber hun som 
organisasjonsrådgiver i Digni.

E-post: lilliann.vaje@gmail.com
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Hva kan vi lære av hverandre?
Norge og Madagaskar har lange og gode relasjoner. I begynnelsen var nok tanken fra norsk 
side at vi hadde noe vi ville lære dem. I dag er kommunikasjonen blitt mer toveis. Hva er 
det viktigste vi kan lære av hverandre? Vi har stilt tre personer disse spørsmålene:
1. Hva kan Madagaskar/gassere lære av Norge?
2. Hva kan Norge/nordmenn lære av Madagaskar?

Anders Rønningen,
Tønsberg

1.
Madagaskar kan lære forvaltning av Norge. Både offentlig forvaltning, og forvalt-
ning av personlige midler er mange steder lite fruktbart. De kan også lære noe om 
sannhet og redelighet. Både innen politikk og samfunnsliv (og kirke) virker det 
som om offentligheten stiller mindre krav til redelighet og kvalitet i arbeidet jo 
høyere en er kommet. I Norge er det omvendt: Her kan ”mannen i gata” holde på 
med mye rart, men idet man får en høy stilling  - særlig viktig i statsforvaltning el-
ler kirke – så slepes selv det minste bein av sjeletter i skapet ut i lyset. Madagaskar 
må lære å stille krav til folk med ansvar. Alle allianser som finnes mellom maktkon-
stellasjoner er et problem. Det er et nett av forventninger til å motta tjenester og 
muligheter til sanksjoner dersom man ikke hjelper hverandre. 

2.
I Norge kan vi lære respekt for alder og erfaring. Den viktigste kunnskapen er 
kunnskap om livet, og de som har levd lengst har derfor svært ofte klokskap om li-
vet. Dette blir satt pris på på Madagaskar, men ikke i Norge. Vi kan også lære tål-
modighet – ikke av det slaget man får av å stå timesvis i kø på et offentlig kontor, 
men tålmodighet overfor feilskjær i livet. Jeg opplever at mange som har opplevd 
svik og vanskeligheter i livet likevel er tålmodig i det å vente på bedre tider. I Nor-
ge skal forandring skje litt for fort!

Enda viktigere enn hva Norge kan lære av Madagaskar og Madagaskar kan lære 
av Norge er hva man kan lære av hverandre. Et samarbeid vil kunne generere noe 
mer. Synergien i et samarbeid fører nemlig til at man lærer noe sammen, kanskje 
til og med ting som ingen kunne fra før! Dette forutsetter imidlertid respekt, men 
gjensidig respekt er det mellom Madagaskar og Norge!

tekst: Henrik Seglem grydeland

” Gassere kan lære 
enkelhet, å være 
ukomplisert og 
uhøytidelig!
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Marta Dale,
Stavanger

1.
Noe som plager meg veldig de siste årene er den politiske situasjonen på Madagas-
kar. At Madagaskar kunne få til noen gode og sunne politiske prosesser er et stort 
hjertesukk. La gode politiske prosesser bli en del av pensum fra 1. klasse og gjen-
nom alle skoleårene, der elevene får mulighet til å øve på demokratiske prosesser 
og diskutere saker med sine medelever. Hele samfunnet trenger å øve seg på demo-
kratiske prosesser, både lokalt og nasjonalt - i kirkene, i organisasjoner, i bydelene, 
i byene, i provinsene og endelig nasjonalt. Det tar flere generasjoner før hele sam-
funnet har gode demokratiske prosesser og kan utøve dem på alle nivå. Ingen poli-
tiske system er perfekt, men jeg mener at Norge, sammenlignet med Madagaskar, 
har sunne politiske prosesser som gasserne sårt kunne trenge.

2.
Gassere har mye å lære oss om hvordan man tar vare på relasjoner. Gassere tar vare 
på relasjoner uansett! Hvis en gasser er seint ute, men treffer en kjenning langs vei-
en tar han tid til å stoppe opp og hilse, uansett. Gasserne tar vare på familiene sine. 
Det er alltid plass til flere i heimen. Barnebarn bor sammen med besteforeldre for å 
hjelpe dem med de daglige gjøremålene. Nieser og nevøer bor sammen med tanter 
og onkler som bor i nærheten av en skole, noe som muligens ikke finnes dere de bor 
med foreldrene sine. Gasserne deler det de eier med hverandre. Fra en nordmanns 
ståsted kan det virke som at de utnytter hverandre, og at dette kan gå for langt. Det 
er i alle fall ubehagelig for oss. Men nordmenn går alt for langt med å isolere seg og 
med å overse at relasjoner er mer viktig enn andre ting i livet.

Landy Ny Aina Bakke,
Antananarivo

1.
-  Å respektere avtaler og være presise.
-  Å respektere sannhet og ærlighet.
-  Enkelhet, å være ukomplisert og uhøytidelig
-  Når det er bryllupsfeiring bør man la den nære familien slippe til med taler (mor, 
far, søsken). Man bør også la være å ha på musikk hele tiden slik at de som sitter ved 
bordet kan snakke med hverandre.

2.
-  Norge kan lære eldreomsorg. De eldre bør ikke sendes alene til gamlehjem. Slekt-
skap er viktig, det gjelder også foreldre. De bør ikke overlates alene langt fra deg 
selv. Da er det bedre å ta dem hjem til deg slik at de ikke bor alene.
-  Kunsten å glede seg med hverandre. Når familien samles, kan vi synge med hver-
andre og danse med hverandre, for eksempel tradisjonell gassisk dans slik som 
Afindrafindrao (gassisk jenka), som synlig tegn for gjensidig kjærlighet, samhold 
og slektskap.
- Tålmodighetens kunst. I landet for «moramora» (ta-det-rolig) har man god tid når 
noe skal gjøres. Dersom du ikke kan vente, rammer det bare deg selv.
- Man må lære å prioritere relasjonen over alt annet. Det må ikke være slik at når 
man har rikdom, ser man ikke de andre. Gasserne prioriterer og setter pris på rela-
sjonen med familien.
- Man uttrykker takk med bilhornet når noen gir oss vei.” Madagaskar må lære å 

stille krav til folk med 
ansvar

” Gassere har mye å lære 
oss om hvordan man tar 
vare på relasjoner
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Disse mine minste søsken
Søndag 23. november våknet jeg som 
vanlig klokka fem. Jeg hadde håpet å 
sove litt lenger, men den gang ei. Det 
var like greit å gi seg i vei til guds-
tjenesten klokka seks. Resten av da-
gen skulle benyttes til tur og rekrea-
sjon. Hjemme i Norge var prekentek-
sten for denne siste søndagen i kirke-
året fra Matteus 25. «Sannelig, jeg sier 
dere: Det dere gjorde mot én av dis-
se mine minste søsken, har dere gjort 
mot meg.» 

I det jeg skulle svinge inn gatestub-
ben bort til Antampontanana kirke, 
møtte jeg brødrene Dalan (13) og Nai-
na (10). De tilhører en gatebarngjeng 

som jeg har jevnlig kontakt med. Da-
lan bar striesekken med «sengetøy». 
Natta hadde de tilbragt i en gate-
krok. Likevel så de ganske «fresche» 
ut. Dalan og Naina er robuste typer 
som stort sett holder motet oppe tross 
mange tøffe tak. Som alltid var deres 
første mål for dagen å skaffe seg mat. 
Når vi treffes til hverdags, pleier jeg å 
kjøpe suppe eller ris fra ei gatekjøk-
kenvogn. Men hva nå? Klokka var 
fem på seks søndag morgen, og jeg 
var ikke kjent med gatekjøkkenfasili-
tetene på denne kanten av byen. Med 
Matteus-teksten i bakhodet var det li-
kevel klart at noe måtte gjøres. Dalan 
og Naina visste råd og geleidet meg 
raskt ned til Lilletorget hvor «uteres-
tauranten» var i full sving. Begge fikk 
en god porsjon med ris og kjøtt til 1 
krone og 25 øre. Starten på dagen var 
berget, og vi skiltes med et smil. Jeg 
rakk fram til kirka under første salme.

Etter gudstjenesten tok jeg sykkelpe-
dalene fatt og la i vei på en god run-
de i fjellene omkring Antsirabe. Her-
lig og fritt! Da jeg på ettermiddagen 
kom hjem, sto mat og avslapping 
øverst på ønskelista. Men både mobi-
len og resepsjonisten ga beskjed om 
noe annet. På sykehuset var det lagt 
inn en ny slagpasient, og hun burde 
vurderes raskt. På veien bort til sy-
kehuset møtte jeg gategutten Tsimba 
(11). – Påll, noana (sulten)! ropte han 
over gata. Men jeg ville ha unna job-
ben med slagpasienten så fort som 

mulig, og på sykehuset ventet tolken 
som også hadde det travelt. Jeg signa-
liserte derfor med hånda at jeg ikke 
hadde tid til å ordne med mat akkurat 
nå og ropte tilbake: – Kanskje i mor-
gen! Tsimba slo skuffet øynene ned. 
Sulten gnog i magen. «Det dere IKKE 
gjorde mot én av disse minste, …»  

Risbonden «Rakoto»
En tirsdagskveld i november spis-
te jeg middag med ei norsk turist-
gruppe som var på gjennomreise. Ei 
drøy uke tidligere hadde vi også vært 
sammen. Da hadde jeg guidet grup-
pa i nærområdet på Antsirabe, både 
til sykehuset og til et samlingssted for 
gatebarn. Nå under middagen fortal-
te jeg nytt siden sist. Etterpå stakk fle-
re av turdeltakerne til meg både to og 
tre pengesedler. – Du vet selv hvor-
dan pengene best kan brukes, sa de. 
Vel hjemme trakk jeg sedlene opp av 
lommene og telte opp: 270.000 Ariary, 
nesten 700 kroner, et veldig høyt be-
løp på denne kanten av kloden. (700 
kroner = 560 porsjoner med ris og 
kjøtt!) Hvordan omsette disse verdie-
ne på en fornuftig måte? 

Neste formiddag ble Rakoto på 27 år 
innlagt på sykehuset. Han er risbon-
de i traktene omkring Antanifotsy, 
gift og har to små barn. Den senes-
te halvannen uke hadde han imidler-
tid ikke vært i form, og en morgen ble 
han brått og uventet lammet i hele 
høyre kroppshalvdel og i tillegg for-

tekst og foto: Pål Sigurd Stenumgård 

Hjerneslag og 
rehabilitering
I løpet av drøye 10 uker høsten 2014 samlet jeg sosiodemografiske og kliniske 
data på 30 pasienter med akutt hjerneslag på Andranomadio sykehus. Hoved-
hensikten var å sjekke om det var mulig å benytte internasjonalt  utbredt vur-
deringsverktøy for akutt hjerneslag. Underveis har det blitt mange sterke møter 
med «rike» medmennesker. 

Trappetrening for slagpasienter.
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svant taleevnen. Rakoto lå fem døgn 
hjemme i landsbyen før han ble brakt 
den lange veien til Antsirabe og An-
dranomadio sykehus. 

– Lammelse som følge av hodeska-
de, sa legen i akuttmottaket. Men ved 
gjennomgang av sykehistorien kun-
ne jeg ikke med min (og tolkens) bes-
te evne få fram noen alvorlig skade-
hendelse.  Rakoto trengte en CT-un-
dersøkelse av hodet for å få avklart 
tilstanden! Dette kan utføres på det 
offentlige sykehuset i byen, men pri-
sen er 600 kroner, en umulig kostnad 
for en risbonde. Da kom jeg plutse-
lig på konvolutten med sedlene fra 
den norske turistgruppa. CT-under-
søkelse for Rakoto var et opplagt for-
mål for pengene. I rask rekkefølge ble 
ting ordnet, og allerede samme etter-
middag ble Rakoto trillet i en pous-
se-pousse (rickshaw) de par kilome-
terne bort til CT-laben på nabosyke-
huset. Et drøyt døgn senere var bil-
dene klare. Resultatet var like tydelig 
som trist. Infarkt i hele fremre forsy-
ningsområde til midtre hjernearterie 
på venstre side. Symptomer og funn 
stemte overens.

Hvorfor fikk denne unge, spenstige 
og senesterke risbonden akutt hjer-
neinfarkt? Ingen røyking eller dia-
betes. Normalt blodtrykk og puls. En 
blodproppkilde i hjertet måtte mis-
tenkes. Sykehusets Vscan (ultralyd-
apparat i lommeformat) ble hentet 

fram. Min kunnskap om ultralyd av 
hjertet er svært begrenset, men heller 
ingen av de andre legene ved sykehu-
set har særlig erfaring med denne un-
dersøkelsen. Nød lærer som kjent na-
ken kvinne å spinne. Nå var det min 
tur til å praktisere ordtaket. Fire fris-
ke sykehusansatte ble tilkalt som re-
feransepersoner. Gassere er uten tvil 
gode øvingsobjekter for hjerteultra-
lyd. På Rakotos aortaklaff fant jeg en 
«kladas» som ikke kunne sees hos 
noen av de andre. Tentativ diagnose 
ble dermed endokarditt med bakteri-
ell emboli til hjernen. Sikker er jeg på 
langt nær, men vi behandler Rakoto 
ut fra dette. I et helsevesen med svært 
knappe ressurser er hans prognose 
høyst usikker.  

Hvilket rehabiliteringspotensial?
Hvilket rehabiliteringspotensial har 
Rakoto? Ja, det vil bare tida vise. Å 
komme i gang med mobilisering og 
trening er viktig, men ikke alltid så 
enkelt. Første kamp sto om et blæ-
rekateter. I starten hadde ikke Rako-
to kontroll på urinlatingen. Raskes-
te og billigste løsning på dette pro-
blemet er blærekateter med urinpose 
uten noen form for opphengsanord-
ning. Rakoto ristet på hodet og strit-
tet heldigvis i mot, og hans mening 
ble hørt. – Han kan jo bruke bleier, sa 
jeg. – Økonomisk umulig, svarte sy-
kepleierne. Alt av legemidler og for-
bruksmateriell under sykehusopp-
holdet må dekkes av pasienten. Bleier 

koster hele 9 kroner per stykk. Når fa-
miliens månedsinntekt kanskje ikke 
er mer enn et par hundrelapper, går 
ikke det regnestykket opp. Løsnin-
gen ble resten av pengepotten fra den 
norske turistgruppa pluss litt til. Ut-
styrt med 150 kroner dro familien på 
byen og kjøpte bleier. Ei knapp uke 
seinere klarte Rakoto å tisse på egen 
hånd i dobøtta når broren, faren eller 
bestefaren støttet ham. Det hele må 
imidlertid foregå midt på åttesengs-
stua med pasienter og pårørende av 
begge kjønn alltid til stede.

Det er vanskelig å se for seg at Rakoto 
igjen vil kunne balansere på de smale 
stiene mellom ris-terrassene i fjelle-
ne omkring Antanifotsy. Hvilke mu-
ligheter har han så til å skaffe seg og 
familien et utkomme å leve av? Ufø-
retrygd finnes ikke. Omskolering til 
andre yrker er neppe aktuelt. Rako-
to har vært risbonde siden barneå-
rene, og han har ikke fullført grunn-
skolen. Rakoto blir trolig avhengig av 
hjelp og støtte fra storfamilien resten 
av livet. Ikke rart at hans tause blikk 
ofte er preget av djup fortvilelse og 
håpløshet. Samtidig kjemper Rako-
to videre. Bevege seg litt mer i sen-
ga. Håndhilse med kona. Finne sitte-
balansen på sengekanten. Prøve å stå 
noen sekunder uten støtte. Familie 
og medpasienter er ivrig heiagjeng. 
Da hender det at Rakotos ansikt lyser 
opp i et skjevt men bredt smil.         

Gatefrokost Dalan (13) og Naina (10)

FAKTA

Pål Sigurd Stenumgård er lege og 

slagspesialist fra Trondheim. På sikt 

er hans mål å gjøre en større studie 

av pasienter med akutt hjerneslag i 

Antsirabe.
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Mange i Norge har et forhold til Tsara-
fototra, denne lille oasen 18 km øst for 
kystbyen Morondava, på Madagaskars 
vestkyst.  Allerede på 70-tallet samlet 
kristenrussen i Norge inn penger til 
et ungdomssenter som skulle bygges 
på denne idylliske plassen, etter mo-
dell fra norske leirsteder. Senteret ble 
bygget og brukt til ulike formål i flere 
år.  Da det ble vedtatt at Den gassiske 
lutherske kirken (FLM) skulle bygge 
landbruksskole på Vestkysten, slik en
allerede hadde etablert i innlandet, 
(Tombontsoa) og på Østkysten (Fiha-
onana), så falt valget på Tsarafototra.  
Der hadde en allerede dyrkingsjord, 
lokaler og et velfungerende veiled-
ningsprosjekt innen landbruk og alt lå 
til rette for at en kunne komme raskt i 
gang med skoledrift.

Oppstart
Siv.agr. Jon Randby startet opp med 
bygging av grisehus på slutten av 
80-tallet, bygd etter tradisjonell bygge-
skikk og med lokale materialer.  I det 
varme klimaet var det viktig at husene
ble bygd slik at de fanget opp vinddra-
get fra kysten.  Det ble bygd vei inn fra 
hovedveien, plantet kokospalmer og 
andre nyttevekster, sørget for tilgang 
av vann til rismarkene fra hovedkana-
len Dabará  og inngått avtaler om kjøp 
av tilleggsjord fra jordeiere rundt. Et-
ter en prosjekteringsperiode i 1991, 
ble det året etter satt i gang med byg-
ging av internatbygg, driftsbygninger. 
lærerboliger og undervisningsbygg.  
Det ble lagt vekt på å bruke lokal
byggeskikk og materialer, tilpasset det 
varme klimaet.

Norad finansiering
Som det første prosjektet med NO-
RAD/UD finansiering i FLM / Det 

Norske Misjonsselskap (NMS) på 
Madagaskar, fikk en gjennomslag for 
100% finansiering fra den norske stat, 
og utenom de tradisjonelle kanalene 
Bistandsnemnda / Digni. Det adminis-
trative og pedagogiske opplegget ble i 
stor grad kopiert fra Tombontsoa,og 
rektor Razafimandimby ble en vik-
tig medspiller for å få alle brikkene 
på plass. I 1993 ble det første kullet 
tatt imot på skolen.  Det var et «prø-
vekull» med ni jenter og ni gutter, som 
ble installert i provisoriske bygg på 
det gamle leirstedet, der også under-
visningen fant sted. Da det ble invi-
tert til ordinær skolestart høsten 1994 
var det svært mange søkere, fra Fort 
Dauphin i sør til Maintirano i Nord.  
En landbruksskole som var tilrettelagt 
spesielt for det tørre klimaet på vest 
og i sør var tydeligvis noe som dekket 
et stort behov.  Internat og skolebygg 
stod ferdige til oppstart i 1994.  Nes-
ten alle studentene fra «prøvekullet» 
var blant søkerne til 1. ordinære kull, 
til sammen 48 ble tatt opp og samtlige 
gjennomførte og fikk sine avgangsdi-
plomer i juli året etter.

Oase
Skolen var, i tillegg til å være en ren 
skole, også senter for veiledning innen 
landbruk og produksjon av drifts-
midler.  Tsarafototra kunne profitere 
på mange års erfaringer fra de to an-
dre landbruksskolene i FLM, og løf-
te fram de områdene og den strategi-
en som viste seg å være mest relevant 
med tanke på de utfordringene en står 
overfor i et fattig land, der en må for-
søke å få gode resultater med en tek-
nologi som kan anskaffes og benyttes 
av de lokale bøndene.
Med god kompetanse på tilpasset tek-
nologi, ved agrotekniker Kjell Dale og 

siv. agr. Lars Olav Bø, som begge had-
de spesialisert seg innen dette fagom-
rådet, ble det drevet forsøk med og 
produksjon av redskap for tilpasset 
landbruksteknologi.  I perioden 1994 
til 2010 ble skolen utviklet til å bli en 
oase både bokstavelig og med tanke 
på de flere hundre ungdommene, om-
trent like mange gutter og jenter, som 
fikk kunnskap og mulighet til å om-
sette denne til et levebrød enten som 
bønder eller som landbruksteknikere 
og rådgivere.
Driftsavdelingene leverte variable re-
sultater, naturlig nok, med de vanske-
lige naturgitte forholdene. Men flere 
evalueringer viste at skolen ble godt 
drevet, også produksjonsavdelingene. 
Flere norske fagfolk har lagt ned mye 
arbeid på senteret, men hovedtyng-
den av alt arbeid ble selvsagt utført av 
mange dyktige og motiverte gassiske
medarbeidere som også tidlig tok an-
svar for ledelse.

Kutt i støtten
Så skjedde det som vi trodde ikke var 
mulig: I 2010 mistet skolen den økono-
miske støtten de var helt avhengig av.  
Hvorfor kuttet en støtten til en pro-
sjekt som var ønsket og der en hadde 
lagt ned så mye ressurser både økono-
misk og menneskelig? Det er ikke lett 
å vite, og kanskje finnes det ikke noen 
riktig gode svar. Historien om Tsara-
fototra er ikke bare en solskinnshisto-
rie.  Det har vært mange konflikter på 
mange nivåer, mellom medarbeide-
re på skolen og i kirken forøvrig, kir-
keledelse lokalt og sentralt, NMS, be-
boere i området rundt, o.s.v.  Men det-
te er neppe avgjørende for utfallet og 
avgjørelsen om å stanse støtten.  Slike 
konflikter er en vant med fra de fleste 
prosjekter.

Tsarafototra – Historien 
om et bistandsprosjekt
Navnet Tsarafototra, god stamme/fot/plante, er et godt utgangspunkt for et 
prosjekt. Noe solid. Noe som står støtt. Noe som gir vekst og god frukt.

tekst og foto: arild ØySteSe HanSen
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Manglende ”eierskap”
Men hvorfor gikk det da galt for Tsa-
rafototra? Det er ikke lett å peke på år-
saken til at støtten ble stanset. Rent 
teknisk skyldtes dette en uren rapport 
fra revisjonen.  Det er forhold vi ikke 
ukjent med i bistandsprosjekter, og 
dette kunne selvsagt vært løst om det 
var et massivt ønske om opprettholde 
Tsarafototra som skole og landbruks-
senter. Men jeg tror det er akkurat 
her problemet ligger:  Det var ikke til-
strekkelig mange som var tilstrekkelig 
engasjert for å holde liv i skolen. Det-
te har med eierskap å gjøre, ikke bare 
i lokalmiljøet og mottakergruppene, 
men like mye hos «giversiden», for å 
benytte et dårlig ord i mangel på et
bedre.  Om vi går tilbake til starten: 
Tsarafototra har i alle år fått 100% 
drifts- og investeringsstøtte fra NO-
RAD/UD.  Søsterskolene Tombontsoa 

og Fihaonana har i større grad måt-
tet kjempe for støtten, og dermed vært 
nødt til å bygge nettverk i mange mil-
jøer og givergrupper. Kontaktnettet 
i Norge ville aldri tillatt at støtten til 
disse skolene ble kuttet på tilsvaren-
de måte.  Dermed står vi overfor et lite 
paradoks: Ressurskrevende bistand er
avhengig av eierskap både på motta-
ker- og giversiden for å være økono-
misk bærekraftig. Jeg tror at Tsarafoto-
tra manglet noe på begge disse side-
ne. Det har dessverre skapt mange sår, 
noe jeg erfarte ved besøk i Moronda-
va for noen måneder siden. Men håpet 
er at det som tross alt er sådd igjen-
nom mange skoleår, vil gi gode frukter 
for mange, og så kan vi bare håpe at 
det vil bli mulig å gjenreise Tsarafoto-
tra som et senter og en oase for et folk 
og en folkegruppe som virkelig tren-
ger det.

FAKTA
arild Øystese Hansen, har arbeidet 
i ulike prosjekter på madagaskar, 
innen landbruk og undervisning. 
i perioden 1991 til 95 var han 
engasjert i arbeidet med å etablere 
tsarafototra landbruksskole.  Han 
er p.t. teknisk sjef i Hol kommune 
og leder for Vennskapsforeningen 
norge-madagaskar.
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SEMAMO – en skole uten ord, 
men med mange gode samtaler
Da var tiden min på døvesenteret SEMAMO over, og vi er tilbake i Antsirabe by. 
Har hatt 3 kjempefine uker sammen med team-mater John Olav og Isak, der vi 
lekte med barna, underviste lærerne i engelsk, lærte bort hvordan man lager 
norsk eplekake og prøvde oss på døvespråk.

SEMAMO er en døveskole som lig-
ger i Morondava, en by på vestkys-
ten av Madagaskar. Der får 48 barn 
og ungdommer gå på skole, lære å 
sy og lære seg tre-håndtverk til li-
vet etter skolen. Dette er det tredje 
prosjektet/”arbeidsplassen” vi får ta 
del i.
De første dagene på senteret var vi 
bare med å så på hvordan lærerene 
underviste. Dagen startet alltid med 
en andakt der en lærer fortalte bibel-
historier på filtduk og tegnespråk. Vi 
ba både før og etter andakten og hver 

dag kommer to og to av barna også 
opp for å be foran alle de andre. De 
ber før de spiser frokost, de ber før de 
spiser middag, de ber i klasserommet, 
de ber før de spiser kvelds og de ber 
før de legger seg. Masse bønn!!! Jeg sy-
nes det er veldig fint. Tar med Gud i alt 
de gjør.
Egentlig er undervisningen ganske 
lik som andre gassiske skoler vil jeg 
tro. Tar du tredje klasse for eksempel, 
så har de matte, fransk og forskjellige 
skriftlige oppgaver. En av forskjelle-
ne er at de øver mye på uttalelse, spe-

sielt med de små barna. For en viktig 
del av døvespråk er også å kunne lese 
på munnen. Og dette gjør de selv om 
de ikke kan høre. Noen kan høre litt, 
mens noen er helt døve. Når de øver 
på uttalelse bruker de hånden for å 
vise hvilken type pust som gir hvilken 
bokstav. For eksempel Fa, Ga, Ja, Ha, 
Ma, Ba. Da puster læreren på hånda 
slik at de kan kjenne hvordan de skal 
lage lyden. Det var fascinerende å se.
  
Vi er jo her som volontører og hadde 
ikke noe spesielt fast program. Derfor, 

tekst og foto: liV StaVneS meVatne
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når vi ikke underviste eller så på så 
var jeg av og til med de største jente-
ne å lærte meg å sy. I mens vi satt der, 
snakket vi om forskjellige ting (på teg-
nespråk blandet med min ytterste inn-
sats innen miming). De er nysgjerrige 
og spør om alt mulig. Da lærte jeg meg 
etterhvert litt tegn, sånn at jeg kunne 
forklare litt om der jeg kommer fra, 
hvem jeg er og hva jeg gjør og kunne 
også spørre de om ting tilbake. Det var 
fint å få bruke tid med dem.  
  
Jeg var av og til med å “underviste” i 
noen av de mellomste klassene. 3 og 4. 
Vet ikke akuratt hvor mye de fikk ut av 
det, men det gikk ihvertfall i tegning 
av dyr, bokstav- og ordleker. En gang 
tegnet vi norsk natur med laks, hytte, 
tyttebær, blåbær og bjørn. Og en gang 
før det skulle de prøve å forestille seg 
hvordan Norge ser ut og tegne det.  Et-
terpå viste jeg dem bilder fra Norge, 
meget spennende. 
 
 - Kjempealvorlige når vi først skulle 
ta bilde
 
- Her lærer de å lage norsk eplekake! 
Hver søndag drar hele døveskolen i 
kirken. Gudstjenesten varer i rundt 
3 timer og lærerene oversetter alt på 
døvespråk. Ellers i helgen har de fri, 
og hvilken bedre måte er det å bru-
ke søndagen på, enn å dra til stran-
den. Da har skolen en pickup som 
mannen til bestyreren Lucie, kjører. 
De lastet rett og slett det åpne laste-
planet fullt av barn, som sild i tønne, 
og kjørte til stranden i 2 omganger. Ble 
imponert over at de får med seg alle 
barna til stranden. Kan tenke meg at 

det er deilig å få komme seg ut av det 
lille området SEMAMO har å se nye 
folk og nye plasser. I friminuttene og 
om ettermiddagene hadde vi tid til å 
leke med dem. Til en hver tid  er det 
4 stykk som på likt prikker borti deg 
med fingeren og har mye på hjertet. 
Det er både spørsmål og bare ting som 
har skjedd i løpet av dagen. Ofte for-
stod jeg sammenhengen og kunne lett 
“snakke” og svare på spørsmål, men av 
og til ble jeg en ninkkende tilskuer til 
lange, uforståelige forklaringer.
   
På kveldene hadde vi litt egnelsksun-
dervisning for lærerene. Det var litt 
merkelig. Nå hadde vi sett på at lære-
rene underviste, ganske disiplinert og 
rutinert, og så var det de som nå satt 
på skolebenken. Ble mye fnising og 
latter, tipper det var sånn de var som 
små, back in the days ^^. 
  
Det er fint at elevene har hverandre, 
for det er ikke så lett for dem å ta del i 
lokalsamfunnet når folk flest ikke kan 
døvespråk. Merket også en respektløs 
holdning fra barn og ungdom i nær-
området, utenfor skolen. De kunne 
f.eks rope ting når de gikk forbi gjer-
dene på SEMAMO, eller bare stå å se 
stygt på barna. En gang, mens vi spilte 
fotball hørte jeg noen skrike: “Tsy ma-
hay manao fotball ianareo!” Som be-
tyr: “Dere vet ikke hvordan man spil-
ler fotball”.  Sånn sett tror jeg faktisk 
man finner en annen holdning blant 
barn i Norge hvor man er oppdratt til, 
og opptatt av å f.eks ikke le av noen el-
ler diskriminere på grunn av forskjel-
ler.
Når de største elevene på skolen er 

ferdige med den teoretiske skolegan-
gen, så får de fortsette med praktiske 
ting. Skolen hjelper med opplæring i 
snekring og sying, sånn at de har noe 
de har fått ordentlig opplæring i og 
har noe å tjene penger på etter skole-
gang. 
 
 SEMAMO er den plassen jeg har triv-
des best med arbeidet på til nå. Det 
var så avslappet og god stemning. 
Rektoren, Madame Lucie er ei fantas-
tisk dame med et stort hjerte. Jeg tror 
det har stor innvirkning både på per-
sonale og for de 48 elevene som går 
der at det er noen som virkelig bryr 
og ser dem. Lærerene tok oss så godt 
imot og elevene var fantastiske å være 
sammen med.
 
  

Her får jeg opplæring i å sy av en av de eldste elevene.

FAKTA
Liv Stavnes Mevatne (19) deltok 
i et utvekslingsprogram gjennom 
Fredskorpset UNG som heter Green 
Network, i Madagaskar. De har job-
bet med gassiske studenter på jord-
brukskolene Fihaonana i Vohipeno 
og Tombontsoa i Antsirabe. De har 
jobbet med døve barn på døvesko-
le i Morondava, undervist i engelsk 
og besøkt et informasjons- og inte-
grasjonsarbeid i regnskogen Rano-
mafana.

Her lærer Liv elevene å lage norsk eplekake! 
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Forsoning etter fem års krise var den 
nyvalgte president Hery Rajaonari-
mampianinas ledetråd da han holdt 
tiltredelsestalen på Mahamasina sta-
dion for et og et halvt år siden. Da satt 
ennå den tidligere folkevalgte pre-
sidenten Marc Ravalomanana i ek-
sil i Sør-Afrika. Ifølge Veikartet, som 
la grunnen for valget av ny president 
og ny nasjonalforsamling, skulle Marc 
får komme tilbake til landet igjen etter 
at han måtte forlate landet etter stats-
kuppet til Andry Rajoelina i mars 2009. 

Marc fikk aldri noe pass for å returne-
re og i oktober 2014 tok han «spaken 
i egen hånd» og landet ulovlig på fly-
stripen i Antsirabe. Han ble straks satt 
i husarrest, først i Antsiranana, så i sitt 
eget hjem på Faravohitra i hovedsta-
den. 

I januar møttes de tidligere presiden-
tene, Didier Ratsiraka, Albert Zafy, 
Marc Ravalomanana og Andry Rajo-
elina sammen med den nåværende 
demokratisk valgte presidenten Hery 
Rajaonarimampianina til forsonings-
møte på Det internasjonale kongres-
senteret. Det var Kirkerådet, som be-
står av kirkelederne for den katolske, 
reformerte, lutherske og anglikanske 
kirken, som tok initiativet. Det ble be-
stemt at det først skulle arrangeres 
forsoningsmøter over hele landet, der-
etter et nasjonalt forsoningsmøte i An-
tananarivo. På grunn av sykloner, med 

oversvømmelser og tørke i Sør-Mada-
gaskar kunne ikke det nasjonale for-
soningsmøtet bli gjennomført før nå i 
månedsskiftet april- mai. 

I mellomtiden har eks-presidentene 
Albert Zafy og Andry Rajoelina truk-
ket seg fra forsoningsprosessen, den 
første fordi han heller ville satse på 
Comité National de la Réconciliati-
on (CNR), den andre fordi han føler at 
president Hery har forrådt ham. Det 
var Andry som lanserte Hery som pre-
sidentkandidat, og i følge grunnloven 
skulle statsministeren komme fra det 
parti eller den politiske gruppering 
som hadde flertall i parlamentet. Men 
det er uenighet om hvem som har fler-
tall i parlamentet.

Marc Ravalomanana er fri
Ved avslutningen av forsoningsmø-
tet erklærte republikkens president 
Hery Rajaonarimampianina amnes-
ti for Marc Ravalomanana. Husarres-
ten er opphevet. Han kan heretter ut-
tale seg offentlig, også om politiske sa-
ker. På linje med andre tidligere pre-
sidenter kan han også stille til sene-
re valg, om han skulle ønske det. Un-
der forsoningsmøtet tok Ravalomana-
na ordet og ba om tilgivelse for egne 
og sine medarbeideres feil. «Mennes-
ker er ikke ufeilbarlige» sa han til stor 
applaus fra forsoningsmøtet. Men Di-
der Ratsiraka hadde ikke behov for å 
be om tilgivelse for sine feilgrep.

Vidtrekkende kommuniké
Ved avslutningen av forsoningsmø-
tet ble det undertegnet et kommuniké 
med resolusjoner som kan få vidtrek-
kende konsekvenser dersom de blir 
iverksatt. Det mest radikale er å opp-
løse Nasjonalforsamlingen og Regje-
ringen og andre statlige institusjoner 
bortsett fra presidentens kontor. Også 
grunnloven bør endres for eksempel 
ved å gi presidenten større makt. Vi-
dere skisseres følgende tiltak: De som 
ble rammet av krisen i 2009 må få øko-
nomisk erstatning. Militærvesenet 
skal holde seg til sivile spilleregler og 
ikke selv drive politikk. (Det var myt-
teri i hæren som gjorde statskuppet i 
2009 mulig.) De politiske partiene skal 
følge særskilte retningslinjer. Det bør 
opprettes et presidium av «vise men-
nesker». De tradisjonelle lederne bør 
få et tredje kammer i tillegg til Nasjo-
nalforsamlingen og Senatet (Chambre 
des Ampanjaka). Det bør opprettes en 
uavhengig Riksrevisjon som skal over-
våke statens finanser og disposisjoner. 
En komite skal følge opp resolusjone-
ne fra Forsoningsmøtet.

Flere forviklinger?
Flere av disse resolusjonene har al-
lerede vakt stor debatt: Presidenten i 
Nasjonalforsamlingen Jean Max Ra-
kotomamonjy, som ikke var invitert, 
spør hvilken myndighet forsonings-
møtet med 1830 representanter har 
til å kreve oppløsning av Nasjonalfor-

12

«Går du fremover, dør bestefar – går du bakover, dør 
bestemor.»

Forsoning eller forvikling?
Oppløse alle statlige institusjoner bortsett fra presidenten og endre grunnloven 
var kanskje de mest vidtrekkende resolusjonene fra Det nasjonale forsonings-
møtet som ble organisert etter initiativ fra Kirkerådet FFKM i dagene 28. april 
til 5. mai på det internasjonale kongressenteret på Ivato utenfor Antananarivo. 
Resolusjonene har forårsaket heftig debatt.

tekst: ØyVind daHl
foto: tribune
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samlingen som representerer hele fol-
ket og er demokratisk valgt. Rajoelinas 
gruppe, som ikke var til stede på mø-
tet, sier at Marc Ravalomanana er den 
store vinner. I stedet for å bli stilt for 
retten oppnår han immunitet. Også 
resolusjonen om endring av grunnlo-
ven til et sterkere presidentstyre vek-
ker diskusjon. Lederen for Kirkerådet, 
pastor Lala Rasendrahasina prøver å 
roe gemyttene ved å si at disse resolu-
sjonene bare er å oppfatte som forslag. 
Det er opp til presidenten om han vil 
iverksette dem og når han eventuelt 
vil gjøre det.
Ekspresident Marc Ravalomanana ut-
talte under Madagaskars internasjo-
nale varemesse at «forsoningsarbei-
det går gjennom forskjellige etapper 
og en oppløsning av institusjonene er 
ikke nødvendigvis det som skal priori-
teres i dette øyeblikk». En slik uttalel-
se tolkes om et forsøk på å lette trykket 
på presidenten. Thierry Rakotoarivony 
i oppfølgingskomiteen for forsonings-
prosessen sier at det er ikke snakk om 
oppløsning, men endringer.
Næringslivsledere frykter at en opp-
løsning av nasjonale institusjoner på 
det nåværende tidspunkt vil føre lan-
det ut i nytt kaos. Internasjonale støt-
tespillere vil nekte å investere på Ma-
dagaskar slik som under den politiske 
krisen i 2009-2014. Det siste Madagas-
kar trenger er en ny politisk krise.

Kommunevalg
Regjeringen har bestemt at kommu-
nevalget som også var forutsatt av Vei-
kartet skal gjennomføres 17. juli i år et-
ter å ha blitt utsatt flere ganger. Men 
forberedelsene er helt ute av rute. 

Spillereglene endres stadig. Fristen for 
å melde sitt kandidatur var opprinne-
lig 7. mai, men nå har regjeringen måt-
tet utsette fristen til 15. mai fordi bare 
et tyvetalls kandidater har meldt seg. 
For å melde seg må de ha en skatteat-
test som viser at de har betalt sin skatt. 
Men byråkratiet fungerer sent, og 
mange potensielle kandidater har ikke 
fått attestene. Dessuten har Valgkom-
misjonen (CENIT) nylig gått ut og sagt 
at på valgsedlene «bulletin unique» 
skal det ikke være bilder av kandida-
tene, bare partienes logoer, fordi dette 
skal være listevalg og ikke personvalg. 
Enkelte kandidater som meldte seg i 
2010 da det var planer om å gjennom-
føre kommunevalget, betalte en kau-
sjon som ikke er blitt tilbakebetalt. Sli-
ke erfaringer og resolusjonene fra for-
soningsmøtet om at de statlige institu-
sjonene burde oppløses, gjør at tilliten 
til myndighetene er på et lavmål. I det 
hele tatt virker valget dårlig forberedt, 

og enkelte begynner å spørre om kom-
munevalget i de 1693 kommunene vil 
bli utsatt igjen..

Presidentens dilemma
Leder for Kirkerådet pastor Lala Ras-
endrahasina, fra den reformerte kir-
ken, sier at ballen er nå hos presiden-
ten. President Hery har undertegnet 
resolusjonene og må følge dem opp på 
en eller annen måte. Det pekes også på 
at Staten har betalt omkostningene for 
forsoningsmøtet. Dersom intet skjer, 
er disse pengene bortkastet. Dersom 
han følger opp resolusjonene på en 
drastisk måte, risikerer han ny politisk 
krise. Dersom han ikke gjør noe, vil 
han få kritikk for at forsoningsproses-
sen går i stå. «Går du fremover, dør be-
stefar, går du bakover, dør bestemor», 
sier et gassisk ordspråk. Dette beskri-
ver godt dilemmaet til president Hery 
Rajaonarimampianina etter gjennom-
føringen av forsoningsmøtet. 

Fra forsoningsmøtet: Fra venstre Kirkepresident Rakoto En-
dor Modeste, Leder for Kirkerådet Lala Rasendrahasina, deret-
ter president Hery Rajaonarimampianina, eks-president Didier 
Ratsiraka, eks-president Marc Ravalomanana

Fra forsoningsmøtet: Tradisjonelle ledere, såkalte Ampanjaka av 
kongelig byrd, vil også være med å bygge landet.

1830 deltakere på det nasjonale forsoningsmøtet på Det internasjonale kongressenteret 
på Ivato.
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Året er 2010.  Den tyske solareksperten Junte Wassman er på Madagaskar- 
ferie i en periode da de fleste andre turister uteblir. Ettersom den politiske  
krisen fortsatt står friskt i internasjonalt minne, uteblir også utenlandsk kapital 
og investeringer  i denne perioden. Men vår idealistiske solarekspert lar seg ikke 
skremme av usikkerhetene. Han ser potensialet for utbredelsen av solarenergi på 
“Solskinnsøya”. Her bor de aller fleste utenfor rekkevidden av strømnettet til den 
statlige energiforsørgeren JIRAMA. Wassmann vet at de tradisjonelle lyskildene 
parafin og stearin er skadelige for både mennesker og miljø. Han tror en sosial 
forretningsmodell kan være en bærekraftig vei mot en lysere fremtid for lands-
bygden på Madagaskar.

tekst: karianne SkjæVeland
foto: Samy rakotoniaina

Vel tilbake i Europa kontakter Wass-
mann Endeva, et Berlin-basert privat 
institutt som spesialiserer seg på in-
kluderende forretningsmodeller. De 
tilbyr rådgivning til virksomheter som 
ønsker å gjøre verden til et litt bedre 
sted å være ved å inkludere “de fat-
tige” i sine verdikjeder. Noen ganger 
som produsenter, i dette tilfellet som 
konsumenter. Wassmann planlegger å 
utbygge solarkiosker som produserer, 

lagrer og selger fornybar energi gjen-
nom rimelige, elektriske produkter og 
tjenester. Målgruppen er husholdnin-
ger i rurale områder som ikke har mu-
lighet til å kjøpe sine egne solarpanel 
systemer, men som er villige til å be-
tale for elektrisitet gjennom å leie so-
larlamper på nattbasis. Endeva orga-
niserer markedundersøkelser i utkan-
ten av Antananarivo, blant annet for 
å finne ut hvor mye folk betaler for å 

ha lys èn kveld. Dette for å kunne til-
by solarlamper til en konkurransedyk-
tig pris for å tiltrekke kunder. De ko-
pler Wassmann sammen med gasse-
ren Zafy Rasoloheritsimba som har 
studert økonomi i Frankfurt. Sammen 
grunnlegger de HERi Madagascar i 
2012 med et modig mål: De skal byg-
ge en bærekraftig, sosial forretning 
som ved hjelp av solenergi skal trans-
formere gassernes tilgang til elektri-

En lysere hverdag
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sitet, og dermed bidra til utvikling og 
fremgang på landsbygda. Idag står 19 
kiosker, fordelt på 19 landsbyer, åpne 
7 dager i uken. 130 nye skal stå ferdig 
innen 2020. 

Solarkioskmodellen
Før en solarkiosk settes opp i en lands-
by, går landsbyen og dens beboere un-
der lupen til HERi`s feltteam. Lands-
byen må ha minimum 5000 innbyg-
gere, og ha både skoler og sykestuer. 
Majoriteten av befolkningen må ha til-
strekkelig inntekt til å kunne betale for 
lampen. Landsbyen må ligge nært nok 
til en asfaltert hovedvei slik at det vil 
være mulig å levere varer til kiosken 
gjennom alle årets sesonger. Det må 
være en viss standard på kjerreveien 
som fører inn til landsbyen av logistis-
ke grunner. Viktigst av alt, det må fin-
nes en kvinne over 25 år som har vi-
deregående utdannelse, erfaring med 
forretningsdrift og data, som er in-
teressert i å inngå partnerskap med 
HERi. 

Forretningsmodellen fungerer nem-
lig slik: Hovedkvarteret i Tana eier ki-
oskene, som de leier de ut til loka-
le, kvinnelige operatører gjennom et 
franchise system. Det vil si at driften 
er lokal. Kvinnene betaler en fast, må-
nedlig avgift for leie av kiosken og det 
elektriske utstyret (lamper og mobil-
telefonladere). De får beholde profit-
ten ved å utnytte kjøleskap og mixer. 
Slik kan de selge produkter som yog-
hurt, is og juice. De viser video, og til-
byr tjenester som kopiering og prin-
ting. HERi trener opp operatørene i 
entreprenørskap. De lærer å reinves-
tere i utstyr som landsbyboere har in-
teresse av, produkter som kan gi enda 
mer gevinst, osv. 

Sosial forretningsdrift
En sosial bedrift kan være en mer me-
ningsfull måte å bidra til økonomisk 
vekst og samfunnsmessig utvikling på 
enn tradisjonelt utviklingsarbeid med 
sine donorer og målgrupper. Isteden 
for å gi gaver, organiseres arbeids-
plasser, og de mulighetene som tilbys 
er forbundet med opplæring og an-
svar. De kvinnelige entrepreneørene 
til HERi utvikler sin egen bedrift. Det 
øker motivasjon, og gir verdighet. Un-
der evalueringen rapporterer kvinne-
ne om merkbar forandring av sin po-
sisjon i landsbyen. Bedriftens suksess 
vil stå og falle på kvinnenes engasje-
ment og entreprenørånd, ikke på sat-
singsområdets aktualitet og donorens 
utholdenhet. I hvertfall i teorien. HE-
Ri-medarbeidere forteller at folk er in-
teressert i konseptet fordi de har dår-
lig erfaring med NGOs (ikke-statlige 
ideelle interesseorganisasjoner) som 
ellers kommer innom for å sette opp 
et eller annet prosjekt. Oftest går disse 
igjen uten å ha fått mye gjort. Fordelen 
med modellen er at den krever lav in-
vestering ifra kundenes side (registre-
ringsavgift for lampeleie), og høy inn-
sats fra de lokale operatørene. Solar-
kioskmodellen er populær og allerede 
utbredt i store deler av Østafrika, Vest-
afrika, og i India. Per idag finnes 23 so-
larkioskfirmaer verden over. Felles for 
alle er at de leier ut lamper og lader 
telefoner.

Bedriften evalueres
Hvordan har det så gått på Madagas-
kar? I mars 2015 engasjerer investoren 
Endeva til å gjøre en evaluering av bæ-
rekraftigheten til forretningsmodellen 
samt de sosiale virkningene den har. 
Vi reiser på feltundersøkelse til de syv 
første landsbyene hvor HERi`s solarki-
osker er i operative. 

For litt over tre år siden var livet her 
som det “alltid hadde vært”. Folk lys-
te opp sine hjem med sine tradisjonel-
le lyskilder. De som hadde råd til det, 
brukte stearinlys. De som var sahira-
na, måtte bruke parafin. På grunna av 
den giftige røyken som gir både ho-
deverk og stygg hoste, måtte vinduer 
og dører stå oppe for å lufte ut. Dette 
betydde at myggen slapp inn. Mange 
hadde fått seg mobiltelefoner, men de 
måtte gå mange kilometer til fots for 
å ladet dem via en dieseldrevet strø-
maggregator. Dermed ble tilgjengelig-
heten deres begrenset. Dessuten øde-
la den ujevne strømtilførselen mobil-
batteriene på sikt. 

Etter at solarkiosken kom, har ting for-
andret seg i landsbyene. Solarlampen 
er sterk nok til å lyse opp flere rom 
samtidig, og kveldstimene kan nå bru-
kes til å arbeide og stelle i huset. Sko-
lebarn kan lese lekser. De som holder 
dyr kan skremme bort dahalo og an-
dre kjeltringer som ikke lenger kan 
lure rundt i skyggene. Lampen lyser 
så sterkt at selv de onde åndene farer 
bort, skal vi tro en pensjonert lærer. I 
tillegg er lampen praktisk og porta-
bel og kan brukes både inne og ute av 
både voksne og barn, som ikke trenger 
være redd for brenne seg eller å sette 
fyr på huset. 

FAKTA
Solarkioskene til HERi er også til 
salgs for større eller mindre organi-
sasjoner og institusjoner som ønsker 
å elektrifisere en skole, et sykehus el-
ler en landsby. De som er interessert, 
kan ta kontakt over firmaets nettside 
www.beheri.com .
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Økt sikkerhet
“Den største forandringen vi har opp-
levd etter at solarkiosken kom,” fortel-
ler landsbypresidenten, “er at sikker-
heten har økt. Det er store forskjeller 
på en by som ligger i mørke og en som 
er opplyst. Før hadde vi 12 timer bek-
mørke hver natt. Ingen av dem som 
abonnerer på lampen, har opplevd ty-
veri av hverken dyr eller avlinger si-
den de fikk elektrisitet”. Også i de an-
dre landsbyene går historien om økt 
sikkerhet igjen. Ellers forteller foreld-
re at barna deres har sluttet å hoste et-
ter at de erstattet parafinlampen. Bor-
germestere forteller om færre branner 
ettersom lampen ikke kan ta fyr. Læ-
rere forteller om merkbare forskjel-
ler hos elevene som nå kan studere 
om kvelden. I èn landsby skal antallet 
elever som besto eksamen i år, ha ste-
get fra henholdsvis 23% til 84% og 60% 
til 100% på to forskjellige skoler. 

Utfordringer
Om tilgangen til elektrisitet virkelig 
har en så dramatisk virkning på gas-
siske barns skolegang er kanskje tvil-
somt. Tydelig er det at folk er fornøy-
de, og ønsker å beholde tilbudet om 
“en lysere hverdag”. De har blitt vant 
til lampene og ønsker seg ikke tilbake 

til det mørke og usunne utgangspunk-
tet. Folk er bekymret over at privile-
giene snart kan ta slutt. Operatøren i 
landsbyen har nemlig ikke betalt leie 
til HERi siden desember. Det er fordi 
hun ikke har mottatt betaling fra kun-
dene sine på like lang tid. Kundene er 
bønder, inntekten fra jordbruket kom-
mer til å utebli til april når risen en-
delig igjen kan høstes. Tross de tidkre-
vende markedsundersøkelser, analy-
ser og kalkulasjoner som er gjort, viser 
det seg at investeringen likevel er for 
høy for mange kunder. Ihvertfall 3-4 
måneder av året.  Betyr dette at kios-
ken må legges ned? Vil den sosiale for-
retningen forsvinne, er den like dårlig 
egnet som enkelte av disse NGO`ene 
til å holde prosjektene gående over 
lengre tid? 

Et av de viktigste spørsmålene som 
reiser seg, er om en markedsbasert 
tilnærming til fattigdomsbekjempel-
se kan fungere i et av verdens fattig-
ste land, hvor 90% av befolkningen er 
jordbrukere, og inntektskilden følger 
årets sesonger. Heldigvis for landsby-
boere på Madagaskar er solarkioskene 
til HERi kommet for å bli. Firmaet har 
allerede mottatt støtte fra EU til utbyg-
gingen av 130 nye kiosker innen 2020. 

Utfordringen for HERi blir å tilpasse 
seg syklusen på landsbygda ved å til-
by mer fleksible betalingsløsninger. Et 
ønske fra kundenes side, er mulighe-
ten til å betale årlig, med jordbruks-
produkter istedenfor penger når høy-
sesongen kommer. De håper at firma-
et kan finne en partner som kan hente 
avlingen for videresalg på større mar-
keder. Det blir spennende å se om en 
slik organisering blir ønskelig fra fir-
maets side.

FAKTA
En sosial forretning er skapt og de-
signet for å ha positive sosiale virk-
ninger i lokalsamfunnet den opere-
rer i. Realisert profitt reinvesteres i 
bedriften for å øke disse sosiale virk-
ningene, i steden for å havne i lom-
ma på eiere og investorer som ved 
en vanlig bedrift. Det fine med den-
ne modellen er at driften ikke er av-
hengig av donasjoner eller privat el-
ler offentlig støtte, nettopp fordi den 
må være bærekraftig på samme måte 
som en hvilken som helst annen be-
drift.  
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Mitt første møte med Laila Tjøstheim 
Razakandriana var mens hun fortsatt 
bare het Tjøstheim til etternavn. ”Mø-
tet” var på fjernsyn i 1992 der NRK 
hadde laget et portrettprogram om 
den 28 år gamle kvinnen som var reist 
ut som misjonær til solskinnsøya. Det 
eneste jeg husker fra programmet er 
Laila som sier følgende på spørsmål 
om det kan bli aktuelt å finne seg en 
gassisk mann? ”Nei, noen mann kom-
mer jeg ikke til å finne her”. Som de 
intelligente lesere av Mad.forum al-
lerede har forstått, skulle ikke den-
ne profeti, avgitt på riksdekkende TV, 
holde stikk. 

- Jeg ble litt overrumplet over dette 
spørsmålet, sier Laila i dag.

- Men du var der som ung, ugift kvinne. 
Hvorfor var dette med gassisk mann så 
utenkelig?

- Jeg tenkte vel at nå hadde jeg forsøkt 
å finne en mann i Norge uten å lyk-
kes. Når jeg ikke klarte det i et land, 
der jeg kjente språk og kultur regnet 
jeg ikke med at det ville bli lettere på 
Madagaskar. Det var ingen tanker om 
at gassiske menn ikke var bra nok som 
sådan.

Brevskriving
For bare noen uker etter at hun hadde 
flyttet til Fianarantsoa, der hun skulle 
jobbe etter språkstudier, ble hun pre-
sentert for Rivoniaina (heretter Rivo) 
Razakandriana, som var prestestudent 
på det teologiske fakultetet i byen. 

- Jeg ble invitert med på en biltur til 
østkysten, forteller Laila. Der var Rivo 
og en annen student også med. Jeg 
tenkte at det var fint å få litt trening i å 
snakke gassisk.

- Jeg husker jeg syntes det var ubeha-
gelig bare å sitte ved siden av henne. 
Jeg var så sjenert og hadde egentlig 
ikke lyst til å prate noe som helst, for-
teller Rivo. 

I løpet av de tre neste årene skjedde 
det nesten ikke mer enn at Laila ble 
med i et kor Rivo ledet og siden hun 
hadde et stort hus, begynte de å øve 
der en gang i uken.

- Jeg fikk jo inntrykk av ham som en 
kjekk og solid mann. Det skjedde ikke 
noe mer enn det.

Men Rivo begynte etter hvert å tenke 
at Laila var en kjekk dame, og til slutt 
tok han mot til seg og besøkte henne 
for å høre om det var noen mulighe-
ter. Timingen her, var kanskje ikke den 
beste. Dette var nemlig siste dag i Fi-
anarantsoa før Laila skulle på ett års 

Grenseløs 
kjærlighet
Stadig flere nordmenn gifter 
seg over landegrenser. Av disse 
finner noen ektefeller fra 
Madagaskar. Har de det lettere 
eller vanskeligere enn ekteskap 
der begge er fra Norge?

tekst: Henrik S. grydeland
foto: Familiebilder
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opphold i Norge:
- Jeg ble jo litt overrasket, men vi ble 
enige om at vi skulle skrive brev gjen-
nom det neste året, for å se om det-
te var liv laga og brevskrivingen star-
tet. Og jeg hadde fått beskjed om ikke 
nevne dette for noen.

Brevvekslingen varte dermed i ett år. 
Laila skrev på norsk og Rivo på gas-
sisk.

Ble advart
I løpet av året, ble de enige om at skul-
le dette bli noe, så måtte de tilbringe 
tid sammen. Rivo kom til Norge som-
meren 97. Noen måneder senere had-
de Laila fått nytt etternavn.

- Hva sa familiene?
- Min familie var positiv, forteller Rivo. 
Hans familie i Antananarivo kjente 
både til Det Norske Misjonsselskap og 
Norge, og så lenge den kristne troen 
var der, var det greit. 
I Norge opplevde Laila litt mer skep-
sis:

- Det var folk som advarte mot dette 
før de hadde møtt Rivo.  De hadde et 
bilde om ”en mann fra Afrika” som en 
som utelukkende hadde levd isolert i 
små landsbyer og ikke visste noe om 
”verden”. De advarte mot store kul-
turforskjeller, osv. Min mor var også 
skeptisk. Ville eventuelt barnebarn bli 
mobbet? Far sa ikke så mye. Men da de 
møtte Rivo forsvant også det som måt-
te være av skepsis.

Risiko
Stadig flere gjør som Laila og Rivo. En 
undersøkelse fra Statistisk Sentralby-
rå i 2004 viser at hele 25% av alle inn-
gåtte ekteskap i Norge er såkalt fler-
kulturelle. Antakelig er tallet høyere i 
dag. Og, vennene til Laila kan, om ikke 
annet, ha hatt et statistisk poeng: Den 
samme undersøkelsen viser nemlig at 
det er dobbelt så stor sjanse for ekte-
skapsbrudd i parforhold med en norsk 
kvinne og en mann med utenlandsk 
opprinnelse. Ekteskap mellom en 
norsk mann og utenlandsk kvinne er 
også mer risikabelt enn gjennomsnit-
tet. Hva tenker Rivo og Laila om det?

Laila: Rent logisk sett så har jo mor 
rett. Jo lenger vekk et menneske kom-
mer fra, jo mer forskjellig er kulturen 
og det kan selvfølgelig føre til misfor-
ståelser.

Rivo: Det er viktig at man tar seg god 
tid før man gifter seg, slik at man også 
blir kjent med kulturen til den andre. 
Man trenger tid. 

Laila: Man trenger lenger tid for å bli 
kjent for å unngå konflikter. Når det 
er sagt, så tror jeg kanskje at mange 
folk som gifter seg med utlendinger er 
klar over at dette kan bli en utfordring. 
Hvis man derimot gifter seg med en 
fra samme by, så tenker man ikke over 
at de også kan komme fra forskjellige 
kulturer. Sånn sett har jo interkultu-
relle ekteskap en fordel ved at mange 
er forberedt.

- På et generelt grunnlag; Hva tror dere er 
de største utfordringene gassisk-norske par 
har? 
Laila: På Madagaskar så smiler de ofte 
selv om de er uenige. De sier ikke ty-
delig fra. Den indirekte måten ved å 
snakke rundt grøten kan være vanske-
lig for en nordmann.

- Men dette vet jo du som har bodd der?
Laila: Jeg vet jo at jeg bør være indi-
rekte men plumper uti det av og til. 
I hans øyne er jeg da uhøflig mens i 
mine øyne er han utydelig. Dette er 
ting som det er viktig å være klar over. 

Rivo: En gasser er redd for å tape an-
sikt og det fører til at man av og til 
oppleves utydelig. Å opprettholde sta-
tus er kanskje viktigere for en gasser 
enn her. Det ytre er viktig.

Språkproblemer
-Hva har vært de største utfordringe-
ne for dere? 

Laila: Språket kanskje. 

- Du snakker jo godt gassisk etter 13 år der, 
og Rivo sin norsk er jo også utmerket?
Laila: For eksempel kunne det være 
misforståelser når jeg snakket om 
”vi”. Av og til trodde han jeg men-
te ”izahay” i stedet for ”isika” og om-
vendt. Det gjorde at han av og til følte 
seg ekskludert når han trodde han var 
inkludert. Og så er det jo dette med 
familierelasjoner som er så viktig for 
gassere. Jeg husker en gang i begyn-
nelsen av ekteskapet at jeg sa: ”det er 
meg du er gift med, ikke familien din”.

Rivo: For meg er avstand til hjemlan-
det og familien et problem. Det er dyrt 
for hele familien å dra til Madagaskar. 

- Hva med kjønnsrollemønstre? Mange vil 
kanskje tenke at deres ekteskap er mindre li-
kestilt? 
Rivo: Jeg hadde bodd ganske mange 
år for meg selv, da jeg møtte Laila, så 
jeg kunne vaske og lage mat allerede 
og dette var heller ikke uvanlig i min 
familie.

Laila: Vi går ikke rundt og teller antall 
søppelposer hver bærer ut. Det blir 
litt tilfeldig hvem som gjør hva, så jeg 
tror vi er ganske gjennomsnittlige der. 
Men jeg husker da vi møttes, så strøk 
Rivo sitt undertøy. Da sa jeg at hvis 
han ville fortsette med det, fikk han 
gjøre det selv.

Økonomi
Uenighet om økonomi blir ofte frem-
hevet som en grunn til at gifte par sli-
ter. Hvilke utfordringer skaper dette 
hos dere?

Laila: Den største utfordringen for 
oss er at sett fra Madagaskar så har vi 
masse penger. Vi støtter også familien 
hans på Madagaskar, men hvor mye 
er nok? Skal for eksempel våre barn 
ikke gå på fritidsaktiviteter som andre 
barn, fordi vi heller skal sende penge-
ne til Madagaskar? Eller skal vi nekte 
oss bil? Jeg synes det blir litt feil, men 
det kan være en krevende avveiing.

Rivo: Forrige gang jeg var på Mada-
gaskar kom jeg hjem deprimert. Det 
var så mye fattigdom å se og det er 
vondt. Og så kommer jo storfamilien 
til meg fordi de tenker at vi har så mye 
penger. Det er vanskelig.

-Hvilke fordeler er det å være fra to kultu-
rer?
Laila: Det å virkelig få komme på inn-
siden av en annen kultur, ved å bli gif-
tet inn i den er jo en flott ting i seg selv. 
I tillegg vil jeg si at jeg har en fordel 
i min jobb som lærer på barnetrinnet. 
Hvis jeg må irettesette et barn med en 
annen hudfarge, og så blir beskyldt for 
rasisme, så er det greit å kunne for-
telle at jeg er gift med en med samme 
hudfarge. Jeg liker også godt å være 
sammen med utlendinger og det har 
nok litt med Rivo å gjøre.
Rivo: Jeg har fått mer selvtillit og blitt 
mindre sjenert sammen med Laila. I 
norsk kultur er man flinkere til å opp-
muntre og det har vært fint for meg. 
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Tips
Madagaskar er ikke spesielt høyt re-
presentert på listen over land nord-
menn velger ektefelle fra. SSB sin lis-
te som gjelder ekteskap inngått i 2001 
viser at norske kvinner, hvis de vel-
ger en utlending først går til Danmark, 
deretter Pakistan og så Sverige. Før-
ste afrikanske land på listen er Marok-
ko på 10. plass. Madagaskar er ikke på 
listen som teller 32 land. Når det gjel-
der norske menn velger de koner først 
fra Thailand, med Russland og Filippi-
nene som to og tre. Marokko er igjen 
øverste afrikanske land på en 17. plass. 
Madagaskar er ikke med på denne lis-
ten heller.

-Hvis dere skulle gi råd til noen som vil gif-
te seg slik dere har gjort, hva vil dere si da?
Laila: Å bli kjent med hverandres kul-
tur som før nevnt. Ideelt sett bør man 
i det minste ha vært på besøk i hjem-
landet til den andre og helst ha møtt 
familien. 

Rivo: Ny fitiavana maharitra, fa ny 
vola mora lany. Kjærligheten varer, 
men pengene blir lett brukt opp. 

FAKTA

Interesserte i emnet flerkulturelle ekteskap, kan lese mer på SSB 
sine hjemmesider:
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200401/
rapp_200401.pdf

Kulturmøter på familiekontoret: Erfaringer og eksempler fra 
flerkulturell mekling og terapi. En studie av Gro Saltnes Lopez:
http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Kulturmoter.pdf

Rivo var frustrert over konseptet “å gå tur” i begynnelsen av 
tiden i Norge. Men her er han med fjell og kone rundt seg. 
Mer norsk blir man ikke.
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Tusenårsmålene og Madagaskar
De åtte Tusenårsmålene ble vedtatt i 
FN konferansen i New York i 2000 (se 
faktaboks). Det første målet er å utryd-
de ekstrem fattigdom. Rapporten skil-
ler mellom nasjonale og internasjona-
le grenser for ekstrem fattigdom. Den 
nasjonale grensen for ekstrem fattig-
dom er en årsinntekt på 374 941 Ari-
ary. Det tilsvarer 1 071 kroner årlig el-
ler ca 3 kroner per dag. Ifølge rappor-
ten levde over 52 % gassere under ek-
strem fattigdom i 2012 – 2013. Den in-
ternasjonale grensen for ekstrem fat-
tigdom er på 1,25 dollar per dag, til-
svarende 9 kroner per dag. Ifølge den-
ne beregningen, lever hele 77 % av 
den gassiske befolkning under den 
ekstreme fattigdomsgrensen. Rappor-
ten sier at hele 91 % av befolkningen 
lever under den generelle fattigdoms-
grensen på 2 dollar per dag, tilsvaren-
de 15 kroner.
 
I dag går ikke 1,5 millioner gassiske 
barn i skolealder på skole. Ifølge FNs 
utviklingsprogram (UNDP) er gjen-
nomsnittlig skolegang for de 21,4 mil-
lioner innbyggere på Madagaskar 5 

år. Med slike dystre tall, synes jeg ofte 
at det er vanskelig å holde motivasjo-
nen til å holde på med utviklingsar-
beid oppe. Ikke minst synes jeg det er 
vanskelig å se sammenhengen mel-
lom hverdagen på Madagaskar og FNs 
Tusenårsmål. Det oppleves bedre å gi 
(nød)hjelp til enkeltmennesker og fa-
milier. Da ser jeg i alle fall at de over-
lever. Det letter på samvittigheten. Jeg 
ønsker så inderlig å holde fast på at jeg 
skal se enkeltmennesker og deres ver-
di. Samtidig må jeg erkjenne at det må 
en «oppskalering» til for at landet skal 
komme ut av den økonomiske krisen. 
Det vil si at Madagaskar må utvikle 
systemer og strukturer som kan gi ti-
talls, hundretalls, tusentalls, millioner 
av mennesker en bedre hverdag. Det 
må jobbes på begge nivå – se enkelt-
mennesker og bygge systemer. De må 
gå sammen – så enkelt og så vanskelig.
 
Tre viktige internasjonale møter i 
2015
I år skjer tre viktige internasjona-
le møter i FN. Møtene vil være avgjø-
rende for hvordan utviklingsarbeidet 
rundt omkring i verden vil se ut de 
neste 15 årene.
 
Et av dem er FNs konferanse i New 
York i september. Der skal medlems-
landene vedta nye mål for bærekraftig 
utvikling frem mot 2030 (se faktaboks). 
De skal erstatte de åtte Tusenårsmåle-
ne som utløper i slutten av 2015.    
 
Men G77-landene har signalisert at 

det ikke blir noe vedtak på nye utvi-
klingsmål hvis ikke medlemmene i FN 
blir enige om hvordan de skal finansi-
eres. G77 er en koalisjon av 132 utvi-
klingsland, deriblant Madagaskar. Or-
ganisasjonen skal fremme utviklings-
landenes felles økonomiske interesser 
i FN og andre internasjonale organi-
sasjoner. Den er en viktig motvekt til 
G8-gruppen i diskusjoner om interna-
sjonal handel. G8-gruppen består av 
de åtte mest industrialiserte landene 
i verden. Deres innbyggere utgjør 14 
% av verdens befolkning og de styrer 
66,5 % av verdensøkonomien.
 
Det andre møtet, Finansiering for ut-
vikling, er derfor viktig. Denne FN 
konferansen skal holdes i Addis Abe-
ba, Etiopia, i juli. Dit kommer statsle-
dere, finans- og utviklingsministre, 
representanter fra ikke-statlige orga-
nisasjoner og fra næringsliv. De skal 
snakke om hvordan de nye bærekraf-
tige utviklingsmålene skal finansieres. 
Spørsmålene er mange. Hvem skal be-
tale for utviklingen? Hvordan skal res-
sursene fordeles? Hva er næringslivets 
rolle? Hva er mottakerstatens plikter 
og ansvar? Hvem skal følge opp? Hvor 
mye skal betales av nasjonale og inter-
nasjonale aktører?
 
Det tredje er Klimatoppmøtet i Paris 
i desember. Der skal verdens ledere 
vedta en ny internasjonal klimaavtale. 
Der er målet at medlemslandene skal 
forplikte seg til en avtale om å reduse-
re CO2 utslipp. Det må til for å redu-

Utviklingsmålene neste
Madagaskar kommer ikke til å nå Tusenårsmålene innen 
utgangen av 2015.

Det var konklusjonen fra en nasjonal evaluering om hvordan Madagaskar lå an 
i forhold til Tusenårsmålene i 2013. Evalueringen ble gjennomført av Det nasjo-
nale instituttet for statistikk mellom september 2011 og august 2013. Rapporten 
ble presentert på et nasjonalt møte i Antsiranana i mai 2014.

tekst: lilliann e.r. Våje
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sere klimaendringene, som igjen ram-
mer de fattigste landene, og de aller 
fattigste i disse landene mest.
 
Hva har FN-møtene med Mada-
gaskar og Norge å gjøre?
 For meg som ikke vokste opp her i lan-
det, er det ikke opplagt hvordan sys-
temet fungerer. Når jeg først har lest 
meg opp litt på dette, vil jeg dele noe 
av det jeg tror jeg har fått med meg. 
Det er kanskje flere som synes det er 
greit å vite hva som skjer bak avisover-
skriftene.
 
Norsk utviklingspolitikk
Ut fra signalene fra disse internasjo-
nale toppmøtene utformer og presen-
terer Regjeringen sitt forslag til utvi-
klingspolitikk for Stortinget. Det gjø-
res gjennom stortingsmeldinger og 
-proposisjoner, og det årlige statsbud-
sjettet. De folkevalgte i Stortinget fast-
setter så målene for norsk utviklings-
politikk. De bestemmer hvilke land, 
regioner og tema Norge skal priorite-
re. Stortinget beslutter også hvor mye 
penger som skal brukes.
 
Med utgangspunkt i den vedtatte ut-
viklingspolitikken, vedtar Utenriksde-
partementet (UD) strategier for sam-
arbeidet med de enkelte landene. UD 
forvalter det langsiktige stat-til-stat 
samarbeidet gjennom ambassadene 
rundt omkring i verden. UD forval-

ter også Norges multilaterale bistand 
gjennom blant andre Verdensbanken 
og FN, samt den norske nødhjelpen.
 
Norad er et direktorat under UD og 
Klima- og miljødepartementet. Det er 
en kanal for midler gjennom frivillige 
organisasjoner, internasjonale organi-
sasjoner, forskning og næringsliv for 
utviklingsmål. Norads oppgave er å 
bidra til effektiv forvaltning av norske 
midler, og faglig kvalitetssikring og 
evaluering av utviklingssamarbeidet.
 
Norge har en helhetlig tilnærming til 
utviklingspolitikk. Den skal føre til 
økonomisk utvikling, økt demokrati-
sering og vektlegger respekt for men-
neskerettighetene. Norsk støtte til et 
land forutsetter eller skal bidra til godt 
styresett og den skal lede til at men-
nesker kommer varig ut av fattigdom.
 
I dag prioriterer Norge følgende tema: 
utdanning og jenter, humanitær bi-
stand, helse og vaksine, næringsutvik-
ling, klima miljø og menneskerettig-
heter. Norge har tolv fokusland som 
Norge har stat-til-stat samarbeid med, 
og Madagaskar er ikke blant dem.
 
Norsk bistand til Madagaskar
Norge gir bistand til Madagaskar gjen-
nom multilaterale kanaler og gjen-
nom friville organisasjoner. Eksem-
pler på multilaterale organisasjoner er 

FN, Verdensbanken og regionale utvi-
klingsbanker. Gjennom de multilate-
rale kanalene kan Norge bidra til støt-
te der det ikke er et stat-til-stat samar-
beid. Disse midlene går til infrastruk-
turprosjekter, helse og utdanning og 
til generell budsjettstøtte. Norge er en 
av verdens største bidragsyter på ut-
danning, og dette kommer også Ma-
dagaskar til gode gjennom UNICEF.
 
Hva er VNM sin rolle i dette?
 
Sammen med andre organisasjoner i 
det sivile samfunn, bidrar vi i VNM til 
å påvirke norske myndigheters politis-
ke prioriteringer innenfor utviklings-
spørsmål. Det kan være på overordne-
de nivå eller det kan bety noe for rela-
sjonen mellom Norge og Madagaskar 
spesielt. VNMs engasjement i forkant 
av regjeringens varslede landkonsen-
trasjon i 2014 ble lagt merke til i UD. 
Jeg tenker at vi, hver for oss, kan hjel-
pe enkeltmennesker å overleve. Men 
sammen kan vi bidra til at Madagas-
kar som nasjon utvikler seg.    
 
Madagaskar når ikke Tusenårsmålene. 
Men det er håp. Utviklingsmålene er 
på vei. Det handler om å tenke globalt 
og handle lokalt!
 
kilder: www.mg.undp.org, www.regjeringen.
no,  www.fn.no, rapport «enquête nationale 
sur le suivi des objectifs du millenaire pour le 
developpement à madagascar», 2014.

FAKTA
Tusenårsmålene
1. Halvere ekstrem fattigdom
2. Sikre utdanning for alle
3. Sikre kvinners stilling
4. Redusere barnedødeligheten
5. Redusere svangerskapsrelatert  
barnedødelighet
6. Redusere spredningen av HiV/
Aids, malaria og andre dødelig syk-
dommer
7. Halvere andelen mennesker uten 
tilgang på sikkert drikkevann
8. Bygge et globalt partnerskap for 
utvikling

kilde: www.fn.no

FAKTA
Disse er de nye forslagene til 
utviklingsmål mot år 2030
1. Utrydde all fattigdom innen 2030
2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, 
bedre ernæring og bærekraftig landbruk
3. Sikre helse og sunnere liv
4. Sikre inkluderende og likeverdig ut-
danning for alle
5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvin-
ner og jenter
6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann 
og sanitæranlegg for alle
7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som 
alle har råd til
8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, 
full sysselsetting og anstendig arbeid for 
alle
9. Bygge infrastruktur, fremme inklude-
rende og bærekraftig industrialisering og 

bidra til innovasjon
10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, 
land
11. Bygge inkluderende, robuste og bære-
kraftige byer og bosettinger
12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode 
produksjonssystemer
13. Bekjempe klimaendringer og konse-
kvensene av disse
14. Bevare hav og marine ressurser
15. Beskytte og fremme økosystemer og 
naturressurser på en bærekraftig måte
16. Fremme fredelige og rettferdige sam-
funn og institusjoner for bærekraftig ut-
vikling
17. Styrke global partnerskap for 
bærekraftig utvikling
 
Kilde: www.fn.no
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Troens riddere på 
Madagaskar
”En tragisk Helt kan et Menneske blive ved egne Kræfter, men Troens Ridder ikke. 
Naar et Menneske tiltræder den tragiske Helts i en vis Forstand tunge Vei, da 
skal Mange kunne raade ham; den, der gaaer Troens trange Vei, ham kan Ingen 
raade, Ingen forstaae. Troen er et Vidunder, og dog er intet Menneske udelukket 
derfra; thi det, hvori alt Menneskeliv enes, er i Lidenskab, og Troen er en liden-
skap.” Søren Kierkegaard - Frygt og Bæven 

tekst og foto: alexander kroSby

Møtet mellom hyrdebevegelsen og de 
som vi i vesten ville sett på som men-
talt syke mennesker kan lett vekke 
skepsis for en utenforstående. I vårt 
samfunn er det tydelig at forholdet 
mellom en åndelig virkelighetsforstå-
else og psykisk helsevern er ømfint-
lig: da en selverklært åndeutdriver ble 
kontaktet for å ”rense” et kommunalt 
bo og –omsorgsenter for psykisk ut-
viklingshemmede på Sørlandet sist 
høst, ble det slått stort opp i nasjona-
le aviser og nådde selv helseministe-
ren i spørretimen på Stortinget. Sist 
vekkelsesbevegelsen på Madagaskar 
ble omtalt i Morgenbladet her i Norge, 
var det med et stort dobbeltsidig foto 
av en pasients føtter i kjetting. Etter alt 
å dømme står vekkelsesbevegelsen Fi-
fohazana på Madagaskar og alle dens 
forgreninger, for størsteparten av til-
budet for psykisk helse på øya. Det 
kan ha vært slik lenge – en rapport om 
mental helse fra 1967 av den franske 
etnografen Louis Molet vier flere sider 
til vekkelsen. 

Feltarbeid
Fra juli til desember 2013 var jeg på 
Madagaskar for å gjøre et feltarbeid 
i antropologi på vekkelsens arbeid i 
Ankaramalaza. I den første uken i au-
gust deltok jeg på festivalen for innvi-
elsen av nye hyrder, en dato som tilsi-
gende ble gitt til vekkelsens profetin-
ne Nenilava i en av hennes personlige 
møter med Jesus. Tre dager inn i den-

ne hellige vekkelsesuken ble jeg vit-
ne til en spontan åndeutdrivelse av en 
ung mann midt i en gudstjeneste. Hele 
området som utgjør landsbyen Anka-
ramalaza var midlertidig gjort om til 
en eneste stor utendørs gudstjeneste 
ettersom hovedkirken var helt full. 

Plutselig stod jeg midt i en folkemeng-
de som var mindre interessert i natt-
verden som skulle holdes, enn de mer-
kelige ropene til en ung mann og hyr-
dene som bad djevelen i ham gå ut i 
Jesu navn. Folk hvisket raskt frem for-
slag til hva som var årsaken; ”han har 
røyket hasj”, eller ”han er besatt”. Etter 
noen minutter ble han båret vekk fra 
folkemengden og inn i ”samfunnshu-
set” (trano-be) for å åndeutdrives uten 
publikums nysgjerrige øyne. Han for-
søkte febrilsk å vri seg unna, og vred 
hodet fra side til side. En hyrde utbrøt 
at han så hodet hans vri seg 180 grader 
rundt, akkurat som populærkulturens 
fremstillinger av demonbesatte. Etter-
som jeg hadde sneket meg inn i trano-
be og fikk overvære det hele på nært 
hold, så jeg ingen hoder som vred seg 
helt rundt og kjente skepsisen i meg 
stige. Nesten som bestilt så kom et 
merkelig vendepunkt: gutten ropte på 
moren sin, ”neny”. Som om alle had-
de våknet opp fra en vond drøm, slapp 
hyrdene ham umiddelbart og han løp 
ut til moren sin. Folkemengden var al-
lerede på vei til nattverden som om in-
genting hadde skjedd.

Tro og tvil i helbredelsesprosessen
I en doktorgradsavhandling fra 2013 
forteller antropologen Christian Suhr 
om behandlingen av mentalt syke 
muslimske pasienter i Danmark. Dis-
se menneskene får åndeutdrivelser av 
imamen i den lokale moskeen samti-
dig som de går til dansk psykiatri. Et 
grunnleggende likhetstrekk som Suhr 
finner hos både imamen og psykiate-
ren er rollen de inntar som en ”troens 
ridder”. Dette litterære begrepet låner 
han av Søren Kierkegaard, for å vise til 
hvordan en som tar ansvar for å hel-
brede noe uhåndgripelig på innsiden 
av et menneske veksler mellom tro og 
tvil, ydmykhet og autoritet. En troens 
ridder må kunne påta seg krefter til å 
helbrede fra noe som står utenfor ham 
selv, han er en slags budbringer. Han 
må håpe og tro på vegne av pasienten 
for å tvinge igjennom en forandring 
i det vonde som plager det lidende 
mennesket. Han kan imidlertid ikke gi 
seg ut for å være opphavet til denne 
kraften selv, om han ikke vil miste sin 
troverdighet. 

Nøkkelen ligger i å henvende sin au-
toritet til noe mektigere enn seg selv, 
for så å kunne påføre en helbreden-
de kraft. For psykiateren er dette den 
medisinske kunnskapen, for imamen 
er det Allah, og for hyrdene er det Je-
sus. I eksempelet overfor lette hyrde-
ne og forsamlingen raskt etter konkre-
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Et bilde av hyrdene som driver ut ånder i en skolebakgård i Antsirabe. Etter forespørsel fra rektoren på skolen 
kom en gruppe hyrder og ”renset” hele huset og elevene som stilte opp på oppfordring. Kanskje en god illus-
trasjon på at det tomme rommet noen ganger kan være like viktig for hyrdenes arbeid som menneskene ref. av-
snittet om ”hery tsy hita” og usynlige krefter

te tegn på besettelse og handlet deret-
ter. Men da det motsatte ble åpenbart, 
slapp de ham umiddelbart. Hyrdene 
må balansere i et stort spenn som om-
fatter både en veldig ydmykhet, og en 
veldig autoritet på en gang. Og derfor 
innebærer rollen til en hyrde alltid et 
element av det som på engelsk kalles 
et ”leap of faith” – eller et hopp inn i 
det ukjente, ettersom man tror enda til 
det som for en utenforstående ser ut 
som det absurde. 

Underkastelse og helbredelse
I vekkelsen er den viktigste årsaken 
til mentale sykdommer onde ånders 
påvirkning. Denne påvirkningen mu-
liggjøres ved at mennesker ved sine 
handlinger, gjør seg sårbare og blir 
stående utenfor den beskyttelsen som 
Jesus eller ”Tompo” (Herre) som han 
ofte blir kalt, gir. Derfor er det i prin-
sippet ikke nok å bare delta på en ån-
deutdrivelsesseremoni. Et ofte over-
sett element i vekkelsens helbredel-
sesrituale ”asa sy fampaherezana” (ar-
beid og styrking), er den rollen pasi-
entene selv spiller i ritualet for å mu-

liggjøre sin egen åndelige renselse: 
rett før og under selve åndeutdrivel-
sen sitter store deler av forsamlingen 
med lukkede øyne for å erkjenne sine 
svakheter og be om tilgivelse, på sam-
me tid som hyrdene utøver en ekstern 
påvirkning ved å jage bort onde ånder 
i Jesu navn. 

Forklaringen jeg fikk på dette var at 
ved å be om tilgivelse vil man svekke 
”djevelens arbeid” i seg selv, eller mer 
spesifikt i sitt ”hjerte”, og gjøre det let-
tere for hyrdene å jage bort det onde. 
Denne indre handlingen dreier seg 
om underkastelse, og denne person-
lige underkastelsen er et sentralt ele-
ment i vekkelsens behandlingsfilosofi, 
og berører de vanskeligste etiske pro-
blemstillingene når det gjelder deres 
metoder overfor de mest utsatte pasi-
entene. Ved flere anledninger var jeg 
vitne til det som jeg i første omgang 
oppfattet som grove overgrep mot pa-
sienter; de ble dratt etter bena til kir-
ken hvis de ikke ville gå selv, gitt øre-
fiker, og straffet for manglende samar-
beidsvilje med å måtte gå med kjetting 

over flere uker. Det er viktig å påpe-
ke at dette gjaldt bare et fåtall av hyr-
dene, men behandlingen var så sjok-
kerende at den tiltrakk min oppmerk-
somhet. Ingen av de andre hyrdene så 
ut til å fordømme direkte disse hand-
lingene; de føyet seg naturlig inn i det 
dagligdagse. 

Ressursmangel
En åpenbar årsak til at mye tvang blir 
brukt i møtet med pasientene vil være 
mangel på ressurser. En kollega kom-
menterte treffende nok at dette så ut 
som ”friluftspsykiatri”, ettersom alt 
som ligger til rette for å unngå vold og 
utbrudd i et moderne psykiatrisk sy-
kehus mangler her. Men det forkla-
rer fortsatt ikke hvorfor motstand eller 
passivitet fra pasientenes side frem-
står som så tydelige tegn på beset-
telse for hyrdene. På mange måter er 
jeg selv ikke kommet til bunns i hvor-
for hyrdene kan kreve en aktiv under-
kastelse fra et menneske som virker så 
fjernt og avkuttet fra sine omgivelser. 
Christian Suhr kan fortelle oss at ”li-
delser som psykose og besettelse står 
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begge i et ambivalent forhold til den 
synlige virkeligheten. Begge kan opp-
fattes gjennom synlige tegn [for en 
utenforstående], men opplevelsen av 
lidelse og dens årsak ligger ofte skjult 
i det usynlige [for både psykiateren og 
eksorsisten]”

Det er åpenbart at hyrdene er mye mer 
opptatt av de kreftene som man ikke 
kan se men bare tidvis sanse, ”hery tsy 
hita” (usynlig kraft) som det noen gan-
ger ble kalt, enn den unike personlig-
heten som jeg med mitt vestlige men-
neskesyn alltid trodde gjemte seg et 
sted på innsiden av disse pasientene. 
Dette bringer oss til en annen viktig 
forklaring, nemlig at for flesteparten 
av gassere som i mindre grad er på-
virket av et vestlig menneskesyn, så er 
individets kropp, sinn og personlighet 
mye mer porøst og gjennomtrengelig 
i forhold til sine omgivelser.  Mennes-
ker lever sin tid her på jorden som ofre 
for et større kosmisk spill, under kon-
stant påvirkning av usynlige krefter. 
”Person” er her ikke et fritt og hand-
lende menneske som til enhver tid 
kan ta frie valg, men en åpen beholder 
for usynlige krefter, en passiv aktør 
som kan ty til beskyttelse. Derav også 
ordet for medisin ”fanafody”, som tra-

disjonelt betyr det som tar bort magisk 
påvirkning utenifra.

Politikk,religion og helse
Et sentralt begrep i tradisjonell gassisk 
kosmologi når det gjelder oppretthol-
delsen av den kosmiske orden og sam-
funnets velvære, er hellig arbeid. Hos 
Merinakongedømmet på 1700- og 
1800-tallet ble dette kalt for ”fanompo-
ana”, som ofte blir oversatt til tvangs-
arbeid ettersom det var den arbeids-
kraften som kongene krevde av sine 
undersåtter. Et ofte oversett element i 
de gamle kongedømmenes forhold til 
sine undersåtter er hvordan man ikke 
skilte mellom religiøs underkastelse i 
kongelige ritualer, arbeid i rismarke-
ne, eller verneplikt i krig. Alle aspek-
ter ved deltagelse i det offentlige rom, 
som soldat, jordbruker eller rituell 
medspiller, hadde både et økonomisk, 
politisk og religiøst aspekt på en gang. 
Alt dreide seg om villig underkastelse 
for samfunnets beste, og gjennom det-
te bidra til en helliggjørelse og gene-
rell velvære for hele samfunnet. Det-
te går igjen og igjen, blant annet også 
hos Sakalavaene nordøst på Madagas-
kar når de samles for å restaurere de 
kongelige gravkammerne.  

Der skillet mellom individ og samfunn 
viskes ut, skiller man heller ikke mel-
lom politikk, religion, og helse. Og det 
er ved dette skjæringspunktet at hyrde 
og pasient blir som medspillere i den 
kosmiske kampen mellom det gode 
og det onde. Denne kampen er en 
prosess som krever daglig ”arbeid”, 
både i klassisk forstand så som i reli-
giøs, i ytre så vel som i indre handlin-
ger. Og det er her vi kan begynne å se 
hvordan vekkelsen Fifohazana videre-
fører en lang gassisk tradisjon med å 
helliggjøre hele samfunnet og livsfør-
sel, noe som den franske kolonitiden 
og innføringen av en sekulær stat sat-
te en midlertidig stopper for. Helbre-
delse av mentale lidelser sett fra dette 
perspektivet, dreier seg da ikke om å 
gjenopprette det hele, juridisk ansvar-
lige selvet, som til enhver til kan stå 
til rette for sine handlinger. Det drei-
er seg om å motarbeide de kreftene 
som påvirker alle, gjennom og utover 
det enkelte lidende mennesket. Indi-
videts underkastelse for Jesus og hyr-
denes vilje blir da en aktiv produksjon 
av en hellig væren, en helsebringende 
handling for hele samfunnet. 

FAKTA
alexander François borello krosby. 
28år. er halvt fransk, opprinnelig 
fra Holmestrand i Vestfold.  
bachelorgrad i Sammenliknende 
Politikk  og mastergrad i 
anthropology of development, fra 
universitetet i bergen. Første gang 
på madagaskar i 2010 i forbindelse 
med Hald internasjonale senter, 
hvor jeg var frivilllig på Shalom-
prosjektet i mahajanga. reiste 
tilbake til madagaskar i 2013 
for å gjennomføre et feltarbeid 
i antropologi om Fifohazana-
vekkelsen, med hovedfokus på 
ankaramalaza.
alexander er nyvalgt leder av 
vennskapsforeningen

Et bilde av en pasient på en toby i Mahajanga. Det er et sterkt bilde av en pasient, ref. 
kjettingen på venstre hånd. Sier kanskje noe om fokuset som nettopp ikke er på ”per-
son” i vestlig forstand?
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Film fra Hedningland
- 50 år før Mongoland var det allerede et aktivt filmmiljø i Stavanger. Dette sa Hallgeir 
Skretting da han hadde premiere på sin dokumentarfilm “Film fra Hedningeland”. 
Sentralt i handlingen er misjonsfilmen ”Koto som ikke fikk gå på skole”, spilt inn på 
Madagaskar og en misjonsforening på Bjergøy i Ryfylke. 

tekst og foto: arne morten roSneS

Dokumentaren ble vist på SF kino i 
Stavanger i 21. april. Filmkraft Roga-
land, som har vært med på å finansi-
ere filmen, måtte sette opp en ekstra-
forestilling slik at alle som hadde møtt 
frem fikk se filmen. 30 minutter før 
første forestilling var salen som rom-
mer 110 mennesker full.

Filmen tar utgangspunkt i det kul-
turhistoriske fenomenet misjonsfilm. 
Den setter søkelys på misjon før og nå 
og hva misjonsfilmene har betydd for 
en generasjon nordmenn og for vårt 
syn på ”de andre”. 

Kino var synd
Film og kino var stor synd i enkel-

te miljøer på 50- og 60-tallet. Allike-
vel ble misjonsfilm som propagan-
da en suksess og hadde besøkstall på 
over 100 000 årlig. I toppåret 1957 var 
det 150 000 som så filmer produsert 
av NMS (Det Norske Misjonsselskap). 
Men da ble filmene, også kalt leven-
de lysbilder, vist på bedehus over hele 
Norge

I “Film fra hedningeland” følger vi to 
parallelle historier. Vi er med en mis-
jonsforening på Bjergøy i deres inn-
samlingsarbeid til misjonen. Parallellt 
med dette følger vi datter til Kotofil-
mens manusforfatter, G. Andreas Me-
ling, i jakten på Kotos etterkommere i 
Farafangana.

Filmen skal senere i år settes opp på 
kortfilmfestival i Volda, men den er 
også tilgjengelig på www.nrk.no. 
Du må se filmen for å finne ut om de 
fant Koto eller noen av hans etterkom-
mere.

I Hallgeir Skrettings dokumentarfilm “Film fra Hedningeland” får vi både bli med på basar på bedehuset i Ryfylke og i jakten på Kotos 
etterkommer i Farafangana. Dokumentaren ble vist på NRK i mai, men ligger på nett: nrk.no

FAKTA
fILM fRA HeDNINgeLAND
årstall: 2015
Dokumentarfilm; 48 minutter
regi og foto: Hallgeir Skretting
klipp: lisa ekberg
lyd: team Studio
musikk: anders rønningen
kommentar og intervjuer: turid 
borgen
Produsent: gunhild oddsen
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VNMs Årsmøte i Oslo
Årsmøtet ble avholdt på Cafe Africaden v.a.v. Fagerborg 
Kirke, et glimrende sted for arrangementer.
35-40 personer møtte opp til Årsmøte som startet med ser-
vering av velsmakende og eksotiske Afrikanske retter.
Etter tradisjonelle årsmøtesaker med valg og årsmeldinger, 
var det Årsmøtefest med sang og musikk av Christian & 
Rija og foredrag av Lilliann E.R.Våje om «Bistandens di-
lemmaer – med fokus på Madagaskar». Lilliann er rik på 
kunnskap og erfaring om dette temaet, og hun holdt et en-
gasjert og meget interessant foredrag der hun pekte på vik-
tige faktor som partnerskap , bistandsspråket og korrup-
sjon.  Hvem definerer terminologi, kriterier og suksessfak-
torene i bistanden?   

Resultat av valg 2015:
Ny leder: Alexander François Borello 
Krosby. 

Hovedstyret i VNM 2015:
Alexander F.B. Krosby Leder    (2015-2017) 
Jakob Vea    Kasserer     (2014-2016)  
Lilliann R. Våje Valgt medlem     (2014-2016)  
Christiane Marie Ødegård  Valgt medlem    (2014-2016) 
Bård Bakke  (Rep. VNM-vest)(2015-2017)
Olav Stav (Rep. VNM-vest)(2015-2017)
Arve Lund (Rep. VNM-øst)  (2015-2017)
Monica Tollefsen (Rep. VNM-øst)  (2015-2017)  
   
Revisorer:
Terje Magne Østrem  (2014-2016)    
Magnar Helgeland  (2014-2016)
(Perioden innebærer revisjon av regnskap 2016)

Valgkomiteen:
Arve Lund  (2012-2015)    
Arnhild Fjose (2013-2016)  
Bjørn Sverre Lie (2014-2017)   

Guro Veum trer ut av hovedstyret etter fire år som styrets 
eminente sekretær.   Vi benytter anledningen til å takke for 
god innsats!  Takk, Guro!

TAKK!
Det er mange i VNM som legger ned mye arbeid og man-
ge timer for foreningen uten at en av den grunn blir hver-
ken rik eller berømt!  Mange av dere erfarer heller ikke så 
mye av takk og anerkjennelse.  Håpet er at dere allikevel, og 
på tross av, finner mening i å stå i dette engasjementet for 
relasjonen Norge – Madagaskar.  Vi tror at vi sammen har 
greid å bevege oss noen små skritt i riktig retning, gjennom 
dialog med norske myndigheter, med vår informasjons-
virksomhet og ved opprettelse av en egen VNM forening 
på Madagaskar.  
Takk til dere alle, som har bidratt på ulike arenaer!  - og 
takk for meg, som leder av VNM I 2013-2015!  
    
Mvh  Arild Øystese Hansen

Takk til Arild Hansen
I forbindelse med at Arild Øystese Hansen gikk av som le-
der på årsmøtet, ønsker det nye styret, ved nestleder Lillian 
Vaaje, å takke for innsatsen han har gjort: 

På vegne av Vennskapsforeningen Norge Madagaskar, vil 
hovedstyret takke Arild Hansen for flott innsats som leder 
fra 2013 til 2015. Hansen har vært et engasjert og inspire-
rende leder, og han har fått til mye bra for foreningen. Vi 
ønsker ham lykke til med nye utfordringer. 
VNM Hovedstyre
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Smånytt
Carnival i Antananarivo
Sommerens kanskje største event i ho-
vedstaden. Arrangeres av 360 i samar-
beid med ORTANA. WAU er medlem 
i ORTANA. 

Tørke og ovesvømmelser
Regntiden gav store ødeleggelser i ho-
vedstaden og i høylandet p.g.a. vann 
og en alvorlig situasjon i sør p.g.a. tør-
ke. Innsamlingsaksjonen til regjerin-
gen ga ikke stor oppslutning. Spesielt 
sult og tørke i sør ser ut til å være helt 
glemt av internasjonal media. 

Nye drivere av IVATO og flyplas-
sen i Nosy Be
Fransk selskap overtar driften. Gas-
serne i opprør, Vazaha skal ikke ta job-
bene våre! 

Internasjonal flyplass i Antsirabe?
Det er rykter om planer for en interna-
sjonal flyplass i Antsirabe.

Trafikkproblemer
Antananarivo har store problemer 
med trafikken. Regjeringen har skre-
vet et offentlig brev til innbyggerne, 
om å la bilen stå og bruke Taxi Be. Hva 
med å lage bussholdeplasser til busse-
ne istedet slik at de ikke skaper kø 12 
timer hver dag. 

E-commerce boom i byene
Butikker på facebook som leverer 
samme dag. Klær, elektronikk, møbler 
osv. popper opp hver eneste dag.

Reiseindustriens målsetning
Er fortsatt 1.000.000 besøkende i 2020. 
Number 1 destinasjon blant ”the va-
nilla islands”

Rykter om at Ritz skal åpnes igjen
360 ønsker å åpne byens kino igjen. 
(ubekreftet)

Global Voices
Eneste nyhetskilde som rapporte-
rer internasjonale nyheter på gassisk: 
http://mg.globalvoicesonline.org/ 

Google Translate
Malagasy er nå å finne på Goog-
le translate. Mye takket være jobben 
gjort i Global Voices. 

Høyere priser
Pga av høyere transportkostnader, 
øker prisene på nødvendige varer. 

Tiko skal igjen åpne dørene
Kan gi 2000 direkte arbeidsplasser 
nesten over natta. (Det er noe drift i Ti-
kos fabrikk i Antsirabe idag, men noen 
offisiell uttalelse har ikke vi sett)

TEDx events
Det planlegges to TEDx events for 
2015 i Madagaskar. Se mer på http://
tedxantananarivo.mg/ 

Ikke stol på mobildek-
ning på 
Madagaskar
Madagaskars konsulat i 
Norge melder om bekymringsmeldin-
ger fra pårørende til turister på Mada-
gaskar. Bekymringsmeldingene skyl-
des at reisende på Madagaskar har av-
taler om telefonkontakt med Norge 
hver dag under reisen. Nå var det gått 
TO hele dager uten kontakt! Slike av-
taler anbefales ikke av Madagaskarfo-
rum, ei heller av Madagaskars konsu-
lat i Norge. Mange områder på Mada-
gaskar mangler fremdeles mobildek-
ning!

VNM er startet opp på 
Madagaskar
Vennskapsforeningen har 
nå sin egen gruppe på 
Madagaskar. På det første 
konstituerende møtet, 
ledet av VNMs  leder Arild Hansen 
den 6. januar, 
møtte det opp 68 personer!
De har siden den gang jobbet med å 
revidere og tilpasse statuttene for for-
eningen. Det gassiske navnet er en-
dret til :  Fikambanana Fifankatiava-
na Malagasy sy Norvezy. De hadde sin 
første generalforsamling den 8.mai på 
Lovasoa.
Flere personer med erfaring fra offent-
lig og privat administrasjon, politikk 
og diplomati har allerede engasjert 
seg i foreningen. De har også valgt en 
ungdomsrepresentant til styret, Toky, 
som leder studioet på Lovasoa og nok 
er kjent for mange norske ungdom-
mer som har vært i Antsirabe.

hjem   om oss   madagaskar nytt   madagaskar i norge   lokale foreninger   madagaskar forum   lenker   kontakt oss

Informasjon fra årsmøte 
VNM ØST

Torsdag 12. februar avholdt VNM ØST 
årsmøte. To nye styremedlemmer og nye 
varamedlemmer ble valgt, og styret be-
står i dag av Arve Lund (leder), Euge-
ne Rakotonirainy, Inger Elisabeth Lie og 
Monika Thollefsen. Varamedlemmer er 
Kristine Aano og Sindre Li. 
Etter årsmøtet var temaet utdanning. In-
viterte gjester var UDs Asbjørn Eidham-
mer som presenterte regjeringens sat-
sing på utdanning i bistanden og Ellen 
Vea Rosnes som trakk historiske linjer i 
norsk støtte til utdanning på Madagas-
kar. 
Eidhammer snakket om sammenheng 
mellom utdanning og fattigdomsbe-
kjempelse, helse, befolkningsutvikling, 
likestilling, økonomisk vekst, statsbyg-
ging og demokrati. Han fortalte at ut-
danning er et tema som engasjerer helt 
til topps hos dagens regjering hvor stats-
ministeren selv har et sterkt engasje-
ment i saken. Videre presenterte han 
prioriterte områder innen utdanning i 
bistand, kjent fra stortingsmeldingen 
Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for 
utvikling: 
- Utdanning for jenter
- Utdanning i krise og konflikt
- Læring og kvalitet
- Utdanning for marginaliserte grupper
- Fag- og yrkesutdanning
- Helse og utdanning 
- Innovasjon
Ellen Vea Rosnes fortalte om utdanning 
på Madagaskar i et historisk perspek-
tiv med fokus på å forstå hvorfor Fransk 
fremdeles er dominerende i det gassis-
ke skolesystemet. Hun snakket om mi-
sjonens møte med den franske assimi-
leringspolitikken som hadde som mål 
å danne lojale assimilerte eliter. Vide-
re fortalte hun om uenighet innad i den 
franske koloniadministrasjonen angåen-
de bruk av gassisk som undervisnings-
språk og gav eksempler på hvordan den 
norske misjonen i samarbeid med an-
dre protestantiske misjoner arbeidet for 
å fremme gassisk som undervisnings-
språk. Hun stilte spørsmål ved hvordan 
vi i dag kan sikre en utdanning som tar 
gassisk språk og kultur på alvor, og pek-
te på at under halvparten av barna som 
begynner i første klasse fullfører barne-
skolen. 
I samtalen etterpå ble det satt fokus på 
utfordringer med tanke på infrastruk-
tur, veier og elektrisitet, behov for lærer-
utdanning, biblioteker og bøker. Venn-
skapsforeningen fikk positiv tilbakemel-
ding fra gjestene fra UD for hvordan de 
har jobbet for å fremme Madagaskars 
interesser.
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