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Gassisk (u)rettsvesen

Alle som har bodd på Madagaskar har hørt historier om rettssikkerhet og 

rettsvesen, eller kanskje helst fravær av begge deler. Man hører historier 

om folk som fengsles på et tynt grunnlag, etter beskyldninger, eller kan-

skje ressurssvake som må sone i årevis for å ha stjålet et teppe, et brød el-

ler lignende. Eller så hører man om rike mennesker som gjør noe som nor-

malt skulle gi dem straff, men så, på mirakuløst vis så løser det hele seg 

opp i et uklart røykteppe der sannheten og rettferdigheten for lengst har 

forsvunnet.

Da jeg bodde på Madagaskar på 90 tallet, var det en misjonær som var 

blitt kjent med en vakt i et av landets fengsler. Både misjonæren og vak-

ten var opprørt over forholdene i fengselet og han fortalte inngående om 

hva som skjedde. Misjonæren ønsket å gå videre med saken til Amnes-

ty, som på sin side vurderte dette som interessant. Problemet var bare at 

vakten ikke ønsket å være førstehånds vitne. Han hadde tross alt en jobb 

og ønsket ikke å miste denne. For Amnesty var ikke et annenhånds vitne-

mål godt nok.

I dette nummeret har vi to artikler om fengsel og rettsvesen på Madagas-

kar. Den ene er en historie som mange vil kjenne igjen andre varianter av. 

En fattig gutt blir arrestert for å ha stjålet et teppe.

Den andre er et ganske unikt innsyn i fra fengselet på Antsirabe. Mange 

nordmenn har vært innom på besøk der, men meg bekjent har ingen sittet 

inne. Det har May-Lise Talgø fra Stavanger og vi håper hennes opplevel-

ser vil være interessante. Begge historiene forteller om et retts- og feng-

selsvesen som har store utfordringer. Ingen stor nyhet kanskje, men for-

håpentligvis til ettertanke likevel.

Henrik Seglem Grydeland
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Bak lås og slå i Antsirabe
Da May-Lise Talgø fra Stavanger våknet opp på Antsirabe tirsdag 22. desember 2015 
trodde hun at hun ville være på vei hjem til Stavanger for å feire jul på slutten av dagen. 
Lite ante hun at hun 12 timer senere skulle være på vei til fengselet i byen. Arrestert!

May-Lise Talgø kom til Antsirabe som 
fredskorpser i 2005. Hun bodde der i 
halvannet år, men har i årene etter-
på vært involvert i mange prosjekter i 
landet. Dagen hun ble arrestert hadde 
hun jobbet med et eget vann- og sa-
nitærprosjekt som kalles Waterbox. 22. 
desember skulle hun altså hjem, men 

fikk i stedet et unikt innsyn i landets 
retts- og fengselsvesen hun gjerne 
skulle vært foruten. Vi lar henne for-
telle selv:
- Jeg bodde på prosjektstedet der jeg 
hadde jobbet og våknet opp i 6 tiden 
om morgenen. Da jeg våknet stod det 
fire bevæpnete og delvis uniformerte 

politifolk ute i gården. De ville snak-
ke med huseieren. De var blitt tip-
set om at han dyrket cannabis på ei-
endommen, noe som stemte. Han ble 
bedt om å vise dem stedet og gjorde 
det. Jeg forstod lite av det som foregikk 
så jeg fortsatte med å gjøre meg klar til 
avreise og pakket ferdig. Da jeg kom 

av Henrik Seglem grydeland

May-Lise Talgø (midt i bildet) sonet 3 måneder i et gassisk fengsel i Antsirabe. Cellen på 20 kvadratmeter delte hun med 9 andre 
medfanger. På bildet ovenfor er hun ikke i fengsel, men ute på prosjektarbeid. (Foto: Privat)
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ned, så jeg at de bar ut endel planter. 
Cannabisen var på et avgrenset områ-
de som bare han og hunden hadde til-
gang til. Etter dette ba de om å få se 
seg rundt i huset hans. Jeg hadde en 
koffert som jeg ikke skulle ha med til 
Norge og som skulle stå igjen. De un-
dersøkte den og ble interessert i to 
plastposer som var øverst i kofferten. 
Jeg kjøper alltid mye honning for å ta 
med hjem fra Madagaskar, men den-
ne viste seg å være dårlig så jeg skulle 
ikke ta den med og hadde bare stap-
pet den ned i kofferten ved en feil. Jeg 
forstod ingenting av hva politimenne-
ne sa seg i mellom, men merket meg at 
de lo og vitset.

- Du snakker ikke gassisk?
- Jeg snakker hverdagsgassisk kan 
man si, men klarte ikke følge med på 
dette. Jeg ante altså ikke hva de snak-
ket om, men de mente at de hadde 
funnet cannabisolje. Men det fortal-
te ingen til meg. Deretter ble jeg brakt 
til politistasjonen, klokken var vel ca. 
07.00. Der ble jeg avhørt av politiman-
nen som ledet dette raidet og det før-
ste han spurte om var om jeg treng-
te advokat. Jeg har selv vært tolk for 
norsk politi ved flere anledninger og 
jeg vet at når politiet spør om du vil 
ha advokat, ja da trenger du en. Så 
jeg ringte Norges generalkonsul Arild 
Bakke og han skaffet meg en lokal ad-
vokat. Han dukket opp en stund sene-
re. Jeg ringte også en tidligere kollega 
og venn av meg som jobbet i kommu-
nen og spurte om hun kunne komme 
å være tolk for meg. 

Først ble jeg avhørt av denne poli-
timannen og senere av politisjefen. 
Jeg forstod lite av hva som skjedde. 
De spurte meg om cannabisplanta-
sjen, hvorfor jeg hadde vært der osv. 
Jeg trodde hele tiden at dette drei-
de seg om plantasjen, og den hadde 
jo ikke jeg noe forhold til. Det var en-
del prat mellom politiet og advokaten, 
som jeg ikke forstod. Etterhvert ble jeg 
også avhørt av politisjefen. Jeg begyn-
te å bli litt stresset fordi jeg jo hadde et 
fly å rekke i Antananarivo og som gikk 
ved midnatt. Politisjefen sa at det nok 
kom til å gå bra så det skulle jeg ikke 
bekymre meg for. Bare jeg samarbei-
det og svarte på spørsmål, så ville jeg 
rekke flyet. Jeg fikk etterhvert en dår-
lig følelse når det gjaldt tolkingen. Jeg 
merket meg at nyanser jeg hadde for-
søkt å forklare ikke ble oversatt skik-

kelig. Til slutt ble jeg bedt om å under-
tegne tre papirark som jeg ikke for-
stod, men antok at det var greit siden 
advokaten var der.

Fengselssjokk
Senere på dagen dro vi over til tribu-
nalet og det begynte å gå opp for meg 
at jeg hadde større problemer enn jeg 
var klar over. Jeg ble fremstilt for en 
fengslingsrett der jeg forsøkte å for-
klare at jeg mente at jeg ikke hadde 
gjort noe galt. Igjen ble veldig lite tol-
ket for meg og det skulle vise seg at 
jeg ble tiltalt for tre punkter. Det før-
ste var cannabisoljen, det andre var at 
jeg hadde vært med plantasjen og det 
tredje husker jeg faktisk ikke. Jeg var i 
sjokk under hele prosessen. 

- Hva sa advokaten din da du var i retts-
salen?
- Jeg aner ikke. Jeg fikk svært lite over-
satt. Etter å ha vært i rettssalen satt jeg 
utenfor og ventet og så kommer tol-
ken ut og sier «Nå må du være sterk, 
du skal i fengsel». Da først forstod gikk 
det opp for meg at jeg faktisk var på 
vei til fengselet.

- Hvordan opplevde du møtet med politiet 
og rettsvesenet?
- Alle var veldig høflige, men det lå 
nok en sarkasme under det hele. Det 
var som at de godtet seg over å ha gjort 
et «varp». Men alt ble gjort etter regel-
boken, bortsett fra mine krav om over-
setting, som glatt ble oversett. Jeg fikk 
for eksempel, aldri fengslingsdom-
men oversatt.

- Hvordan var ditt første møte med feng-
selet?
- Jeg husker ikke alt lenger. Det er lik-
som litt tåkete. Jeg var jo i sjokk men 
jeg tror at Liv Bente Strømhaug var 
der. (Strømhaug er ansatt i Det Nor-
ske Misjonsselskap og jobber på kul-
tursenteret Lovasoa.) Jeg ble først inn-
skrevet i vaktrommet, der det var vak-
ter med våpen. Jeg var veldig redd, 
selv om jeg forsåvidt oppfattet at det 
ikke var noe spesielt å være redd for, 
men jeg fryktet bare hva som kun-
ne skje videre. Deretter ble jeg ført til 
kvinneavdelingen der vi ble tatt imot 
av tre kvinnelige vakter. Ingen snakket 
fransk eller engelsk, jeg misforstod alt. 
De stilte mange spørsmål som jeg ikke 
klarte å svare på. 

Han som var arrestert for hasjplan-

tasjen hadde hørt at det skulle finnes 
rom med «høyere standard» så jeg 
spurte om det. Etter en stund viste det 
seg at det var mulig med et noe bed-
re rom. Ved hjelp av en «participation» 
på 300 000 ariary  (ca. 900 Nok), ville 
det være mulig å komme til en bedre 
celle. Men jeg måtte ikke fortelle om 
dette til andre.
 
- 300 000 per natt?
- Det trodde jeg også først, men det var 
et engangsbeløp. Jeg har alltid forsøkt 
å unngå korrupsjon, for dette er jo kor-
rupsjon, men her lot jeg prinsippene 
fare, rett og slett for min egen sikker-
het. Det er jeg glad for i dag. På «gratis 
cellene» var det en parasitt som leg-
ger egg under huden og som mange 
ble syke av. Uansett, jeg kom på et rom 
i 2. etasje, kanskje 20 kvadratmeter, 
sammen med ni andre. For hele avde-
lingen var det to utedoer og to bøtte-
dusjer.

Hjelp
- Jeg hadde ingenting av det man tren-
ger i et fengsel, men igjen jeg fikk god 
hjelp av Arild Bakke og folk fra Lo-
vasoa. De skaffet madrass, mat, matla-
gingsutstyr og andre nødvendige hjel-
pemidler. En periode var det så mange 
rotter i rommet, at jeg spurte ledelsen 
om jeg kunne få en katt, og det fikk jeg 
lov til. I fengselet så får du ingenting, 
alt må ordnes utenfra, som oftest av 
familien. Og det meste må betales for. 
Du måtte betale for å få noen til å kjø-
pe mat til deg. Du måtte betale for å få 
besøk. Jeg ble etterhvert dreven i kor-
rupsjon.

- Hva med å kjøpe deg fri fra hele straffen?
- Det var ikke aktuelt for meg, men jeg 
fikk flere signaler, via den ene og den 
andre, at det var en mulighet, men jeg 
hørte aldri noen konkret sum. 

- Hva visste du om din videre skjebne?
- Den første dagen undertegnet jeg et 
papir der det stod at hvis ikke saken 
hadde kommet opp for rett innen tre 
måneder ville jeg blitt løslatt. I prin-
sippet høres jo det flott ut, men det 
satt mange der som hadde sittet mye 
lenger enn dette uten at de hadde blitt 
frigitt av den grunn. 

Rettssaken
- Rettssaken min kom opp den 28. ja-
nuar. Jeg hadde en veldig dyktig tolk 
samt et team av advokater fra Anta-
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nanarivo. Jeg trodde da at jeg da vil-
le bli løslatt. Jeg opplevde rettssaken 
som en farse. Aktor ville ha meg til å 
innrømme et samarbeid mellom oss 
der han dyrket cannabisen og jeg lag-
de oljen. Hun forsøkte å få meg i en 
felle. Jeg ba om at retten skulle lukte 
på honningen og alle der var enige i 
at det luktet honning.  Honningen ble 
forøvrig aldri analysert. Dommen for 
meg ble altså tre måneder, mens plan-
tasje-eieren fikk fem.

- Hvordan var dagliglivet i fengselet?
- Vi våknet i 5-tiden av sang fra men-
nenes avdeling. Klokken 7 var det 
oppstilling med sang, bønn og infor-
masjon. Så var vi utendørs på et om-
råde som kanskje var 80 kvadratme-
ter. På det meste var vi over 50 kvinner 
der pluss 11 barn. Fra kl. 7 var vi uten-
dørs til det var en ny apell kl. 17. Da-
gene gikk med til å holde plassen ren 
og i orden, samt lage mat. På kveldene 
var vi på cellen. Av og til sang vi, spilte 
kort eller bare satt og pratet. 

- Fikk dere et søsterfellesskap? 
- Ja det vil jeg si. Det tok tid, for man-
ge var nok mer skeptisk til meg enn til 
andre. Språket var også en hindring, 
men jeg klarte etterhvert å kommuni-
sere. En av mine medfanger tok ansvar 
for meg fra første dag og var en slags 
støttekontakt der hun forklarte meg 

rutiner og lignende.
 
- Fikk du vite hva de andre satt inne for?
- Det var alt fra korrupsjon, underslag 
og abort, til mord og drap. Det var fle-
re kvinner der som var dømt til 20 års 
fengsel for å ha tatt abort.

- Var du redd for andre medfanger? 
- Innimellom var det fanger som brak-
te mye uro. Det var noen kvinner der 
som var dømt for å ha solgt mennes-
keknokler og disse ble oppfattet som 
hekser. Det kom inn kvinner etter meg 
som var blitt var snauklipte i sitt lo-
kalmijø. Andre hadde vært i forvaring 
hos gendarmeriet der de ble utsatt for 
vold før de kom til fengselet. Det kun-
ne være tøft. Men jeg følte meg vel al-
dri direkte truet.

Vokterne
- Hva slags forhold fikk du til de som 
jobbet der?
- Det var seks kvinnelige vakter på 
dagtid og tre på nattestid. Det var to 
vaktledere som hadde ansvar for alt 
som skjedde. Den ene likte nok å ten-
ke på de innsatte som sine barn. Vi ble 
snakket til som barn i barnehagen. 
«God morgen barn» kunne hun si og 
så svarte vi. «God morgen mormor.» 
På mange måter var de innsatte sla-
ver for vaktene. Et blikk mot en fan-
ge, og så kom fangen og flyttet en stol 

eller hva det måtte være vokterne øn-
sket. Det var en rar form for disiplin. 
For eksempel ble nye fanger forhørt 
ganske heftig av medfanger og vakter. 
Vi kunne bli tvunget til å være tilstede 
og til og med å delta. Det var en kvinne 
som var arrestert for å ha drept man-
nen sin. Dagen etter at hun var kom-
met måtte hun sitte på kne hele for-
middagen. Så begynte en direkte ut-
spørring og så ble mange av fangene 
beordret frem for å slå henne. Det var 
en slags forståelse av at dommen ikke 
var nok. Du skulle lide ekstra.

- Måtte du også slå henne?
- Nei. Det var bare noen som ble beor-
dret og jeg vet ikke hvordan disse ble 
valgt ut. Kanskje det var kvinner som 
hadde tilsvarende dom. Det var ufor-
ståelig for meg hvorfor noen måtte og 
andre ikke.

- Fikk du noen kontakt med de ansatte?
- Ja, etterhvert snakket jeg med flere 
av dem. Det er mitt inntrykk at mange 
av dem var desillusjonerte som skulle 
ønske at ting var annerledes. For ek-
sempel var det en mannlig aktivitør/
sosialarbeider med mange gode tan-
ker og ideer. Men det var ikke mye han 
klarte å få gjort. Uansett ble jeg for-
talt at jeg hadde vært heldig. Fengse-
let i Antsirabe samarbeider med flere 
internasjonale organisasjoner og blir 

Av de 52 jeg var sammen med var det 25 som ventet på sitt første rettsmøte. De visste ikke hvorfor de satt der, forteller May-Lise Talgø. 
Bildet er fra fengselet i Antsirabe. (Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad)
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regnet som det beste i landet.

Farse
22. mars var dommen sonet ferdig og 
tre minutter over tre på ettermidda-
gen kunne hun gå ut av porten. Noen 
dager senere var hun hjemme. Hun 
har selvfølgelig gjort seg noen reflek-
sjoner om Madagaskar, rettsvesen og 
rettssikkerhet:

- Rettsvesenet er tragikomisk. Det blør 
i alle ender. Det er noen få som forsø-
ker å holde ting i gang, alle dommere, 
advokater, alle ansatte er henfalne til 
korrupsjon i stor skala. Det er ille. De 
trenger mye hjelp for å få ting til å fun-
gere. For de vet teoretisk hva det er de 
mangler. Men i praksis er det penger 
det handler om. En nabo kan reise en 
sak mot deg uten å ha noe reelt grunn-
lag. Er han mektig nok kan han få deg 
i fengsel og så må du vente til saken 
kommer opp. Har du råd til advo-
kat kan ting gå fortere. En kvinne var 
dømt for mord på sin samboer. Gjen-

nom advokat og mange tusen euro 
hadde hun fått annulert fengslings-
dommen av en rettsinstans i Anta-
nanarivo og ventet på å slippe ut. Der-
etter fikk hun beskjed om at hun kun-
ne måtte vente i 30 måneder til uten 
fengslingsmøte. Retten i Antsirabe ak-
septerte ikke dommen fra Antananari-
vo. Det er selvfølgelig ikke bra at man 
kan kjøpe seg fri fra en dom, samtidig 
er det heller ikke bra med et rettsap-
parat som er i krig med seg selv. Alt 
motarbeides internt og eksternt. Alt 
handler om penger. Man er skyldig 
til man beviser sin uskyld. Ingen iva-
retar rettssikkerheten annet enn i te-
orien. Og er det noe som er verre enn 
rettsvesenet så er det fengselsvese-
net. Noen folk kommer inn den por-
ten og kommer aldri ut. Av de 52 jeg 
var sammen med var det 25 som ven-
tet på sitt første rettsmøte. De visste 
ikke hvorfor de satt der.
 
- Vet du hvor mye dette har kostet i kroner 
og øre?

- Nei det eksakte tallet vet jeg ikke, 
men helt sikkert godt over 100 000 kro-
ner.

- Hva er det viktigste du lærte av dette?
- Dette er ikke noe jeg unner noen. 
Samtidig har jeg lært mye om meg 
selv, mine egne grenser og hva jeg er 
i stand til å takle. Det å ikke ha kon-
troll over egen skjebne er en skrem-
mende situasjon å være i. Jeg opplev-
de mye støtte og hjelp rundt meg. Selv 
i de verst tenkelige situasjoner får du 
muligheten til å oppleve menneskers 
godhet.

- Er du ferdig med Madagaskar nå?
- Jeg vil gjerne gjøre ferdig prosjektet 
mitt. Det ligger litt på is nå. Men jeg 
må nok finne andre måter å jobbe på 
i tiden fremover. Jeg er ferdig med å 
være så synlig ute i felten. Men jeg hå-
per å kunne reise tilbake.

I fengselet så får du ingenting, alt må ordnes utenfra, som oftest av familien. Og det meste må betales for. Du måtte betale for å få noen til 
å kjøpe mat til deg. Du måtte betale for å få besøk. Jeg ble etterhvert dreven i korrupsjon, forteller May-Lise Talgø. 
(Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad)

FAKTA

May-Lise Talgø fra Stavanger satt fengslet på Madagaskar 

i 3 måneder. Hun var blant annet anklaget for å oppbevare 

cannabisolje. Hun unner ingen en tilsvarende opplevelse.
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Fjortenåringen Rakoto sitter fengslet på Antsirabe, Madagaskar. Han er siktet for 
tyveri av et teppe. Straffen er (minst) seks måneder i fengsel. Mye tyder på at 
Rakoto er utsatt for et spill iverksatt av andre. 

av  Pål Sigurd Stenumgard

Sammen med mor og fire yngre søs-
ken bor Rakoto i et ”skur” nær Lille-
torget i Antsirabe sentrum. De lever 
sine liv på gata. I perioder har  
Rakoto overnattet sammen med an-
dre gatebarn i en tidligere NMS-bo-
lig. Nå eier Den gassisk-lutherske 
kirke dette huset som er utleid til en 
pensjonert franskmann. Høsten 2014 
ble jeg kjent med Rakoto og andre i 
denne ”hus-gjengen”. Vi møttes om-
trent hver morgen. Jeg hverdagslig på 
vei til sykehuset. De hvileløst på vei til 
Lilletorget eller andre steder i byen. 
 
I februar ble Rakoto siktet for tyve-
ri av et teppe. Jeg vet lite om retts-
prosessen, men Rakoto hadde knapt 
noen rettssikkerhet. Han ble ganske 
umiddelbart innsatt i et ”barne- og 
ungdomsfengsel”. Etter et par uker 
klarte han imidlertid å rømme. Han 
holdt seg i skjul i smugene omkring 
Lilletorget en ukes tid. Selv om   
Rakoto trolig er uskyldig, mente  
Tsanta og andre kristne gassere at det 
ville være best for ham å gå tilbake til 
fengselet frivillig. Men Rakoto maktet 
ikke det etter den røffe behandlingen 
han hadde fått der. 
 
Tirsdag 8. mars ble Rakoto arrestert 
på ny. Nå har han fått betydelig stren-
gere soningsforhold. Han har restrik-
sjoner på besøk, og det er vanskelig å 

levere mat, klær og andre nødvendi-
ge artikler til ham. Inntil videre hol-
des Rakoto innelåst på cella gjennom 
hele døgnet. 
 
Gassiske gatebarn mangler omsorg, 
mat, klær, bosted og skolegang. Dess-
uten står de uten rettssikkerhet og 
andre menneskerettigheter. Jeg skal 
være forsiktig med å beskrive forhol-
dene i gassiske fengsIer, men mat-
mangel, mishandling, økt smittepress 
for alvorlige sykdommer og narkoti-
ka hører trolig med til dagens orden. 
Det reelle innholdet i Rakotos sak er 
uklart. Selv hevder han sin uskyld, 
og jeg tror på ham. En mann skal ha 
kommet med anklager mot Rakotos 
mor. I dette skitne spillet brukte man-
nen Rakoto som et middel. Uansett 
sitter Rakoto nå fengslet på ubestemt 
tid. Og han er ikke alene. Vil   
Rakoto beholde liv, helse og forstand 
mens han er i fangenskap?
 
Rakoto har stort sett hatt besøk hver 
torsdag og søndag. Selv om det er fas-
te besøkstider i fengselet disse dage-
ne, er det på langt nær uproblematisk 
for besøkende å komme inn. Dette 
er en arena for forhandlinger og kor-
rupsjon. Ved et besøk ble Tsanta (an-
satt på Lovasoa kultur- og kompetan-
sesenter) og Svend Åge (NMS-volon-
tør som bor på Lovasoa) fortalt av en 

vakt at Rakoto var ute av isolasjonen 
på cella. Ved senere besøk har Rakoto 
benektet at dette er sant. Rakoto slip-
per kun ut av cella når han skal på do 
eller får besøk. Ellers er han på cella 
natt og dag i ukesvis. 
 
Det er kommet et alvor over guttenes 
ansikt. Da jeg ble kjent med dem på 
Antsirabe for halvannet år siden, var 
det stort sett smil og latter - og noen 
tårer når ting ble for vanskelig. Hva 
nå? La oss håpe at noe godt og kon-
struktivt kan vokse ut av alvor og et-
tertanke.
 
Barn og unge som lever på gata på 
Madagaskar, får ikke dekket grunn-
leggende behov for omsorg, mat, klær, 
hus, skolegang og helsestell. Dessuten 
står de uten rettssikkerhet. Hvordan 
kan de gå klar av rus, kriminalitet, 
vold og prostitusjon? Rakoto er bare 
en av mange. Like fullt vil noen av oss 
støtte ham og resten av familien gjen-
nom denne krisa - så langt vi evner. 
Vi lever i ei tid der nødlidende på uli-
ke måter omgir oss. Ingen kan hjelpe 
alle, men alle kan hjelpe noen. 

Uskyldig fengslet?
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Professoren var særlig interessert i å 
kartlegge forskjellen mellom den inn-
virkningen ”nord-sør bistand” og den 
fra Kina, ”sør-sør bistand” har på det 
gassiske helsesystemet. Helsesyste-
met han møtte på Madagaskar, kalte 
han «ekstremt fragmentert».

Bistand blir sett på som soft power, 
for gavmilde stater har som regel et 
utenrikspolitiske mål med å gi dis-
se gavene. Et unntak er helsebistand, 
som blir sett på som politisk nøytralt 
-- så lenge hjelpen kommer fra vest-
lige land. Intervensjonene fra Kina 
derimot, som har vært av substansiell 
størrelse siden 1970-tallet, blir urett-
messig demonisert av Vesten, ifølge 
den amerikanske professoren. 

Kina har ytt helsebistand til Afri-
ka helt siden de første diplomatiske 
bånd begynte å utvikles mellom fol-
kerepublikken Kina og postkoloniale 
afrikanske stater på 1960-tallet. Ved å 
bidra med kinesiske legeteam og byg-
ge sykehus, klinikker og veier, og ved 
å introdusere kinesisk naturmedisin 
og akupunktur, har kinesisk helsebis-
tand vært mer «horisontal» enn den 
vestlige. Kina har lykkes med å ska-
pe et inntrykk av å være en donor på 
øyehøyde med de afrikanske landene 
de støtter. Som en strategisk ”søster” 
som også har en fortid som kolonistat, 
er Kina åpen om at de involverer seg i 
Afrika for gjensidig utbytte, og spiller 
på at de står sammen med de afrikan-
ske landene mot imperialistiske, vest-
lige stater. Vestlige land, på sin side, 
insisterer på at helsebistanden deres 
er politisk nøytral og kun et uttrykk 
for internasjonal solidaritet. 

Nærmest uten unntak er vestlig me-
dia opptatt av intensjonene bak Kinas 

tilstedeværelse, uten å se på de faktis-
ke resultatene av den og virkningene 
den har hatt i Afrika. Flere land Kina 
gir helsebistand til har ingen som 
helst naturressurser kineserne kan ha 
interesse av. Dette kan altså ikke være 
hovedgrunnen for hvorfor kineserne 
er på Madagaskar. 

Forskjellen på vestlig og kinesisk 
helsebistand
Kinas helsebistand skiller seg fra 
vestlig helsebistand på flere måter. 
I motsetning til vestlige aktører som 
USAID og det britiske Difid, er ikke 
kinesisk bistand sentralisert i Beijing, 
men desentralisert til provinsnivå. 
Vanligvis yter én kinesisk provins bi-
stand til én afrikansk stat. 

Mens vestlige donorer styrer unna 
korrupte regjeringer og gir finansiell 
støtte til spesifikke satsningsområder 
som mor-barn-helse og bekjempel-
sen av bestemte sykdommer (og ikke 
nødvendigvis i forhold til der beho-
vet er størst) gjennom internasjona-
le organisasjoner, er Kinas helsebis-
tand bilateral. I motsetning til vestli-
ge donorer, gir ikke kineserne hjelp 
hvis de ikke blir spurt om det. Kina 
holder fast på sitt prinsipp om å re-
spektere mottaker-staters suverenitet 
uavhengig av hvordan styresettet er, 
og kommer i form av menneskelige 
ressurser, infrastruktur og medisiner 
istedenfor pengeoverføringer. Kadetz 
tror at dette er grunnen til at Kinas bi-
stand ikke blir applaudert på samme 
måte som det vestlig bistand gjør. Det 
er vanskeligere for korrupte mellom-
menn å tjene på denne type bistand. 
Svimlende 80% av finansieringen 
til Madagaskars helsesystem kom-
mer fra utlandet, og beskrives av Ka-
detz som «ekstremt fragmentert». Det 

fantes ingen ministerium til å holde 
oversikten over intervensjonene og 
koordinere dem. Resultatet er en my-
riade av ukoordinerte donorer med 
forskjellige agendaer, og programmer 
som ikke er basert på behovet for hel-
setjenester. For det finnes ikke noen 
skikkelig vurdering over hva behove-
ne er. Men, som en gassisk informant 
ved en av de større helseorganisasjo-
nene i Tana sa det: «Vi må ta imot det 
vi får. Skal vi si nei til støtten selv om 
vi ikke kan bruke den der vi trenger 
den mest?»

Skaper avhengighet
Kadetz kritiserer vestlige donorer for 
å skape avhengighet med bistanden 
sin. Han snakker om ”the business 
of aid”, og om utviklingen av medisi-
ner ingen tjener penger på hvis men-
nesker slutter å bli syke. Men kineser-
ne må også ha en annen agenda med 
å være involvert i Afrika. Hvis Kinas 
mål med støtte var hjelp til selvhjelp, 
ville de trent opp gassisk helseper-
sonell slik at kinesiske legeteam ikke 
behøves lenger. Intervensjonene fra 
Kina er ikke ment til å bygge opp et 
uavhengig helsesystem, det er ment 
til å skape et helsesystem som er av-
hengig av kinesisk personell og me-
disiner. 

TeksT: karianne Skjæveland
foTo: karoline Høibo

Kinesisk helsebistand på 
øyehøyde med afrikanske land
Paul Kadetz er professor i folkehelse på universitetet i Shanghai. Han valgte 
Madagaskar som casestudy da han skulle undersøke hva slags virkning 
internasjonal bistand har på utviklingslands nasjonale helsesystemer. 

Kanskje kan kineserne bistå med helsetjenes-
ter for denne jenta og lillebroren hennes?
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Er det en ulempe eller fordel å ha en flerkulturell bakgrunn hvis man vil opp og 
frem i Norge? Eller kanskje det ikke spiller noen rolle i det hele tatt?

Andreas Hajanirina Fiderana Olsen er 
en ung mann med røtter fra Madagas-
kar og som er på vei opp i det norske 
samfunnet. 27 åringen er nylig tilsatt 
produktsjef for nettstedet e24.no som 
eies av Schibsted-gruppen. Der har 
han ansvaret for alle de digitale platt-
formene selskapet tjener penger på. 
Madagaskarforum slo av en prat:

Gassisk bakgrunn
- Hva er din gassiske bakgrunn?
- Jeg er født i Tamatave i -89. Der bod-
de jeg til jeg var seks år. Foreldrene 
mine skilte seg da jeg bare var ett, og 
da moren min møtte en norsk mann 
ville hun ha med oss til Norge, men 
besteforeldrene min sa nei.  Derfor ble 
jeg boende hos dem i Tamatave til min 
bestefar døde. Min bestemor mente 
det var best at min søster og jeg vok-
se opp med mor, så dermed kom jeg 
til Jørpeland i Rogaland som 6-åring. 
Senere flyttet vi til Stavanger der jeg 
etterhvert gikk på videregående skole. 

Jeg hadde en mor som var veldig mål-
rettet og ville at vi skulle bli så godt 
integrerte som mulig, så hun push-
et oss med skolearbeid, gitar- og pi-
anospilling samt idrett. Jeg har alltid 
vært opptatt av å bli så flink jeg kan i 
de ting jeg involverer meg i. Jeg spilte 
mye fotball, spilte i Viking og var til og 
med på kretslaget. Men da jeg brakk 
hele leggbenet etter en takling som 16 
åring, ble jeg aldri like rask igjen og la 
den karrieren bak meg.

Etter endt militærtjeneste der han 
var lagfører i garden, begynte han på 
Norges teknisk-naturvitenskapeli-
ge universitet (NTNU) i Trondheim. 
Der startet han på sivilingeniørstudiet 
Bygg- og miljøteknikk. Men underveis 
oppdaget han et tilbud de hadde som 
ga en mastergrad i Industriell tekno-
logi- og økonomiledelse, og kom vide-
re inn på noe som heter NTNUs entre-
prenørskole. Dermed fikk mastergra-
den hans en spesialisering innenfor 

entreprenørskap og innovasjon.
- På slutten av studiet fant jeg ut at 
jeg kunne tenke meg å være leder i en 
større organisasjon og da jeg hørte at 
Schibsted konsernet hadde et trainee-
program så søkte jeg der. Av 1000 sø-
kere var jeg og ni andre heldige og fikk 
plass. 

Gassiske verdier
I dag er han altså produktsjef for nett-
stedet e24. Et nettsted som skriver om 
økonomiske nyheter, har podcaster 
om økonomi, etc. Nettstedet presente-
rer alle VG sine økonominyheter og er 
assosiert med avisen.

- Hva slags forhold har du til Madagaskar 
nå?
- Jeg snakker både fransk og gassisk 
og jeg har jo besøkt landet med jevne 
mellomrom. Jeg er vel på besøk der ca. 
hvert 4. eller 5. år. Og så har jeg god 
kontakt med min mors familie som 
bor i Manakara.

TeksT: Henrik S. grydeland
foTo: Privat

Suksess med Madagaskar 
i bagasjen
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- Hvordan har den gassiske bakgrunnen 
preget deg? 
- Det har jeg kanskje tenkt for lite på. 
Det var viktig for mamma at jeg skul-
le bli så integrert som overhode mulig. 
Det var viktig for henne at jeg skulle 
komme godt i gang med mitt norske 
liv. Jeg husker lite fra da jeg bodde der. 
En ting som kanskje har formet meg er 
at man har litt mindre jantelov tanke-
gang der enn her. Kanskje at jeg liker å 
ta en utfordring. Jeg er ikke så redd for 
å synge foran et publikum og kanskje 
ikke like innesluttet som nordmenn? 
Jeg kommer fra en familie som er glad 
i musikk, og det kommer nok fra Ma-
dagaskar.

- Det kan høres ut som at din mor har vært 
mer ambisiøs og pushet litt mer enn nor-
ske foreldre?
- Det er jeg i så fall ekstremt takknem-
lig for. At hun har vært skikkelig på og 
oppmuntrende og forklarte hvorfor 
det var viktig å ta del i ting. Det har 
vært en viktig suksessfaktor, hvis man 
kan kalle det det.

Skilandslaget
I sin ekstremt festlige bok «The So-
cial Guidebook to Norway» skriver 
franskmannen Julien S. Bourrelle om 
langrennsporten og dens betydning i 
det norske samfunnet. «Er du god på 
ski, husk å nevne det i jobbintervju-
er» skriver han. Vel så interessant er 
det faktum at i for eksempel Birken, så 
er det stuerent å ha en «elite» klasse. 
I vårt egalitære Norge, liker ingen at 
noen plasseres som elite, men sport er 
unntaket, noe som burde være inter-
essant for sosiologer og sosialantropo-
loger. Mer norsk enn med ski på bena, 
blir man neppe og det er til og med lov 
å skryte av det. Andreas Olsen har i så 
måte bestått testen. Han er offisielt en 
del av det gassiske skilandslaget. Det 
riktige er vel antakelig at han er det 
gassiske skilandslaget. Han ble god-
kjent av den gassisk-olympiske komi-
te til OL i Sochi, men klarte ikke OL-
kravet. Men han gir seg ikke. 
- Det var nok litt forhastet første gan-
gen. Det er ganske omfattende sports-
lige krav for å få delta. Men jeg trener 
mer nå, teknikken er blitt bedre så jeg 
har en drøm om å delta i Pyeongchang 
(Sør Korea) i 2018. 

- Hvor god må man være for å kvalifisere 
seg?
- Jeg tenker at jeg må opp på et ok mo-

sjonistnivå. Klarer man å gå Birken på 
en grei tid, så bør det holde. Vi skal 
uansett gå flere renn denne sesongen 
for å samle poeng.

- Vi?
- Ja, jeg har to kompiser som jeg trener 
med, vi kan kalle det støtteapparat.
- Man vasser kanskje ikke i penger som 
langrennsløper fra Madagaskar.
- Nei. Vi hadde en sponsor i Altea, men 
trenger vel noen flere skal vi komme 
avgårde.

Madagaskar er viktig
- Hva betyr Madagaskar for deg nå? 
- Jeg ser på Madagaskar som landet 
jeg er fra. Det er viktig for meg at folk 
vet det. Ellers synes jeg det er trist å se 
at det ikke går bra for landet.

- Hva sier folk når du sier at du har en 
gassisk bakgrunn?
- Er det som i tegnefilmen, er den van-
ligste reaksjonen. Det er ikke mange 
som vet noe særlig. Endel har et bil-
de av landet som et paradis de gjerne 
vil reise til. Jeg tror ikke mange har en 
forestilling av hvor hardt og vanskelig 
livet der kan være. 

- Hva er det viktigste du tar med deg fra din 
gassiske familie: 
- Musikkbiten som jeg nevnte. Og 
samholdet som er supersterkt på Ma-
dagaskar. Jeg tror  ikke man kan ta 
med seg noe viktigere enn det.

- Hvis du kunne implementere noe fra 
Madagaskar til Norge, hva ville du tatt 
med?
- Optimismen og åpenheten. Du kan 
bli invitert til middag hos en nabo du 
aldri har sett. Den åpenheten ser man 
ikke her.

- Og motsatt vei?
- Det er kanskje det mest spennende. 
Jeg ville nok tatt med tanken om rett-
ferdighet. Korrupsjonsproblematik-
ken er kanskje den vanskeligste. De 
som er korrupte er så redde for å hav-
ne i fattigdommen, og de vil gjøre alt 
for at de ikke skal havne igjen der de 
en gang kom fra. I Norge har folk det 
generelt ganske bra og har ikke dette 
insentivet. Dette er en ond sirkel som 
også folk med gode hensikter, kan fal-
le inn i.

Det flerkulturelle Norge
- Du er et godt eksempel på det flerkulturelle 

Norge som lykkes. Gjør du deg noen tanker 
om den debatten? 
- Det er litt farlig å snakke om dette. 
Det er å si noe som oppfattes feil. Det 
som er viktig for meg, er at den bes-
te personen får jobben uansett hud-
farge, kjønn eller hva det måtte være. 
I utgangspunktet er det bra at man 
vil ha med alle minoriteter, men det 
må ikke gå på bekostning av de som 
er best. Det som motiverer meg, er at 
jeg hører at enkelte med utenlandsk 
bakgrunn tenker at de ikke kan klare å 
komme seg frem uansett. Jeg vil gjer-
ne vise at det er mulig og vise at alle 
kan klare det. Det er en motivasjons-
faktor for meg.

- Har du lyst til å være en rollemodell for 
andre?
- Kanskje. Det er viktig vise at også 
mørke, eller med utenlandsk bak-
grunn kan klare å komme frem og vise 
at dette er mulig. Men det viktigste for 
meg selv er å vise at bakgrunn ikke 
har noe å si så lenge man står på og 
gjør det man skal.
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Da presidentparet kom skridende på den røde løperen til Iavoloha-palasset for  
å feire det nye året sammen med diplomatiet og de inviterte gjestene, hadde  
demonstranter satt ut tomme blikktallerkener på gaten for å vise hvordan  
vanlige folk har det. De tomme blikktallerkene dannet en kontrast til de lekre 
kanapeene som skulle serveres til makthaverne og deres fasjonable gjester på 
palasset. 

Diplomatiets talsmann, den marok-
kanske ambassadøren Mohamad 
Amar, sa at han drømte om at 2016 
skulle gi en bedre fremtid for alle gas-
sere og at Madagaskar skulle bli en 
modell for regionen. Den manglende 
sikkerhet, søppel i gatene, utbredt fat-
tigdom og et styresett der man lener 
seg på hjelp utenfra, bringer ikke lan-
det fremover, sa han. «Jeg drømmer 
om et Madagaskar som igjen kan bli 
den grønne øya, med rosentrær i sko-
gen og unike dyr, der gassernes leve-
kår blir raskt forbedret, der lederne 
har mot til å styre; landet trenger vi-
sjoner», sa han. 

Drømmen og realitetene
Det er nå snart to og et halvt år siden 
Hery Rajaonarimampianina ble tatt i 
ed som president etter fem år med po-
litisk krise etter statskuppet 17. mars 
2009. Innsettelsen 25. januar 2014 gjor-
de slutt på overgangsperioden, men 
den utviklingen som mange håpet på, 
har ikke kommet. Madagaskars øko-
nomi er fortsatt elendig og fattigdom-
men er økende. Det er utenlandske gi-
vere slik som UNICEF, WFP, ILO og 
andre som holder skoler og helsesta-
sjoner i gang utover landsbygda. Man-
ge steder har skolariseringen stått stil-
le eller gått tilbake. Småindustri i by-

ene plages av stadige strømkutt og 
sviktende vannforsyning, Importer-
te produkter som brukte klær og an-
dre forbruksvarer slipper å betale toll, 
noe som gjør at lokal industri ikke kan 
konkurrere. Skreddere og syersker får 
ikke arbeid.

Verdensbanken og Det internasjo-
nale pengefondet er kommet tilbake 
med investeringer. Det amerikanske 
millenniumsprogrammet gjennom 
AGOA-avtalen som åpner for tollfri 
import av tekstiler til det amerikanske 
markedet er på plass igjen, og bidrar 
til nye arbeidsplasser. En betingel-
se for å gjenoppta disse programme-
ne er politisk stabilitet, kamp mot kor-
rupsjon og utdanning av menneskeli-
ge ressurser. Videre kreves det åpen-
het og betaling av skatter og tollavgif-
ter. AGOA-programmet kan også åp-
nes til å omfatte bevaring av miljø og 
kamp mot ulovlig plyndring av natur-
ressurser. 

Slike tiltak bidrar til at det går frem-
over, men det går sent. I 2013 var vek-
sten 2,4%, i 2014 økte den til 3,2% og 
nådde nesten 3,4% i 2015. Regjerin-
gen håper at veksten skal øke til 4,5% 
i 2016. Presidenten har foretatt mange 
utenlandsreiser, men lite er kommet 

ut av dem av reelle investeringer. Med 
økende politisk stabilitet har tilliten 
økt og Verdensbanken har blant annet 
nylig bevilget 53 millioner USD for å 
bidra til innsats for jordbruket.

Politikk og politiske vinder
Siden presidentinnsettelsen har Ma-
dagaskar hatt tre regjeringer, den sis-
te ble utnevnt nå i april med tidlige-
re innenriksminister Olivier Mahafa-
ly som ny statsminister. Ifølge enkelte 
observatører har det lenge vært klart 
at forholdet mellom tidligere statsmi-
nister general Ravelonarivo og presi-
denten ikke har vært optimalt. Ifølge 
lederen i avisen Tribune skyldes det at 
generalen begynte å stikke nesen i sa-
ker som luktet maktmisbruk. En navn-
gitt rådgiver hos presidenten had-
de fått spesielle betingelser av nett-
opp innenriksminister Mahafaly, og 
personer som var anklaget for ulov-
lig eksport av rosentre, var sluppet fri 
fra fengslene og gitt utreisetillatelse 
etter en telefonsamtale, ble det hev-
det. Innenriksministeren, som nå i til-
legg er blitt statsminister, bidro sterkt 
til valgseieren for presidentens parti 
HVM ved kommunevalget. 

Det har aldri vært godt å vite hva som 
er tomme rykter og hva som er sant 

TeksT: øyvind daHl
foTo: tribune

Madagaskar trenger 
visjoner og styringskraft
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på Madagaskar, men slike mistanker 
bidrar ikke til å skape tillit. Og det er 
nettopp tillit presidenten trenger for 
å reise landet opp igjen etter fem års 
politisk krise som har vært en katas-
trofe for folk flest. Dersom han om-
gir seg bare med «Ja-mennesker», får 
ikke opposisjonen noen kanaler til å 
ytre seg, og mistilliten kan bygge seg 
opp igjen slik som det har hendt tid-
ligere i gassisk nyere historie. Dette 
har ført til gjentatte kriser i 1972, 1991, 
2002, 2009. Mønsteret har vært gan-
ske likt hver gang: President Tsirana-
na bygde opp partiet PSD, Ratsirakas 
parti AREMA ble nesten enerådende, 
og Ravalomanana mente vel han had-
de sikret seg når TIM hadde det store 
flertallet i Nasjonalforsamlingen, Se-
natet og i statsapparatet. 

Den nåværende presidenten Hery 
Rajaonarimampianina følger samme 
mønsteret. Han hadde ikke fått tid til 
å bygge opp et parti fordi valget på 
Nasjonalforsamling ble gjennomført 
samtidig med presidentvalget. Men 
han har tatt det igjen siden. Kommu-
nevalget ble utsatt flere ganger slik at 
han fikk lokale representanter fra sitt 
nye parti HVM i alle kommuner før 
valget som ble gjennomført 31. juli i 
fjor. HVM ble også nesten enerådende 

i Senatet som ble innsatt i begynnel-
sen av dette året. 

På Madagaskar er de politiske parti-
ene ikke bygget opp rundt en ideolo-
gi eller et politisk program, men rundt 
en person som har makt. Når en ny 
statsleder dukker opp, er folk snare til 
å snu kappen slik at de kan være der 
hvor makten og pengene er. Men det 
betyr at lojaliteten er like variabel som 
vinden. Selv om presidenten omgir 
seg med ja-mennesker og støttegrup-
per fra sitt eget parti, kan de fort fal-
le ham i ryggen dersom nye politiske 
vinder begynner å blåse. Dette har vi 
sett flere ganger ved de gjentagende 
krisene. Og ingenting tyder på at det 
ikke kan skje igjen.

Ledere med styringskraft
Det Madagaskar trenger er ledere 
med styringskraft. Det må være ledere 
som kan dra hele folket med seg, ikke 
bare de lojale elitene som er ute etter 
egen vinning.  Korrupsjon må være 
bannlyst helt fra toppen og nedover i 
hele systemet. Madagaskar trenger le-
dere som har integritet og kan stille 
krav til sine støttespillere om å gjen-
nomføre en politikk til beste for hele 
befolkningen.  Men gassisk kultur er 
en fihavanana-kultur, det betyr at in-

gen må tråkke noen på tærne – man 
må glatte over og ikke utfordre noen 
og late som man er enige – helt til det 
sprekker igjen. 

Presidenten ønsker å bli gjenvalgt 
i 2018. Men han vil få konkurranse. 
Den forrige presidenten Marc Ravalo-
manana, som ble avsatt ved kuppet i 
2009, har erklært at han vil være kan-
didat ved neste presidentvalg. Da Ra-
valomanana var president, stilte han 
krav til sine medarbeidere og kastet på 
dør de som ikke leverte. Slik fikk han 
gjennomført mer for landet enn noen 
tidligere presidenter, men dessverre 
fikk han også mange fiender.

Nå er businessmannen Ravalo-
mananar i gang med å bygge opp TI-
KO-konsernet sitt igjen etter at det ble 
rasert i 2009. Nå i mai fikk han kona 
si, Lalao Ravalomanana, som er ord-
fører i Antananarivo, til å klippe sno-
ren ved gjenåpningen av grossistfir-
maet Magro, denne gang i kompani-
skap med et ukjent foretak Triple A. 
Triple A skal stå for handel, verdiskap-
ning og eksport. På denne måten byg-
ger han ikke bare en økonomisk platt-
form for seg selv, men antagelig også 
en politisk plattform før presidentval-
get i 2018. 

Presidentparet på den røde løperen på vei 
inn til nyttårsfeiringen i Iavoloha-palasset.

Lalao Ravalomanana klipper snoren ved gjenåpningen av 

Magro med ordene: «Må Magro og Triple A lenge leve!» Marc 

Ravalomanana står ved siden og sønnene bak.
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I 1917 ble læreren Magnus Våge engasjert av Rogaland Ungdomslag til å  
utarbeide en egen bunad for kvinnene i regionen. 99 år senere skaper ullstakken 
med snøreliv bærekraftige arbeids- og skoleplasser i Stavangers vennskapby på 
Madagaskar.

TeksT og foTo: karianne Skjæveland

Bedriften min, som er den første til å 
levere fairtrade bunadsøm til forhand-
lere, selvstendig næringsdrivende bu-
nadstilvirkere og privatkunder i Nor-
ge, heter Kilonga Søm og Solidari-
tet. Vi startet opp med bunadkurs og 
skikkelig krysskulturell kompetanse-
overføring på Lovasoa Cross Cultural 
Competence Centre i desember 2015. 
Bunadtilvirker Ingeborg Berg tok ut-
fordringen om å lære gassiske syer-
sker å brodere norske bunader, på 
strak arm. Da var det 51 år siden hun 
hadde kommet til Madagaskar for før-

ste gang, den gang som skolemisjonær 
utsendt for NMS. 

12 kvinner med broderierfaring hadde 
fått invitasjon til å bli med på kurs via 
forskjellige syskoler og atelier i Antsi-
rabe, og ble instruert i brodering med 
tynt ullgarn på ullstoff. De fem dyktig-
ste begynte å brodere på materialpak-
ker fra Nordaker Bunader AS i januar 
i år, og mottakelsen av både pilotpro-
duktene og konseptet har gått over all 
forventning hjemme i Stavanger. 

Et marked som vokser
Omlag 10 000 konfirmantjenter skal ha 
bunad hvert år. I tillegg kommer mø-
drene og tantene som ikke fikk bunad 
da de sto konfirmant, men som nå vil 
ha bunad som voksne. 70% av norske 
kvinner har minst én bunad, og popu-
lariteten øker jevnt. Danskene, der-
imot, bruker bare nasjonaldrakt når 
det danses folkedans. Svenskene på 
sin side ler av tanken på å bruke sin 
som festantrekk. 

Fairtrade bunadsøm 
fra Madagaskar
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Den utstrakte bruken av folkedrakt 
som vi har her til lands, er på man-
ge måter et særnorsk fenomen. Det er 
fordi bunaden var et viktig symbol i 
den kulturelle kampen – norskdoms-
rørsla - den gangen våre formødre og 
forfedre skulle løsrive seg fra unionen 
med Sverige. Bunadbruken ble en vik-
tig del av skapelsesprosessen av vår 
egen, norske identitet. 

I dag er så mye som 2/3 av bunade-
ne som kjøpes, hel- eller delprodu-
sert i lavkostnadsland. Det er de sto-
re bunadkjedene som gjør big busi-
ness på masseproduserte folkedrak-
ter, og det er lite igjen av den idealis-
men, frivilligheten og ikke minst nær-
heten bunaden vår egentlig symboli-
serer. Disse verdiene har jeg tatt opp 
igjen og bygget videre på. Vi er en al-
ternativ underleverandør bunadstil-
virkere som har sagt nei til tilbud om 
utenlandsk søm tidligere, men som 
har problemer med å skaffe dyktige 
utøvere til å brodere i Norge, kan sam-
arbeide med med god samvittighet.

Tekstilbransjen på Madagskar
Det er harde tider for gassiske tek-
stilarbeidere. Før den politiske krisen 
i 2009 var Madagaskar eksepsjonell i 
Afrika sør for Sahara når det gjaldt å 
tjene penger på eksport fra tekstilin-
dustrien, som sysselsatte over 100 000 
mennesker. Klær sto for så mye som 
50% av Madagaskars eksporterte va-
rer den gangen. Etter 2009 har pro-
duksjon for eksport falt med 30%, an-
tall arbeidsplasser har falt med 20%, 
og lønnsnivået har falt med rundt 
13%. Likevel er yrkesopplæring i tek-
stilarbeid som klipp og søm fremdeles 

blant de mest populære fagene, skal vi 
tro ECCOVA`s (Ecole de Coupe et Coutu-
re) grunnlegger, som har formidlet to 
av fem Kilonga-syersker.

Business as unusual
Istedenfor å tilby broderiene til spott-
pris, koster forklesettene fra Mada-
gaskar like mye som forklesett Made 
in Norway. Vi leverer kun bunadsøm, 
og ikke ferdigmonterte bunader. Sy-
erskene på Antsirabe får dobbel lønn 
i forhold til lokal industristandard, og 
de vil få sykeforsikring og rett til pen-
sjon så snart produksjonen kommer 
opp på et nivå som gir mulighet for 
fulltidsansettelser. Overskuddet bi-
drar til driften av Voantsinapy-skolen 
(bedre kjent for mange som «Senne-
psfrøskolen»), som jeg har hatt et per-
sonlig forhold til siden den ble grunn-
lagt mens jeg gikk på DNS i 1994. 

Mange inspirasjonskilder
Foreldrene mine, Sigrun og Per 
Skjæveland, er styremedlemmer i 
Voantsinapy`s støtteforening. Sammen 
med Eva og Svein Nielssen har de byg-
get et stort nettverk finansielle støtte-
spillere her i Norge. Sammen med den 
gassiske ledelsen driver de en fanta-
sisk organisasjon som har gitt tusen-
vis av barn og unge på Antsirabe sko-
legang og en bedre barndom i over 
20 år. Jeg hadde lenge drømt om å ta 
over stafettpinnen etter mine foreld-
re, og fundert på i hvilken form. Som 
så mange andre har jeg latt meg inspi-
rere av skolens leder og rektor Noro`s 
formidable forvaltning av resursene 
fra Norge til å bidra til arbeidet. Sko-
len får ingen støtte av den gassiske 
stat. 

Noen husker kanskje navnet mitt fra 
artikkelen «En lysere fremtid for Ma-
dagskar», som sto på trykk i Mada-
gaskarforum på denne tiden i fjor. Jeg 
skrev litt om resultatene fra en felt-
undersøkelse gjort i forbindelse med 
evalueringen av det første solarkiosk-
nettverket på Madagaskar. Oppdrags-
giveren min den gangen var eksperter 
på utvikling og implementering av in-
kluderende forretningsmodeller. Jeg 
fikk øynene opp for koblingen mel-
lom forretningsdrift og sosialt arbeid, 
og tenkte at forventningen om at bu-
nader skal bæres med stolthet, kunne 
være et godt utgangspunkt for en so-
sial bedrift.

Merking
Bunadsprodusentene som har gjort 
seg store på å flagge ut til lavkostnads-
land som Kina, Thailand, Estland og 
Ghana, opplyser om sømmens opphav 
i svært liten grad i markedsføringen av 
sine produkter. Dette er for å opprett-
holde en illusjon om autensitet. For at 
en bunad skal være «ekte», må man gi 
inntrykk av at den er laget av norske 
bestemødre “oppi dalom”. I dette øy-
emed har vi nordmenn blitt ført bak 
lyset siden slutten av 90-tallet, da de 
fleste store produsentene satte igang. 
Jeg tok et bevisst valg om å gi bedrif-
ten min et gassisk navn, for å under-
streke at jeg er en annerledes aktør. 
Kilonga er et gassisk ord for «barn», og 
målet er å lage bunader som kan bæ-
res med stolthet fordi, og ikke på tross 
av, at sømmen kommer fra utlandet. 

Forklesettene våre merkes individuelt, 
og kjøperen får vite hvordan kvinnen 
som broderte bunaden hennes ser ut, 

Voantsinapyskolen har vært i drift siden 1995. Idag teller elev-
flokken 560 barn fra første til niende klasse. 
(Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad)

FAKTA

Kilonga Søm & Solidaritet

Kilonga er en sosial bedrift som leverer forklesett til for-
handlere, selvstendige bunadstilvirkere og privatkunder. 
Foruten å skape lokale, rettferdig betalte arbeidsplasser, går 
overskuddet tilbake til produksjonsstedet og driften av Vo-
antsinapy-skolen på Antsirabe. 

Hjemmeside: www.kilonga.no.  
Facebook: www.facebook.com/kilongatekstiler 
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hva hun heter, og litt informasjon om  
hvordan livet hennes er på Antsira-
be. Hun får også et konkret forståelse 
på hvordan kjøpet hennes får positi-
ve ringvirkninger. Ett kjøp kan for ek-
sempel dekke utgiftene til 50 elevers 
lunsjmåltid i 15 uker. Eller overskud-
det kan holde én student på lærersko-
len i Fandriana i nesten ett skoleår. 
Flere menigheter i Stavanger opply-
ser nå om muligheten til å bestille bu-
nadsøm som gjør en forskjell, i deres 
informasjonsskriv til neste års konfir-
manter.

 «Førsteklasses søm»
Kari Einarsen, som har brodert godt 
og vel 100 bunader, både privat og som 
underleverandør for Nordaker Buna-
der AS i en periode, kaller broderie-
ne fra Kilonga for «førsteklasses søm». 
«Når stoff, garn og mønster er norsk, 
damen som driver det er norsk, og 
monteringen skjer i Norge, synes jeg 
bare det er kjekt at gassiske kvinner 
kan hjelpe oss å bære bunadstradisjo-

nen vår videre.» Det er mange som ser 
på gassisk broderi, som er i verdens-
klasse når det gjelder kvalitet, som en 
slags arv fra misjonærene. Misjonsk-
vinnene underviste jo ikke bare i le-
sing, matematikk og andre boklige 
fag, men også håndarbeid. Èn av de 
fem syerskene som broderer bunader 
hos Kilonga, er døv, og fikk undervis-
ning i blant annet Hardangersøm av 
en norsk misjonærkvinne på døvesko-
len FOFAMA da hun var liten. 

Veien videre
Fem måneder etter oppstart er før-
ste opplag utsolgt, nye bestillinger 
er kommet inn, og samarbeidsavta-
ler med store bunadsforhandlere i re-
gionen er i boks. Etter at Aftenbladet 
trykket «Jelsa-søm fra Madagaskar», 
en åtte siders fotoreportasje fra systua 
på Voantsinapy i Magasinet (tilgjen-
gelig på www.aftenbladet.no), har det 
strømmet inn positive tilbakemeldin-
ger. Daglig leder hos en av eldste spe-
sialforretningene for bunader tok imot 

meg med åpne armer da jeg kom inn 
i butikken i Stavanger sentrum. Hun 
hadde hatt flere henvendelser fra kun-
der som spurte om de førte bunader 
fra Madagaskar, og ville vite: «Når kan 
vi komme igang med produksjon?» 

Jeg kommer til å samarbeide med 
både Ravinala Reiser AS og Madagas-
kar Reiser om å legge opp skredder-
sydde turer for bunadstilvirkere som 
vil bidra ved å dele av sin kompetanse 
i nye bunadkurs på Lovasoa. «Reiser 
med mening» får i så måte en utvidet 
betydning. Det fins 450 bunadsmodel-
ler å bryne seg på, så her er nok utfor-
dringer til alle som vil bidra til fattig-
domsbekjempelse på en kreativ, bæ-
rekraftig måte. De av dere lesere som 
reiser sørover og har lyst og anledning 
til å hjelpe til med frakt, kan veldig 
gjerne henvende seg til meg på kari-
anne@kilonga.no enten dere reiser fra 
Stavanger eller fra andre steder i lan-
det. En materialpakke veier 750 gram. 

12 deltakere med diplom etter vel utført bunadkurs den 17.12.15, sammen med kursledere Karianne Skjæveland og 
Ingeborg Berg.  (Foto: Sigrun Skjæveland)
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FAKTA

Voantsinapy («Sennepsfrøskolen»)

Grasrotinstitusjonen Voantsinapy ble 
grunnlagt av den gassiske enken Razafia-
risoa Elisabeth i 1995. Skolens visjon er å gi 
vanskeligstilte barn et likeverdig skoletil-
bud og en bedre barndom. Hovedkriteriet 
for opptak er foreldreløshet, lav eller ingen 
inntekt, og alkoholproblemer i hjemmet. 
Driften, som blant annet inkluderer lærer-
lønninger, undervisningsmateriell, skole-
måltid og medisinsk hjelp, dekkes av sko-
lens støtteforening i Norge. En rekke privat-
personer, foreninger og lag, samt Nylund 
og Hellemyr Barneskole, Hakkebakkesko-
gen barnehage, NorMad Sportsaid og Rota-
ry International Stavanger West er blant de 
trofaste støttespillerne. 

Følg organisasjonens arbeid på 
Facebook: 
www.facebook.com/voantsinapy

Ett forklesett-salg er nok til å underholde en 
avgangselev som Kolonia på lærerskolen i 
Fandriana i nesten ett år. 
(Foto: Karianne Skjæveland)

“Forklesettene merkes individuellt med 
navn og bilde. (Foto: Fredrik Refvem, 
Stavanger Aftenblad)”
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I 2005 tok den lutherske kirken på Madagaskar initiativ til å tenke nytt om 
kirkens rolle i lokalsamfunnsbygging og utviklingsarbeid. Use Your Talents 
vokste etterhvert fram på Madagaskar, og nå har dette blitt en eksportartikkel 
Madagaskar kan være stolt av. 

Med utgangspunkt i lignelsen om ta-
lentene i Matteus 25 og Paulus’ opp-
fordring i 1. Kor 12 til å finne sin tje-
neste i menigheten, utviklet kirken et-
ter hvert en metode der menigheten 
selv ble den primære utviklingsagen-
ten. Arbeidet fikk navnet Use Your Ta-
lents, eller Bruk Dine Talenter. 

Kirkens visjon i Use Your Talents er “å 
stimulere og støtte alle i kirken til å 
bruke sine talenter til å bygge et bed-
re Madagaskar”. For å oppnå dette er 
man avhengig av å få med hele kirken, 
og man har derfor etablert utviklings-
komiteer på alle nivåer i kirkestruktu-
ren, fra nasjonalt nivå helt ut til hver 
enkelt menighet.

Gjennom gode systemer for rappor-
tering, opplæring og erfaringsdeling 
mellom de ulike nivåene, har man 
kunnet styrke menighetenes samar-
beid med andre aktører i lokalsam-
funnet, ikke minst lokale myndighe-
ter. Selv har jeg hatt anledning til å føl-
ge utviklingen av denne tilnærmingen 
gjennom alle disse årene på oppdrag 
fra NMS.

Hva karakteriserer Bruk Dine 
Talenter?
Selv om Bruk Dine Talenter får uttrykk 
i mange ulike aktiviteter, alt etter de 
ressursene man har tilgjengelig, kan 
man likevel identifisere noen felles-
trekk.

Start med ressursene
Utgangspunktet for Bruk Dine Talenter 

er de ressursene man allerede har til-
gjengelig lokalt. Man spør seg hvor-
dan disse ressursene kan bli aner-
kjent, brukt og videreutviklet. Dette 
er en annerledes tilnærming til lokal-
samfunnsbygging enn for eksempel et 
rent behovsfokus eller rettighetsper-
spektiv. Da er det ikke uvanlig at fo-
kus heller blir på det man mangler el-
ler ikke har.

Aktører
Drivkraften ligger i lokalsamfunnet. I 
eksemplet i denne artikkelen er det en 
ildsjel i menigheten som tar initiativet 
og gjennomfører aktiviteten. 

Integrert i menighetsliv 
Kirkers bistands- og utviklingsarbeid 
er ofte organisert i prosjekt og imple-
mentert gjennom en egen utviklings-
avdeling eller selvstendig bistands-
organisasjon. Ofte operer de mer el-
ler mindre uavhengig av resten av kir-
ken. Resultatet kan være at kirken og 
dets menigheter ikke har eierskap til 
det diakonale arbeidet de er med på. 
Da har de heller ikke den positive inn-
flytelsen på lokalsamfunnet som de 
kunne hatt. I Bruk Dine Talenter er ut-
viklingsarbeid en integrert del av me-
nighetens øvrige arbeid. Man bidrar 
til utvikling der man selv bor.

Frivillighet
Bruk Dine Talenter baserer seg på fri-
villighet. Å ta ansvar for lokalmiljø-
et vil være en like naturlig del av me-
nighetslivet som å synge i kirkens kor. 
Det er derfor viktig å få oversikt over 

ressurspersoner og gi folk utfordrin-
ger og rom i tråd med talenter og in-
itiativ. 

Nettverksbygging
Bruk Dine Talenter innebærer å begyn-
ne nært menneskers egne erfarin-
ger, og spørre hvordan man kan lære 
av hverandre. Hvordan kan man byg-
ge nettverk slik at folk med ulike ta-
lent kan møtes og dele erfaringene? I 
den gassisk-lutherske kirken er det nå 
utviklingskomiteer på alle nivå i kir-
kestrukturen, og de er aktive i vanli-
ge møter og fora gjennom hele året. 
Dette betyr at erfaringene er spredt og 
folk samarbeider på tvers av geogra-
fiske grenser.
Siden arbeidet er basert på frivillig-
het er det mulig å unngå avhengighe-
ten til en ekstern partner eller donor. I 
stedet gjør kirken seg avhengig av sine 
medlemmer for å nå ut til mennesker i 
lokalsamfunnet.

Eierskap
Bruk Dine Talenter sikrer også at ut-
viklingen starter når folk kommer 
sammen, både menn og kvinner. At 
man ved å organisere seg kan finne 
en vei ut av den håpløsheten som ofte 
kan prege fattigdommen. Man skaper 
for seg selv og sin neste en mulighet 
til å gjøre en forskjell. På denne må-
ten bygger Bruk Dine Talenter eierskap, 
både til utfordringene og løsningene.

Use Your Talents – 
en eksportartikkel fra Madagaskar

TeksT: Sigurd HauS
foTo: arild vik
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Vi spurte oss etter hvert om denne 
måten å tenke på og arbeide på kun-
ne være aktuelt for andre. Etter en del 
samtaler med Digni fikk NMS ansvar 
for et såkalt fagutviklingsprosjekt der 
vi ville dele erfaringer med andre kir-
ker i Afrika og også se om de kunne 
tilføre FLM nye ideer og perspekti-
ver. United Methodist Church i Zimbab-
we, Free Pentecostel Fellowship in Kenya 
og Ethiopian Evangelical Church Meka-
ne Yesus ble, sammen med deres nor-
ske partnere, med i prosjektet. Fagut-
viklingsprosjektet ble kalt: Use Your  
Talents – the Congregation as Primary  
Development Agent.

Gjennom studiebesøk mellom kirkene 
hvor vi blant annet bodde hos familier 
for å lære mest mulig om hvordan ting 
fungerte i praksis, ble vi etter hvert i 
stand til å se at det som virker på Ma-
dagaskar også virker i andre sammen-
henger. Vi så også at noen steder prak-
tiserte en de prinsippene vi hadde sett 
virket på Madagaskar. Men for det 
meste var dette en ny og også befrien-
de måte å tenke på. Slik representerer 
Use Your Talents en tilknytning til noe 
som er kjent, samtidig som en verds-
etter og setter i system de innsatser 
og de ressurser folk faktisk har. Dette 
har ført til mye entusiasme. Gjentatte 

ganger har vi for eksempel hørt: This 
is Our Chance to get out of the Dependen-
cy Syndrome.

Vi ser nå at flere norske misjonsor-
ganisasjoner etterlyser seminarer om 
denne tilnærmingen. Flere kirker i 
Afrika og Asia er også svært interes-
sert. NMS arbeider aktivt med å spre 
denne tilnærmingen. Use Your Talents 
er også i ferd med å finne et fotfeste 
i Norge, kanskje spesielt i forhold til 
flyktningekrisen. Hvordan kan flykt-
ningene få brukt sine talenter, eller 
hvordan kan vi sammen bruke våre 
talenter er de viktige spørsmålene her. 

Hanta Rasoarimalala er en ildsjel 
innenfor Den lutherske kirken når det 
gjelder utviklingsarbeid på Madagas-
kar.

Hanta Rasoarimalala er en ildsjel 
innenfor Den lutherske kirken når 
det gjelder utviklingsarbeid på Mada-
gaskar. Hun er jordbruksutdannet og 
drev i flere år med veiledning av fle-
re grupper bønder. Det gjaldt mange 
ting, blant annet kompostering, hon-
ningproduksjon, fisk i rismarkene og 
mye mer. Bøndene «betalte» henne 

gjennom å arbeide på markene hen-
nes.
Når familien hennes flyttet for noen år 
siden, så hun at jordbruket i nye om-
rådet ikke trengte hennes kompetanse 
på samme måte. Men hun la merke til 
de mange hjemmefødslene i området 
og den relativt høye spebarnsdødelig-
heten. Hun så også at folk var redde 
for sykehuset i nærheten og ofte hel-
ler ikke hadde råd til engangsmate-
riell som krevdes rundt fødselen. Hun 
startet derfor en forening som kunne 
gi de fødende dette engangsmateriel-

let og hun startet også opp med kurs 
i familieplanlegging. Kurset ble holdt 
på sykehuset. På den måten ble barri-
eren til sykehuset brutt opp. Etter bare 
2-3 år ble antall fødsler totalt redu-
sert til langt under halvparten og nes-
ten alle føder nå på sykehuset. Og det 
hadde ikke vært spebarnsdødsfall sis-
te året. I tillegg kom kvinnene seg mye 
raskere etter fødselen.
Hanta lever virkelig ut Use Your Talents 
på Madagaskar og har vært en viktig 
inspirator i dette arbeidet hele tiden.

Hanta Rasoarimala

Use Your Talents som eksport-artikkel



20

Lokal naturforvaltning blant vezoene kan skape et mer stabilt levebrød.

- Er været dårlig, får vi problemer. 
Noen ganger må vi selge alt vi har for 
å få råd til å kjøpe mat. Rajoma er fis-
ker på Madagaskars sørvestkyst. Han 
opplever nedadgående fangster og en 
hverdag som bare blir tøffere. Fremti-
den for hans 12 barn er usikker.

Rajoma er Vezo i landsbyen Ambohi-
bola. Vezoene bor i små fiskerlandsby-
er og enkelte vezosamfunn er også no-
madiske. Vezoene lever i takt med ha-
vet og på havets nåde. Med sine fan-
tasiske utriggerkanoer forserer de bøl-
gene på revet hver dag på jakt etter 
fisk. De setter garn eller dykker etter 
blekksprut og hummer. Noen dykker 
ned mot 50 meter, uten annet enn en 
dykkermaske.

Fiskere som Rajoma er helt avhengige 

av havet. De har ingenting annet. Det 
gjør dem sårbare i perioder med dår-
lig vær. I tillegg ser fiskerne en lang-
siktig nedgang i fangstene. Korallrevet 
de er helt avhengige av blir overutnyt-
tet. Det blir flere og flere mennesker i 
området, mens ressursen de lever av 
er konstant. 
Økt press
Madagaskar har et av verdens mest 
artsrike havområder. Her er store kor-
allrev, mange hvalarter, havskilpadder 
og tunfisk. Men livet på korallrevet tå-
ler ikke høy beskatning, og de fles-
te fiskerier på Madagaskar er allere-
de fullt utnyttet. I tillegg foregår det et 
stort ulovlig fiske etter tunfisk av asia-
tiske og europeiske båter i gassisk far-
vann.

I tillegg skaper klimaendringer nye ut-

fordringer. - Siden klimaet blir tørrere, 
får jeg mindre og mindre avlinger fra 
åkeren min hvert år. For barna mine 
ligger fremtiden i å bli fiskere, forteller 
Pierre Chrysostome. Han er en pen-
sjonert lærer fra den vesle landsbyen 
Antsikoroke, ikke langt fra Ambohibo-
la. Regionen er en av de stedene i ver-
den der man virkelig opplever klima-
endringene på kroppen. Innlandet blir 
tørrere og flere og flere blir tvunget til 
å bli fiskere for å skaffe mat. Dette ska-
per press på fiskeriressursene og set-
ter fremtiden til vezoene i fare.

Tar forvaltningen i egne hender
Fiskerne i Ambohibola har sammen 
med WWF opprettet en forvaltnings-
komité som de selv styrer. På den må-
ten har de tatt eierskap over den res-
sursen de er avhengig av og lager re-

TeksT og foTo: eirik lindebjerg (WWF)

På havets 
nåde
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Erano er enke og mor til fire. Hun livnærer seg ved å 
fange blekksprut. Når det er lavvann går hun ut på revet 
med spyd og finner blekksprutene som gjemmer seg i små 
huler i revet. 

gler for å sikre fiskeriene i fremtiden. 
Fiskesesonger, midlertidige verneom-
råder, regler for hvilke type redskap 
som kan brukes hvor er med på å ta 
vare på livsgrunnlaget. 

Samtidig er alternative leveveier av-
gjørende for en voksende befolkning. 
Både sjøpølse, krabbe og algeoppdrett 
har blomstret opp flere steder langs 
vestkysten. Turisme er blant de viktig-
ste næringene på Madagaskar og med 
en mer stabil politisk situasjon ser fle-
re og flere lokalsamfunn på mulighe-
tene til å drive med økoturisme.

- Hvis vi får flere bein å stå på klarer vi 
å gi fiskeriressursene nok tid til å re-
produsere seg og vi vil kunne øke våre 
fangster, sier Rajoma. Selv om han vet 
at utfordringene er store, begynner 

han å se lysere på fremtiden til fiskeri-
samfunnet han er en del av.  

Pierre Chrysostome skuer utover sanddynene som kommer stadig nærmere Antsikoroke. Madagaskar er et av de områdene der man 
allerede kjenner klimaendringene på kroppen.

FAKTA

WWF er den største miljøorganisasjonen på Madagaskar 
og har vært aktiv på øya i over 50 år. Det har lenge vært 
et tett samarbeid mellom WWF i Norge og WWF på Ma-
dagaskar, og WWF-Norge støtter arbeidet på Madagaskar 
både økonomisk og med teknisk kompetanse. I tillegg job-
ber WWF for at norske myndigheter skal bidra til en bære-
kraftig utvikling på Madagaskar.

Bli WWF-fadder: Send WWF FADDER til 2377 eller gå 
inn på www.wwf.no
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En unik, men truet natur
Madagaskars fantastiske naturverdier er truet etter flere år med politisk krise, men et 
voksende sivilsamfunn og økende fokus på naturforvaltning kan snu trenden.

Den unike naturen på Madagaskar er 
truet av utryddelse. Hele 90 prosent av 
den opprinnelige skogen er borte, 90 
prosent av lemurartene er truet, og 80 
prosent av palmeartene er i ferd med å 
forsvinne.  Årene med politiske kriser 
har ført til en alvorlig vekst i miljøkri-
minaliteten, både gjennom ulovlig ek-
sport av tømmer og ulovlig fiske.

Økende behov for forvaltnings-
planer i Mosambikkanalen
- Arbeidet med å ta vare på naturen 
på Madagaskar er utfordrende, spe-
sielt på grunn av politisk uro og kor-
rupsjon. Men med en ny demokratisk 
valgt regjering og et voksende sivil-
samfunn håper vi å se en ny vår når 
det kommer til utvikling og miljøvern 
i landet, sier Harifidy Ralison. Han le-
der WWFs arbeid i den nordlige Mo-
sambikkanalen og var nylig på besøk 
i Norge og Sverige for å utveksle er-
faringer omkring marin forvaltning. 
Med økende fiskeriaktivitet, befolk-
ningsvekst, klimaendringer og økt in-
teresse for petroleumsressursene i 
området er det artsrike havområdet 
under sterkt press, og WWF prøver å 
få på plass integrerte forvaltningspla-
ner og mer mellomstatlig samarbeid.

Madagaskar er fra naturens side en 
biologisk skattkiste. Mer enn 80 pro-
sent av artene som lever der, finnes in-
gen andre steder enn på den isolerte 
øya - blant annet 1000 forskjellige or-
kideer. Over 50 forskjellige lemurar-
ter lever i skogene på Madagaskar, og 
heller ikke disse finnes andre steder.

På jobb for mennesker og natur
Overutnyttelse av naturressursene 
både på land og i havet rundt Mada-
gaskar har ført til en kritisk situasjon 
for mange av øyas fattigste innbygge-
re, som er helt avhengige av naturen 
som livsgrunnlag. Naturvern på Ma-
dagaskar handler ikke bare om å ta 
vare på en globalt unik natur, men er 
også helt avgjørende for å hjelpe men-
neskene som bor der ut av fattigdom.
- Vi tar vare på naturen for å ta vare 
på menneskene som bor der, og vi må 
støtte lokalsamfunn for å kunne ta 
vare på naturen. Naturvern og utvik-
ling henger tett sammen, forteller Ha-
rifidy Ralison.
WWF er den største naturvernorgani-
sasjonen på Madagaskar, og har vært 
til stede på øya i mer enn 50 år. Organi-
sasjonen støtter lokal naturforvaltning 
i over 200 landsbyer. Ved å hjelpe lo-

kalsamfunn til å få bedre kontroll over 
sine naturressurser og å styrke deres 
kapasitet til å forvalte disse naturver-
diene, har WWF klart å bremse avsko-
ging og ødeleggelser av korallrev fle-
re steder på øya. I tillegg jobber WWF 
med å spre solenergi og mer effektive 
kokeovner på øya. Røyken fra tradisjo-
nelle kokemetoder fører til store hel-
seproblemer spesielt for kvinner, sam-
tidig som det høye forbruket av ved og 
trekull legger et stort press på skogen.

Et voksende sivilsamfunn
WWF jobber tett med mange sivil-
samfunnsorganisasjoner på øya og 
har støttet disse gjennom en viktig og 
vanskelig fase.
- Det voksende sivilsamfunnet er vik-
tig. Noen må tale naturens og de sva-
kes sak og si ifra dersom mennesker 
med makt utnytter sine posisjoner til å 
ødelegge natur og undergrave de fat-
tiges livsgrunnlag. Vi har sett flere ek-
sempler på at et slikt sivilsamfunn er i 
ferd med å vokse frem i det siste. Støt-
ten vi har fått fra Norge og nordmenn 
har vært avgjørende, avslutter Harifi-
dy Ralison.

TeksT: eirik lindebjerg (WWF)

Harifidy Ralison og Lovasoa Dresy fra 
WWF Madagaskar sammen med Eirik Lin-
debjerg og Nina Jensen fra WWF Norge 
overlever WWFs utviklingspolicy til Hilde 
Frafjord Johnson og Kjell Ingolf Ropstad i 
KrF. (Foto Sverre Lundemo/WWF)
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Norge støtter 
utdanningsprogram
Norge har lansert en ny fase av utviklingsprogrammet 
«Utdanning for alle» den 29. januar i Toliara. Programmet 
skal i samarbeid med Det gassiske utdanningsministeriet 
(MEN) og UNICEF bidra til grunnutdanning i tre år for 
barn i regionene Androy, Anosy og Sør-vest Madagaskar.

Det dreier seg om en støtte på nærmere 15 millioner dol-
lar i samarbeid med FN’s barnefond (UNICEF) den inter-
nasjonale arbeidsorganisasjon (ILO)  og verdens matvare-
program (WFP). ILO bygger klasserom, WFP bidrar med 
skolekantiner og UNICEF bidrar til undervisning i samar-
beid med Utdanningsministeriet. 

Den norske ambassaderåden Janne Knutrud uttalte ved 
denne anledning at Norge prioriterer støtte til utdanning. 
Utdanningsminister Paul Rabary sa at dette programmet 
samsvarer med ministeriets prioriteringer om å satse på 
kvalitet i utdanningen og bidra til reduksjon av ulikheter. 
Dette programmet avløser et tidligere program som mel-
lom 2012 og 2015 har bidratt til bygging av 160 skoler, fått 
15 000 barn tilbake på skolen, gitt utdanning til 22 000 læ-
rere og styrket de 1247 skolekantinene som er bygget opp. 
Programmet har gitt økonomisk støtte til 8 000 grunnsko-
ler. 

(kilde: l’exPreSS, 2. Feb. 2016)

Skole ved Toliara. 
Foto: Øyvind Dahl

Nå skal det satses
på solenergi
International Finance Corporation (IFC) er medlem av 
World Bank Group. IFC har nå undertegnet en avtale med 
den gassiske regjering om delta i finansiering av solenergi 
for privat produksjon. 

Initiativ som er kalt «Scaling Solar” skal skaffe solenergi til 
Afrika, og prosjektet på Madagaskar er av størrelsesorden 
30 - 40 MW. Elektrisk energi skal inn på det lokale nettet. 

Madagaskar er det tredje land etter Zambia og Senegal 
som skal integrere dette initiativet. Solenergi er framti-
dens løsning for Afrika som har overflod av fornybar sol-
energi og kan bidra til å redusere import av kostbar diesel. 
Verdensbanken vil bidra til garantier for privat finansier-
ing av solsentraler knyttet til elektrisitetsnettet. 

Scaling Solar får støtte fra nederlandske og danske regje-
ringer og Power Africa med støtte fra USAID og Priva-
te Infrastructure Development Group (PIDG) med base 
i Storbritannina. Presidenten har også hatt møte med en 
amerikansk delegasjon fra et amerikansk selskap FLUI-
DICENERGY, som vil satse på utvikling av solenergi på 
landsbygden på Madagaskar. Alle disse initiativene kan 
bidra til industriforetak som kan gi arbeidsplasser. Et stort 
nigeriansk selskap Dangote skal også undertegne kon-
trakter om industrialisering.  

(kilde: tribune 22. marS2016)

Disse kvinnene beskytter seg mot solen ved å smøre kalk og fett i 
ansiktet. Men kan solen også gi dem elektrisk kraft? 
Foto: Øyvind Dahl
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