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Korrupsjonsspøkelset
 
I dette nummeret tar vi for oss korrupsjonen og de problemene de med-
fører for Madagaskar. På Transparency International (TI) sin index over 
korrupsjonen i verdens land for 2015, kommer Madagaskar på en delt 
123. plass, sammen med blant andre Libanon, Kazakhstan og Guatema-
la. Aller sist, på 167. plass kommer Somalia og Nord Korea. I toppen fin-
ner vi Danmark, Finland, Sverige, New Zealand. Norge og Nederland de-
ler 5. plassen.
 
VNMs leder Alexander Krosby og Kåre Kristensen har vært på Madagas-
kar i høst for å sjekke utviklingen i landet. I sin artikkel i bladet spør Kros-
by om korrupsjonen er det største hinderet for en positiv utvikling. For 
alle oss som er glade i landet er ikke artikkelen lystig lesning i den for-
stand at ting ikke akkurat har akselerert i riktig retning i de senere årene. 
Fremtiden fortoner seg litt slik det har vært i mange år nå: Kanskje blir det 
bedre, kanskje blir det verre. Det er ingen grunn til en overdreven opti-
misme og om landet vil gå opp eller ned på TI sin liste når resultatene fra 
2016 foreligger gjenstår å se.
 
Går det an å vinne en kamp mot korrupsjon? Når det gjelder å minske 
korrupsjon i de landene SIDA (Sveriges NORAD) jobber i, ga den sven-
ske professoren Bo Rothstein følgende fire områder:
1.  Et rettferdig og allment skattesystem.
2.  Gratis utdanning tilgjengelig for alle.
3.  Arbeide for likhet mellom kjønnene. Det ser ut til å være en 
 sammenheng mellom graden av likestilling og korrupsjon.
4.  Hjelpe land til å ha en mer meritokratisk rekruttering av offentlige 
 tjenestemenn/kvinner. Dvs. ansette folk på bakgrunn av kvalifika-
 sjoner, evner og ferdigheter og ikke slik det ofte er tilfelle; fordi man  
 kjenner noen, er i slekt etc.
 
Det er trolig ikke noen av disse fire punktene som vil overraske så vel-
dig. Hverken på denne eller andre ”10 ways to fight corruption” lister, som 
man vil finne mange av på nettet. Det store problemet på Madagaskar, 
og forsåvidt overalt i verden er følgende; Hvordan bekjempe et system 
som gir makt, innflytelse og velstand (for den enkelte, men ikke for nasjo-
nen)? De som er slik plassert at de kan bekjempe den, er ofte selv de stør-
ste vinnerne på ”korrupsjonsmarkedet”. Å vinne disse menneskers hjerte 
og sinn er kanskje den viktigste strategien. Rekk opp hånden den som vet 
hvordan vi kan hjelpe Madagaskar med det.
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Fem på gaten 
i Antsirabe om korrupsjon
Fem på gaten ble bedt om å svare på tre spørsmål:
A: Hvordan opplever du korrupsjonen her på Madagaskar?
B: Hvordan rammer korrupsjonen deg? 
C: Hvilke tiltak vil du foreslå for å få slutt på korrupsjonen her på Madagaskar?
Navnene er anonymisert etter forespørsel fra intervjuobjektene, men det er gitt samtykke til bruk av bilde for trykk. 

tekst og foto: TsanTa Benjamin

A: Etter mitt syn er korrupsjonen 
svært utbredt her på Madagaskar. Vi 
opplever dette i justisvesenet, i poli-
tiet, i gendarmeriet og i alle sektorer 
som Staten har ansvar for.

B: Korrupsjonen rammer meg. Pen-
gene og de som har penger har makt. 
Du gjemmer deg for dem. Korrupsjo-
nen gjør vanlige folk fattigere og den 
har også store konsekvenser for nasjo-
nen.

C: Hver enkelt av oss må forandre oss 
for å komme ut av korrupsjonen. Det 
ville være bra om de styrende gikk 
foran som gode eksempler.

1. “Hery” Handelsmann

A: Gasserene gjør en innsats for å få 
slutt på korrupsjonen nå. Korrupsjo-
nen er utbredt på Madagaskar, men 
jeg ser at de fleste gassere som lever 
nå, forsøker å gjøre noe med det. Men 
til tross for dette ser vi at det finnes i 
kommunen, i gendarmeriet, i politiet, i 
ordensmakten, og i forskjellige offent-
lige kontorer. 
Dersom folk begår en feil, eller bryter 
loven, benytter de seg av bestikkelser, 
så glemmes feilen som om det ikke var 
noen feil, eller noe lovbrudd.

B:  Korrupsjonen rammer meg. Der-
som jeg ikke har penger, kan jeg ikke 
få gjort noe. Dersom du ikke vil bidra 

til korrupsjon blir ting du skal ha gjort, 
eller tjenester du har rett på hos myn-
dighetene, trenert og forsinket.

C: Det viktigste er å gi alle gassiske 
arbeidere skikkelig lønn. Når folk blir 
korrupte er det fordi de ikke får nok 
lønn til å leve av. Dersom folk får skik-
kelig lønn som de kan leve av, tror jeg 
at de ikke ville bidra til korrupsjon.
Folk må endre sine holdninger når 
det gjelder ledelse, både samarbeidet 
med de som står høyere på rangsti-
gen og de arbeiderne som de har an-
svar for.

2. “Rakoto” Fotograf
A: Vi bor ute på landet, så vi merker 
ikke så mye til dette. Likevel hører vi 
om at det er mye korrupsjon hos myn-
dighetene, men der vi bor opplever vi 
det ikke, eller så vet vi ikke om det.
Men i kommuneadministrasjonen 
møter vi det. Kommunen får for-
skjellig slags støtte, penger eller an-
net fra myndighetene, men disse blir 
ikke brukt til det som de er bevilget 
til, for det er noen som underslår, el-
ler «snur rundt på pengene», som vi 
sier på gassisk. Her er et eksempel på 
hvordan vi opplever opplagt korrup-
sjon her ute på landet: Vi må gi kom-
munen opplysninger om kuene våre 
når vi driver oppdrett. Det skal fyl-
les ut skjemaer på kommunekontoret. 
Da krever funksjonærene mer penger 
fra kvegbøndene enn det som er rett. 
Når vi skal kjøpe eller selge jord må vi 

også registrere opplysninger. Da kre-
ver myndighetene store beløp fra oss.
 
B: Kommunen krever altfor mye pen-
ger fra oss småbønder som driver med 
kveg. Vi bønder klarer ikke de store 
byrdene de legger på oss. Dersom de 
skal gjøre noen tjenester for oss krever 
de alltid betaling.
Pengene er viktige. Hvis du ikke har 
noe å betale med vil du ha vanske-
ligheter med å få ordnet saker i den 
kommunen du bor i.

C: Alle må gjøre det som er rett. De 
som driver med korrupsjon må bli 
mer bevisste, for det rammer oss bøn-
der hardt. De må ikke ta mer penger 
fra oss småbønder enn det som er rett. 

5. “Haja” Bonde

A: Ja, det finnes korrupsjon og i ar-
beidet mitt opplever jeg det stadig. 
Det er for eksempl kommunalt poli-
ti som stopper oss dersom det er noe 
som ikke er som det skal være med 
poussen vår. Men hvis du gir konsta-
belen penger, lar han oss gå, men hvis 
du ikke gir ham penger, beslaglegger 
han poussen.

B: Korrupsjonen rammer meg, men 
det er ikke noe jeg kan gjøre noe med 
og jeg er vant til det. Slik er livet her på 

Madagaskar så vi er nødt til å tilpasse 
oss. Jeg orker ikke å tenke for mye på 
det for slik er livet her og det er ikke 
bare jeg som rammes, men alle gasse-
re.

C: Myndighetene burde se nærmere 
på fenomenet korrupsjon, for det er 
bare de som kan gjøre noe med det, 
og det er de som har løsningen på pro-
blemet.

3. “Donné” Pousse-pousse fører

A: Korrupsjon er svært utbredt i alle 
landsdeler her på Madagaskar. Vi 
opplever det når vi søker arbeid, i tra-
fikken og på alle kontorer. 

B: Jeg er ikke direkte rammet, men 
jeg vet at fenomenet er utbredt. Livet 
er vanskelig her på Madagaskar og 
derfor må alle leve med korrupsjonen.

C: Jeg tror at dersom alle hadde ar-
beid, ville vi ikke hatt korrupsjon. En 
grunn til at folk blir korrupte er at de 
ikke får tilstrekkelig lønn. Dersom 
lønnen var slik at en hadde nok til å 
leve av, ville det ikke vært korrupsjon.

4. “Patrick” 
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Styreleder Alexander Krosby og Kåre Kristensen fra VNM vest var på Madagaskar 
fra den 5. til den 16. september 2016, og gjennomførte 27 møter med forskjel-
lige representanter fra offentlige myndigheter, sivilsamfunn og internasjonale 
organisasjoner på Madagaskar. Spørsmålet vi nå sitter igjen med, tre år inn i en 
demokratisk valgt presidentperiode og syv år etter kuppet, er hvorfor ikke utvik-
lingen går raskere? Er korrupsjonen den største hindringen?

tekst og foto:  alexander KrosBy

Etter årsmøtet  i VNM den 02.04.2016 , 
hvor det ble organisert en workshop 
om korrupsjonsproblematikken, ble 
det vedtatt i hovedstyret å sende to 
representanter fra VNM til Madagas-
kar for å undersøke situasjonen nær-
mere og komme med forslag til til-
tak fra norske myndigheter. Under 
workshopen ble det holdt en presen-
tasjon av Petter Langseth om hans ar-
beid med å bidra til å opprette det 
uavhengige anti-korrupsjonsbyrået 
BIANCO på 
Madagaskar i perioden 2006 - 2008, 
hvor han arbeidet som rådgiver for 
Marc Ravalomanana. Senere kom 
kuppet mot sistnevnte i 2009, og satte 
en kraftig stopper for den økonomis-
ke veksten som preget årene før. Åre-
ne etter har vært preget av langvarig 
politisk konflikt, økende fattigdom, og 
vi vil argumentere her for en økt mis-
tillit til det politiske systemet til tross 
for at det ble holdt internasjonalt god-
kjente valg i 2013. Ifølge Corruption Per-
ception Index som måles av Transparen-
cy International hvert år, har Madagas-
kar ligget noenlunde stabilt på rundt 
30 poeng av 100 mulige siden 2006, alt-
så blant de dårligste i verden (I 2015: 

28). Andre statistikker på utvikling pe-
ker i samme retning, ingen eller nega-
tiv utvikling. 

Status i kampen mot korrupsjon
Den 1. september 2016 ble den nye 
antikorrupsjons-strategien for Mada-
gaskar storstilt lansert i hovedstaden 
Antananarivo. Den ble utarbeidet med 
støtte fra blant annet Den afrikanske 
utviklingsbanken (ADB) og FN’s utvi-
klingsprogram (UNDP), og skal være 
rammeverket for anti-korrupsjonsar-
beidet på Madagaskar fra 2015 til 2025. 
Strategien er basert på tre nye lover, 
hvorav to nylig ble vedtatt i parlamen-
tet, og godkjent av grunnlovsdomsto-
len, og presidenten. Det som blir frem-
hevet som den viktigste innovasjonen 
i denne strategien er de såkalte “Pôle 
Anti-Corruption”, eller PAC. Dette er 
små uavhengige anti-korrupsjonscel-
ler som skal integreres i alle de vik-
tigste etatene i den gassiske staten, 
for å overvåke og rettsforfølge korrup-
sjon på nært hold. Disse skal ha et eget 
budsjett og spesialiserte dommere, og 
er støttet av et eget lovfestet mandat. 
Disse cellene er nemlig opprettet ved 
egen lov, og alle ministerier eller eta-

ter som nekter eller motarbeider im-
plementeringen skal, ifølge den nye 
loven, bøtelegges. 

Dette er en omfattende og lovende 
plan, men den har ifølge en av våre 
samtalepartnere noen sentrale svak-
heter. For det første står den og fal-
ler på en nøye anvendelse av loven. 
For det andre ligger hovedansvaret for 
gjennomføringen hos det underfinan-
sierte antikorrupsjonsbyrået BIANCO, 
som Norge var med å opprette i 2004. 
Rettssystemet er gjentatte ganger i lø-
pet av samtalene våre pekt ut som en 
av de viktigste arenaene for korrup-
sjon, enten gjennom utilbørlig press 
eller bestikkelser. Og det er svært ri-
sikabelt å la BIANCO, en liten institu-
sjon som dessverre har endret lite på 
korrupsjonen på Madagaskar siden 
2004, fortsatt sitte på hovedansvaret 
for å få bukt på et problem som tilsy-
nelatende gjennomsyrer det offentlige 
systemet fra topp til bunn. Våre sam-
taler med personer som var nær pre-
sidentskapet og jobbet med anti-kor-
rupsjon, kunne fortelle at regjeringen 
tidlig hindret etterforskning og retts-
forfølgelse av høytstående politikere, 

Er korrupsjon største 
hinder for utvikling?

og satte dermed BIANCO sin uavhen-
gighet til side. 

Ifølge samtalen vår med BIANCO, er 
ikke den gassiske staten for øyeblik-
ket reelt interessert i å bekjempe kor-
rupsjon på Madagaskar. Og derfor øn-
sket BIANCO å knytte kontakter til in-
ternasjonale statlige og ikke-statlige 
organisasjoner som jobber med det 
samme, for å drive anti-korrupsjons-
arbeidet videre uten statens engasje-
ment.

Den andre viktige arenaen for korrup-
sjon på Madagaskar er ulovlig utvin-
ning og eksport av naturressurser. Her 
er gull, edelstener og rosentre blant de 
mest kjente. Svartebørshandlere har, 
ifølge samtalene våre, inntatt den poli-
tiske arenaen de siste  tiårene, som en 
ny politisk businessman-klasse som 
kjøper seg til politisk makt og innfly-
telse, samtidig som de utarmer landets 
ressurser.

Business og politikk: Marc og 
Hery
Kanskje den mest kjente business-
mann og politiker på Madagaskar er 

eks-president Marc Ravalomanana. 
Vi fikk møte ham personlig, samt to 
av hans støttespillere: senator Olga 
Ramalason, og Marcs kone ordfører 
i Antananarivo Lalao Ravalomana-
na. Etter det mye omtalte statskup-
pet i 2009 kom Marc hjem fra sitt ek-
sil i Sør-Afrika høsten 2014, men satt 
i husarrest fram til mai 2015. Som en 
del av et forsøk på nasjonal forso-
ning mellom sittende president Hery 
og Marc ble han invitert til å nomine-
re en rekke ministerposter i 2015, sam-
tidig som han igjen tok ledelsen i sitt 
politiske parti TIM (Tiako i Madagasi-
kara). Hans retur på den politiske are-
naen har satt ham i en spesiell posi-
sjon. Ettersom han selv ble kuppet før 
hans mandat var over, ønsker han ikke 
å erklære seg offisielt som en del av en 
opposisjonen som nå krever en grunn-
lovsstridig tidlig avgang for nåværen-
de president. Men han og hans støtte-
spillere bekreftet samtidig at Marc og 
TIM var i de facto opposisjon mot nå-
værende president, samt akter å stille 
til valg i 2018. Spenningen ser ut til å 
øke mellom Marc og Hery, og det ble 
ytret flere ganger frykt for nye volde-
lige utbrudd ved valget i 2018. 

Nåværende president Hery Rajaona-
rimampianina, som vi dessverre ikke 
fikk møtt, er ifølge samtalene våre selv 
i en svært innviklet situasjon. Han var 
finansminister i den beryktede over-
gangsregjeringen til Andry Rajoelina 
som kuppet Marc i 2009, og ble iføl-
ge ryktene president nærmest ved 
en tilfeldighet. Hans kandidatur kom 
sent, og i begynnelsen stilte han som 
en marionett-kandidat for Andry, for 
så plutselig å kutte båndene til sist-
nevnte og starte sitt eget parti, HVM 
eller “Hery Vaovao ho an’i Madagasika-
ra” (Nye Krefter til Madagaskar). Iføl-
ge våre uverifiserte kilder, så ble hans 
valgkamp finansiert av nettopp den 
nye klassen politiker-businessmenn, 
og den manglende endringen vi nå ser 
skyldes det nettverket som han er av-
hengig av for å beholde makten. Han 
har tilsynelatende et lite handlings-
rom som president fordi han mangler 
en reell maktbase, men er avhengig av 
å finansiere støttespillere for å beva-
re sin posisjon. Derav den manglende 
evnen til å bekjempe korrupsjon. 
Det nåværende regimet til Hery er 
derfor svært politisk ustabilt, som vi 
for eksempel ser med forsøket på å av-

Kåre Kristensen og Alexander Krosby var representanter fra VNM som 
undersøkte korrupsjonsproblematikken på Madagaskar høsten 2016.
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sette ham som president på konstitu-
sjonelt grunnlag rett etter innsettel-
sen, og de tre minister-utskiftninge-
ne siden januar 2014. Ifølge en nylig 
utskiftet minister vi snakket med, så 
er dessuten kulturen i regjeringen og 
byråkratiet lite reformvennlig, og blir 
ofte motarbeidet hvis de kan skade 
enkelte ministre. I tillegg har også alle 
statlige overføringer til landets kom-
muner 2016 blitt holdt tilbake, som en-
kelte spekulerer er for å kneble den 
politiske opposisjonen som befinner 
seg der, som i hovedstaden Anta-
nanarivo og i Antsirabé. 

Forholdet til internasjonale og 
bilaterale partnere
Samtidig har Hery jobbet iherdig med 
å nærme seg det internasjonale sam-
funnet og bilaterale partnere som 
FN, EU, det internasjonale pengefon-
det IMF, og Verdensbanken. Grunnet 
fremgangen i den konstitusjonelle or-
den gjennom internasjonalt anerkjent 
presidentvalg i 2013, parlamentsvalg 
og kommunevalg i 2014 og 2015, så har 
Tyskland økt sin utviklingsstøtte til 54 
millioner euro, utenom indirekte over-
føringer til multilaterale organisasjo-
ner som FN. EU har også nylig signert 
en utviklingsavtale med Madagaskar 
verdt 500 millioner euro over tre år.

Verdensbanken har jobbet kontinuer-
lig på Madagaskar, og økt aktiviteten 
sin siden valget i 2013 med å reforme-
re den offentlige sektoren, spesielt for 
å øke skatteinntektene (som kun ut-
gjør 9 % av statsbudsjettet), og få kon-
troll på lekkasjer i offentlige utgifter. 
Blant annet fikk det offentlige strøm 
og -vannverket JIRAMA nylig kuttet 
en svært stor statlig overføring. Det-
te har ført til en konflikt mellom JIRA-
MA og staten, og  gjentatte langvarige  
strømbrudd  som har vart flere måne-
der i sommer over hele øya. 

FN’s utviklingsprogram UNDP har si-
den valget i 2013 også økt sin tilste-
deværelse, og var som sagt tungt in-
volvert i utarbeidelsen av lovtekste-
ne som ligger bak den nye antikor-
rupsjonsstrategien. Et annet forarbeid 
for ny lov som ble støttet av UNDP 
i 2014 var “Code de la Communicati-
on”, en lovreform av medie og -kom-
munikasjonssektoren. Den har blitt 
svært kontroversiell på grunn av frykt 
for at den vil innskrenke ytringsfri-
het og sanksjonere politiske motstan-

dere. Den har siden blitt vedtatt i par-
lamentet, og ifølge våre samtaler med 
grunnlovsdomstolen er den nåværen-
de loven nå fri for paragrafer som vil 
få en negativ effekt på ytringsfrihe-
ten, og nå venter man kun på en of-
fentlig kunngjøring. Etter møte med to 
redaksjoner for landsdekkende aviser, 
råder det fortsatt stor usikkerhet om 
hvordan den endelige lovteksten vil se 
ut, da presidenten har siste hånd før 
den kunngjøres. Den nye loven vil til-
synelatende åpne mer opp for å bøte-
legge aviser og journalister på grunn 
av krenkelse av enkeltpersoner, blant 
annet høytstående politikere og andre 
profilerte personer. Det råder derfor 
også stor usikkerhet om hvordan en 
ny lov vil bli håndhevet, og hvor sterk 
selvsensur mediene vil påføre seg selv 
for å unngå bøter.

Madagaskar: en svak stat i 
lavintensitetskrig?
Madagaskar blir i flere internasjo-
nale rankinger kategorisert som sår-
bar eller svak stat (Fragile States In-
dex, og Verdensbanken/African Develop-
ment Bank sin  CPIA- index som måler 
statlig kapasitet). I FN’s utviklingspro-
gram henviste de til en rapport som 
foreslo at Madagaskar kan klassifise-
res som et land i lavintensitetskrig - på 
grunn av den sterke konkurransen om 
politisk makt og ressurser blant eliten, 
som tidvis fører til voldelige utbrudd, 
men som konsekvent fører til lav stat-
lig kapasitet, lav utvikling, og fortsatt 
fattigdom. Eksempler på utbrudd av 
vold var opptøyene i alle de største by-
ene i 2009, samt generell økning av kri-
minalitet, og økningen av bander med 
landeveisrøvere “dahalo” i den tørke-
rammede sørlige delen av Madagas-
kar. Tre av våre samtalepartnere for-
talte om å ha blitt fengslet grunnet de-
res politiske lojalitet, alle i løpet av de 
siste ti årene. Det rapporteres også i 
økende grad både i media og av våre 
kontakter, at kinesiske entreprenø-
rer får ulovlig tilgang til å utvinne og 
eksportere mineraler utenfor statens 
kontroll, som trolig muliggjøres av den 
nye politiker-businessklassen på Ma-
dagaskar. 

Er mer demokrati løsningen?
Noen samtalepartnere ytret skepsis til 
tanken om økt internasjonal bistand 
og intervensjon  på Madagaskar. Det 
er for eksempel interessant å se hvor-
dan “Code de la Communication” har ut-

viklet seg. I 2015 sørget UNDP for å ut-
arbeide et nøytralt forslag til en lov-
tekst med tilsynelatende bred støt-
te i mediebransjen og sivilsamfun-
net, til 2016 hvor den skaper frykt for 
økt sensur, og kalles “represjonsrefor-
men” istedenfor “kommunikasjonsre-
formen”. Ifølge mediene, så tyder mye 
på at president Hery har forsøkt å be-
nytte denne nøytrale lovreformen til å 
kneble kritikk. 

Ifølge møte med Verdensbanken på 
Madagaskar, så er det kanskje slik at 
lovreformer og forbedring av byråkra-
tiet ikke er den viktigste veien videre, 
men at problemet nå ligger i den in-
terne politikken og kulturen på Mada-
gaskar. Spørsmålet er om det kan det 
være en fare for at alle disse lovrefor-
mene og støtten til byråkratiet kan bi-
dra til å øke avstanden mellom staten 
og folket?

Som flere av samtalepartnerne nevn-
te, så har Madagaskar store verdier i 
naturressurser liggende i jorden, og i 
sin økonomiske havsone. Madagas-
kar har ifølge samtalepartnerne i rea-
liteten ikke behov for økonomisk støt-
te fra utlandet, hvis ressursene kan 
utvinnes og fortjenesten omfordeles 
til befolkningen gjennom for eksem-
pel gratis helsevesen og skolegang, el-
ler ved å sikre et trygt og sunt økono-
misk klima som skaper flere arbeids-
plasser. Dette er hovedideen til grup-
pene Nosy Malagasy og “Cercle de Réflé-
xion sur l’Avenir de Madagascar” , dre-
vet av tidligere internasjonal dommer 
i rettsoppgjøret i Rwanda og eks-Ju-
goslavia, Arlette Ramaroson og øko-
nom Joel Harison. De ønsker å sikre 
kontroll over den økonomiske havso-
nen rundt Madagaskar, som for tiden i 
stor grad er kontrollert av den franske 
marinen stasjonert på fem små atoller 
i Mosambik-kanalen og i Det indiske 
hav. Fortjenesten fra petroleumsres-
sursene derfra skal brukes til å under-
støtte utvikling i rurale områder som 
omfatter rundt 80 prosent av Mada-
gaskars befolkning. 

Vi ser en ond sirkel på Madagaskar, 
som undergraver meningen med stat, 
politikk, og demokrati slik vi kjen-
ner det. Da det gassiske samfunnet og 
økonomien gikk fra kommunisme til 
fritt marked og demokrati, så fikk nye 
aktører mulighet til å berike seg selv, 
gjennom en fot i politikken og en fot i 

de rike naturressursene. Noen av dis-
se har kommet langt på tilsynelatende 
lovlig vis, slik som Marc Ravalomana-
na, men faktum gjenstår at mange av 
disse bruker staten som et middel for 
personlig berikelse.

Ordet politikk oversatt på gassisk er 
“politika” (en fransk transliterasjon) 
og er i dagligtale og ifølge ordbøker et 
ord forbundet med svindel eller å søke 
personlig vinning. Dette uttrykker den 
store ambivalensen politisk makt, og 
søken etter politisk makt har på 
Madagaskar. Staten er ikke sett på som 
en garantist for folkets velferd. Og yr-
kespolitikere er ikke sett på som legi-
time representanter for befolkningen. 
Det å oppnå innflytelse i staten, gjen-
nom støtte til representative politiske 
partier, eller som kandidat til en fol-
kevalgt posisjon, er blant svært mange 
ikke sett på som en realistisk mulighet 
for positiv endring. Dette til tross for 
et internasjonalt anerkjent president-
valg i 2013. 

Freds- og forsoningsarbeid, samt un-
derstøtte tilliten til, og mulighet for en 
demokratisk utvikling på Madagaskar, 
hvor lokale aktører uansett bakgrunn, 
ønsker at stat og myndighet skal ek-
sistere for folket vil være svært viktig 
for all fremtidig utvikling. Og sukses-
sen til internasjonal bistand hviler på 
det samme. Valget i 2018 vil være av-
gjørende, og særlig viktig vil det være 
å støtte en valgkampanje hvor velge-
re og kandidater tør å gripe mulighe-
ten til å forandre hvilken betydning 
demokrati, stat og politikk, vil ha for 
fremtidige generasjoner.

Madagaskars president 
Hery Rajaonarimampianina kommer 
med hilsen på Kirkemøtet i Hovedkirken 
til Den lutherske kirken (FLM) i Antsirabe. 
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tekst: Cornelius munKeviK
foto: FredriK reFvem, sTavanger aFTenBlad

Tidlig om morgenen onsdag 20. janu-
ar i år satte fotograf Fredrik Refvem og 
jeg meg på flyet til Amsterdam. Vi var 
på vei til Madagaskar hvor Stavanger-
kvinnen May Lise Talgø var pågrepet 
og siktet for oppbevaring av narkotika. 
Målet vårt var å finne ut hva som had-
de skjedd i saken. På daværende tids-
punkt visste vi ingenting, likevel pro-
duserte vi i overkant av 20 reportasjer, 

tv-innslag og nyhetsartikler i løpet av 
de ti dagene vi var på øya. Den journa-
listiske metoden vi brukte, er den eld-
ste metoden i boka.

Snakk med folk
Madagaskar er på mange måter over-
veldende. I alle fall for en journalist på 
reportasjetur. Inntrykkene er så man-
ge og så sterke at jeg til stadighet føl-

te meg som en tissetrengt hund i en 
skog. Hvilket tre skal jeg velge? Rik-
tignok hadde jeg vært på Madagas-
kar tidligere. I 2003 reiste jeg ned for å 
besøke min tante og onkel – Marit og 
Bjørn Sverre Lie – som har vært misjo-
nærer på øya. Den gangen var det fe-
rie. Det var det ikke nå.

Dagen etter ankomst traff vi general-

En journalists møte 
med Madagaskar
I Norge betyr et ja – ja og et nei – nei. Slik er det ikke alltid på Madagaskar.

FAKTA
Cornelius Munkevik er journalist 
i Stavanger Aftenblad. Han dekket 
rettssaken mot May-Lise Talgø for 
Aftenbladet i vår da han besøkte 
landet i 10 dager. 

Den beste metoden for å få informasjon på er å snakke med 
folk. Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Cornelius Munkevik (t.v.) og Fredrik Refvem fra Stavanger Aftenblad.
Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

konsul Arild M. Bakke i Antananari-
vo og deretter ba vi sjåføren kjøre oss 
så raskt som mulig til Antsirabe. Det 
var her Talgø satt fengslet. Å be en gas-
sisk sjåfør skynde seg, er sannsynlig-
vis det dummeste jeg noen gang har 
gjort. Frem kom vi, men med hjertet 
i halsen. Vi dro rett til tinghuset hvor 
sorenskriveren fremdeles var på jobb. 
Deretter dro vi til fengselet hvor vi av-

talte å møte fengselsdirektøren dagen 
etter.
 
Avtaler
En av forskjellene mellom Norge og 
Madagaskar, slik vi opplevde det, er 
at avtaler på Madagaskar ikke alltid 
er til for å holdes. Fengselsdirektøren 
var blant dem som kostet oss mange 
bomturer. Tålmodighet var derfor gull 

verdt om vi blant annet skulle få kom-
me inn i fengselet. Akkurat det var et 
av målene våre. Løsningen ble til slutt 
en italiensk nonne, søster Agnes, som 
besøker de innsatte regelmessig. Da 
vi endelig møtte fengselsdirektøren, 
godtok han at vi kunne følge med non-
nen inn.
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Grunnen til at Munkevik dro til Antsirabe, møtet med gassisk fengselsvesen. 
Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Noen ting er rimelige konstante i Antsirabe. 
Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Fengsel
I Aftenbladet skriver jeg hovedsake-
lig krimjournalistikk. Jeg får med meg 
at noen synes innsatte har det alt for 
godt i norske fengsler. De om det. Det 
må folk gjerne få mene, men jeg tror 
ikke noen ville ønsket å se selv sin ver-
ste fiende i et gassisk fengsel.

Kvinnefløyen minner om en liten bak-
gård. Langs veggen under et lite halv-
tak er det en smal steinbenk som de 
fleste sitter på. Andre sitter på huk for-
an det som kan minne om små storm-
kjøkken, og lager mat. Flere av kvinne-
ne har småbarn i armene. Her er det 
ingen verdens ting å gjøre. Noen av 
kvinnene blir her livet ut.

Herrefløyen minner mer om et lite 
torg. I den ene enden står et lite ka-
pell, og i den andre ligger sovesalen 
som er så lite innbydende at Fredrik 
ikke får fotografere. Hodeputene gir 
oss et inntrykk av hvor tett de innsat-
te må ligge om natten. - Om én snur 
seg, må alle snu seg. Noen er dømt til 
å være her til de dør, husker jeg at søs-
ter Agnes sa.

 Rettssikkerhet?
Ukentlig leser jeg en rekke dommer 
fra blant annet Stavanger tingrett. I 
disse understrekes det ofte at straffen 
skal ha en allmennpreventiv virkning. 
Det har i alle fall gassiske fengsler. In-
gen har lyst til å havne her.

Hvor god er så rettssikkerheten på 
Madagaskar? Er vi sikre på at ingen 
uskyldige sitter i fengselet i Antsira-
be? Nei. En blir ikke ekspert på feltet 
etter å ha vært på Madagaskar i 10 da-
ger, men en ting registrerte jeg med 
gru. I Norge er det aktor som har be-
visbyrden. I Norge er det alltid påta-
lemyndigheten som skal bevise skyld. 
På Madagaskar virker det som om det 
er den tiltalte som skal bevise uskyld. 
Et slikt system vil nødvendigvis føre 
til at mange blir uskyldig dømt. Det er 
ganske sterkt å tenke på etter å ha sett 
de innsattes forhold.
 
Rettssaken
På Madagaskar blir det mer presist å 
si at det er rettsdager og ikke rettssa-
ker. Dagen da Talgø sin sak skulle opp, 
var rettslokalet i Antsirabe fullt til ran-

den. Ikke fordi saken mot den norske 
kvinnen vekket veldig stor interesse, 
men fordi flere saker skulle gå samti-
dig. Det var sikkert et system i alt rotet, 
men for meg fremsto hele dagen som, 
ja, rotete. Aktorer gikk inn og ut. For-
svarere forsvant og kom tilbake. Mo-
biltelefoner ringte og en rettsbetjent 
med strenge øyne måtte til stadighet 
hysje på folk.

Kontrasten til Norge er stor. I de sake-
ne jeg overvar på Madagaskar ble det 
for eksempel ikke ført vitner. Tiltalte 
forklarte seg. Fornærmede forklarte 
seg og aktor forklarte seg. I de sakene 
hvor det var forsvarer, sa også denne 
noen ord. Deretter ble saken tatt opp 
til doms. Ferdig med den. For meg top-
pet den lettvinte bevisførselen seg da 
aktoren i saken mot Talgø holdt opp 
en flaske med en svart væske. Det var 
denne flasken som ble funnet i Talg-
øs bagasje og som påtalemyndighe-
ten mente inneholdt narkotika. Det til 
tross for at innholdet aldri ble under-
søkt nærmere.

- Ser dette ut som honning, spurte ak-

tor, vendt ut mot publikum.
Folk ristet på hodet.
«Ergo er Mor Nille en sten», tenkte jeg.
 
Korrupsjon
Å få reise til Madagaskar for å skrive 
reportasjer er et takknemlig oppdrag. 
Kanskje spesielt om en jobber i Aften-
bladet. Jeg vet at svært mange av Af-
tenbladets lesere er over middels in-
teressert i øya i Det indiske hav. Jeg vet 
også at det nok sårer enkelte når jeg 
skriver ærlig om hvordan jeg opplev-
de rettssystemet. Som journalist så jeg 
også at landet har mange andre store 
utfordringer. Korrupsjon er definitivt 
en av de største.

Det var nok av dem som gjorde det 
klart for oss at de muligens kunne bi-
dra med informasjon om de fikk litt 
penger. Verken Fredrik eller jeg bruk-
te en eneste ariary på slikt. Likevel fikk 
vi informasjonen vi trengte. Jeg tror vi 
lyktes fordi vi jobbet ærlig og på den 
måten klarte å bygge tillit. Når poli-
timesteren i Antsirabe til slutt ringte 
til Arild M. Bakke for å høre hvorfor 
ikke de norske journalistene han had-
de hørt så mye om, hadde intervjuet 
ham… Da forstår du at du som journa-
list har gjort noe riktig. En politimester 
vi gjentatte ganger hadde forsøkt å få 
møte ringte til slutt til oss.

 Ny lov?
Da vi satt på flyet til Antananarivo, 
visste vi ingenting om saken. Vi had-
de ikke en eneste avtale. Før vi sat-
te oss på flyet hjem igjen, fikk vi til og 
med intervjue justisministeren. Jeg 
rakk også å intervjue lederen av anti-
korrupsjonsarbeidet på Madagas-
kar. Antikorrupsjonslederen var ikke 
snauere enn at han gikk langt i å anty-
de at presidenten, eller i alle fall deler 
av hans stab, er korrupt.

Jeg er redd kampen mot korrupsjon vil 
bli svært langvarig på Madagaskar. Et 
skudd for baugen er et lovforslag som 
vil ramme den frie pressen på øya. 
Dette ble lagt ut på høring for noen 
måneder siden. Om vilkårene for den 
frie pressen på Madagaskar blir dårli-
gere, vil jeg si det er svært ødeleggen-
de for landet. Er det en plass den frie 
pressen virkelig har en jobb å gjøre, så 
er det i kampen mot korrupsjon. Jour-
nalister må fritt få avdekke kritikkver-
dige forhold. Uten frykt må de få grave 
frem korrupsjon og urett det gassiske 
folket blir utsatt for.

Jeg er faktisk redd dette arbeidet ikke 
blir gjort uten hjelp fra journalis-
ter. Det finnes nok av eksempler på 
at myndigheter vet om for eksempel 
smugling uten å gjøre noe med det. 

Store rikdommer blir fraktet ut av lan-
det uten at gassere flest får noe igjen. 
Hvorfor får dette fortsette? Kan det 
tenkes at folk høyere oppe har noe å 
tjene på det? Slike spørsmål fortjener 
gassere å få svar på. Det er journalister 
som kan finne disse svarene.
 
Bok
Et foredrag jeg holdt for Vennskaps-
foreningen Norge Madagaskar avde-
ling vest avsluttet jeg med følgende 
påstand: «Madagaskar er det fattigste, 
men samtidig det rikeste landet jeg 
noen gang har besøkt». Enkelte un-
dret seg over dette, men jeg står ved 
det. Faktisk har inntrykket bare blitt 
forsterket.

Sammen med Arild M. Bakke jobber 
jeg i disse dager med en bok i forbin-
delse med at det neste år er 150 år si-
den de første norske misjonærene 
kom til Madagaskar. Vi har besøkt tør-
kerammede områder som er så fattige 
at de får Antsirabe til å fremstå som en 
rikmannsby.
Hva gjør menneskene i all denne nø-
den? Klager de? Gir de opp? På ingen 
måte. Hver dag våknet jeg til sang og 
smil i gatene. Det er en form for rik-
dom vi fort glemmer i den rike delen 
av verden.
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Hva menes med «eirene» og «apokatallasso» i Efeserbrevet? Ja, det er gresk for 
meg. Men for Jean de Dieu Rafalimanana, som nettopp har disputert for den 
teologiske doktorgraden på VID Misjonshøgskolen, betyr disse ordene «fihavána-
na» og «fampihavánana». 

tekst og foto: Øyvind dahl

Et kjent ord i Paulus’ brev til Efeserne 
er «Han er vår fred» (Ef. 2.14). Det sies 
om Jesus Kristus. Men hvordan over-
setter man det greske ordet for fred 
«eirene» til gassisk? Da de første bi-
beloversetterne skulle oversette dette 
i 1835 valgte de ordet «fihavánana» som 
blant annet kan bety fred, men også 
mye annet. Spørsmålet Rafalimanana 
reiser i sin avhandling på 290 sider er 
om dette er en dekkende oversettelse. 
Tilsvarende betyr fampihavánana er å 
gjenopprette freden, ordet brukes som 
oversettelse av det greske ordet apo-

katalasso – forsoning. 

Kjerneverdi i gassisk tradisjon 
I avhandlingen hevder Jean de Dieu 
ganske riktig at fihavánana represente-
rer en kjerneverdi i gassisk tradisjon 
og filosofi. Det refereres til fihavánana 
i nesten alle relasjoner: innen fami-
lien, regionalt, nasjonalt, og i politis-
ke og religiøse settinger. Den nybak-
te doktoren sier i avhandlingen at det 
er svært vanskelig å oversette dette or-
det til andre språk. Ikke desto mindre 
nevner han 21 betydninger av ordet: 

slektskap, gode familiære relasjoner, 
blodsfellesskap, gemyttlighet, venn-
skap, kjærlighet, elskverdighet, gjen-
sidig respekt, solidaritet, fellesskap, 
sosial evne, interpersonale relasjoner, 
gjensidig avhengighet, sameksistens, 
enhet, økonomisk støtte, gjensidig as-
sistanse, toleranse, harmoni, ikke-
konfrontasjon, fred, etc. Når fihavána-
na praktiseres, opplever vi gjensidig-
het, tillit, dialog og gjestfrihet, sier han.

Men det finnes andre ord som kun-
ne vært brukt som oversettelse av ei-

rene. I innledningen og avslutningen 
av Efeserbrevet hilser Paulus menig-
heten med ordene «Fred være med 
dere». Og her brukes ordet «fiadána-
na» som betyr fred, velvære, helse, vel-
stand. I nyere tid brukes også et an-
net ord for fred: «fandriampahalémana». 
Men dette er ikke brukt i Bibelen og er 
nok et nyere ord med betydningen fra-
vær av fiendskap og strid.

Fihavánana er sosial sikkerhet
Det er familien som er NAV på Mada-
gaskar. Et ordtak sier at livet er som 
kjerrehjulet: det går rundt og rundt, 
noen ganger er man oppe, andre gan-
ger er man nede. Når man er nede 
kan de i familien som er oppe hjelpe 
dem som er nede. Og tilsvarende når 
de som er nede har kommet seg opp 
kan de hjelpe dem som er vanskelige-
re stilt. Det gjelder ved alle livets til-
dragelser, man skal hjelpe hverandre 
med såing og høsting av risen, man 
skal hjelpe hverandre når sykdom og 
død inntreffer, når barna trenger sko-
legang, og de gamle kan forvente om-
sorg fra sine barn når de ikke lenger 
kan ta vare på seg selv. Det er «gjen-
gjeld for at barna en gang ble båret 
på ryggen av sine foreldre». Fihavána-
na er det kollektive slektsfellesskapet. 
Det er solidaritet i praksis og en kjer-
neverdi i familieliv, i landsbyen og til 
en viss grad også i byene. Flere ordtak 
sier at «slektsfellesskapet er mye vikti-
gere enn penger.» 

Da disk-jockey Andry Rajoelina fikk 
hæren på sin side og gjorde statskupp 
i 2009 måtte president Marc Ravalo-
manana flykte til Sør-Afrika. I tiden 
som fulgte prøvde ulike instanser å 
megle i den politiske konflikten. Kir-
kene og andre meglere appellerte til 

«fahendréna Malagasy» – gassisk visdom 
– som betyr å gjenopprette fihavána-
na gjennom forsoningsprosessen fam-
pihavánana. Da nåværende president 
Hery Rajaonarimampiánina ble valgt 
og ble innsatt i embetet i januar 2014, 
holdt han en sterk appell om å gjen-
opprette fihavánana malagasy. Men den 
solidariteten som man kan finne i fa-
milien og i slektsfellesskapet har vist 
seg vanskelig å overføre til det nasjo-
nale plan. 

Utfordringer ved fihavánana
Særlig i byene har individualismen og 
egoismen fortrengt det inkluderen-
de slektsfellesskapet fihavánana. An-
dre mennesker, som ikke hører til den 
nærmeste familien, kan lettere bli ut-
nyttet til egen vinning – for eksem-
pel gjennom bestikkelser og krav om 
«penger under bordet». Vi leser i dette 
nummeret av Madagaskarforum om 
utstrakt korrupsjon. 

Dersom man ser på slektsfellesska-
pet ut fra et bistandsfaglig perspektiv 
er det ikke vanskelig å få øye på at fi-
havánana innebærer store utfordringer. 
I det gassiske samfunnet er det veldig 
vanskelig å samle større rikdom for å 
investere i jordbruk eller annet utvi-
klingsarbeid. For så snart en person 
har klart å skaffe seg noen ekstra mid-
ler til investering og nybygging, vil an-
dre familiemedlemmer komme med 
sine vanskeligheter og problemer og 
be om assistanse. Et gassisk ordtak 
sier: «Høye trær hates av vinden». 
Gjerrighet ses på som en stor synd og 
motsatsen til fihavánana. Hvis en i fa-
milien har klart seg bra og har ekstra 
midler som han eller hun vil holde for 
seg selv, så ses dette som brudd på fi-
havánana-solidariteten. Og ved en se-

nere anledning kan vedkommende 
bli straffet ved at andre ikke vil hjelpe 
når han eller hun er i nød. Den verste 
straff er at vedkommende kan bli ute-
lukket fra fedregraven.

I et samfunn der fattigdommen er 
svært utbredt, vil det nesten være 
umulig å klare å komme seg ut av fat-
tigdommen når alt skal deles med alle. 
Det er alltid noen som er syke, opple-
ver dødsfall, eller må investere i gra-
ver og likvending som er nødvendig 
for å kunne arve rismarkene fra gene-
rasjonen foran. Rikdom blir oftest an-
sett som en heldig skjebne, ikke som 
resultatet av hardt arbeid. Derfor har 
den rike ingen grunn til å vise hov-
mod. På denne måten virker fihavánana 
som en nivellerende mekanisme som 
hindrer økonomisk utvikling i kapita-
listisk forstand.

Et bibelsk slektsfellesskap
Jean de Dieu Rafalimanana konklude-
rer med at de valgte begrepene fihavá-
nana og fampihavánana er gode overset-
telser av fred og forsoning i bibelsk 
forstand. Og det kan begrunnes med 
at disse kollektive og familiære forstå-
elsene var levende også i samfunne-
ne rundt Middelhavet da Efeserbre-
vet ble skrevet. Den gassiske kulturen 
ligger nærmere Middelhavskulturene 
enn våre vestlige kapitalistiske sam-
funn. Når «Kristus er vår fred» betyr 
det mye mer enn fravær av krig. Den 
kristne «tilhører Guds familie» (Ef. 
2.19) med alt hva det innebærer. Av-
handlingen viser at det er svært nyttig 
å få studenter fra den andre siden av 
kloden til å lese Bibelen med sine kul-
turelle briller. Det kan gi oss nye inn-
sikter i gamle tekster.

Første gasser med doktorgrad 
fra VID vitenskapelige høgskole

Disputas på VID Vitenskapelige Høgskole

Doktor i teologi Jean de Dieu RAFALIMANANA 
sammen med sin kone Mamy RAZANAMAROSOA 

Prorektor for forskning ved VID Bård 
Mæland ledet disputasen.

Professor i kulturkunnskap Øyvind 
Dahl er tredje opponent. 

Doktorand Rafalimanana forsvarer 
doktoravhandlingen.
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Mange steder i Afrika kan vi se barn 
eller voksne som sitter i grupper rundt 
groper i jorden. I gropene er det små 
steiner eller frø som to spillere slipper 
ned i grop etter grop etter tur. Så tar 
de opp steinene fra den siste gropen 
og spiller videre. 
Dette spillet er kjent over hele Afrika 
i ulike varianter. Noen har to rekker 
med groper, noen har fire rekker med 
groper. Antall groper kan også varie-

re. I Tanzania kalles spillet Bao, i Vest-
Afrika kalles det ofte Mankala, i Etio-
pia Sabata eller Sadega. På Madagas-
kar kalles spillet Katra. Spillereglene 
varierer, men målet med spillet er å ta 
steiner fra motparten. Her skal vi pre-
sentere den gassiske varianten som vi 
kaller Røverkongen «Katra».

Brett og brikker
Istedenfor groper i jorden kan vi lage 

et spillebrett med groper, f.eks. ved å 
sage ut groper i en kvadratisk trepla-
te og lage en bunn av en papplate el-
ler en kryssfinerplate. Du kan f.eks. ha 
et hjemmelaget brett som er ca. 40 x 
40 cm, med groper med diameter ca. 
7 cm. Som brikker kan vi bruke klin-
kekuler, eller ludobrikker. Til sammen 
trenger vi 32 brikker, «steiner». 

Røverkongen «KATRA»
Et spill fra Madagaskar for hele familien.

tekst: Øyvind dahl

1. To spillere, A og B, spiller på hver sin 
side av midten. Gropene 1,2,3,4 kalles 
«foran», gropene 5,6,7,8, kalles «bak».

2. Ved start er det to kuler i hver grop. 
A har 16, B har 16, til sammen 32 stei-
ner.

3. Spillets mål er å ta steinene fra den 
andre spilleren. Den som først klarer 
dette, har vunnet.

4. Det trekkes om hvem som skal be-
gynne. Du kan selv velge hvilken av 
dine groper du vil starte med.

5. Det spilles ved å ta alle steinene fra 
en av dine groper i hånden og slip-
pe ned én og én i grop etter grop av 
dine egne groper. Du kan bevege deg 
med eller mot urviseren, men bare i en 
retning så lenge det er din tur. A kan 
f.eks. gå i retningen 1-2-3-4-5-6-7-8-1 
eller 1-8-7-6-5-4-3-2-1, men ikke beg-
ge deler mens det er hans tur.

6. Den siste steinen kan falle i en grop 
som er tom, eller i en grop der det er 
steiner fra før. Da må vi skille mellom 
tre tilfeller:

a) Dersom den siste steinen faller i en 
grop som er tom, heter det at du «lig-
ger». Da er det motspillerens tur.

b) Dersom den siste steinen faller i en 
grop «bak» der det er steiner fra før, 
tar du alle steinene i denne gropen og 
fortsetter i samme retning som før og 
slipper en og en stein i grop etter grop 
inntil den siste steinen faller i en grop 

som er tom og du må «ligge».

VIKTIG: Du slipper ingen stein i en 
grop som nettopp er tømt!

EKSEMPEL: Dersom nest siste stein 
faller i A6 og siste i A7, tar du alle stei-
nene i A7 og går videre til A8, slipper 
en, så til A1, slipper en, osv. (Dersom 
A7 var tom må du «ligge».)

c) Dersom den siste steinen faller i en 
grop «foran» der det er steiner fra før, 
tar du alle steinene i gropen pluss stei-
nene i motspillerens nærmeste grop 
«foran» og går videre og slipper ned 
stein etter stein i grop etter grop inntil 
du må «ligge».

EKSEMPEL: Dersom nestsiste steinen 
faller i A4, og siste stein faller i A3, tar 
du alle steinene i A3 pluss alle steine-
ne i B3, og går videre til A2, slipper en, 
så til A1, A8, A7, osv. Dersom B3 var 
tom går du videre bare med egne stei-
ner. (Dersom A3 var tom må du «lig-
ge».

7. Når alle motspillerens groper «for-
an» er tomme, kan du ta fra gropene 
bak, men bare fra den som ligger rett 
overfor den grop hvor siste stein falt.

EKSEMPEL: Dersom nestsiste stein 
falt i A8 og siste stein i A1 som ikke er 
tom, og både B1, B2, B3, og B4 er tom-
me, kan du ta steinen i B8 sammen 
med dine egne og gå videre til A2, A3, 
osv.

8. Dere spiller vekselvis. Du kan selv 

velge hvilken grop du vil starte fra. 
Det lønner seg selvsagt å beregne 
hvilken grop den siste steinen vil fal-
le i. Det bør være en grop foran der 
det er steiner igjen, og hvor motspil-
leren har steiner i den nærmeste gro-
pen. Disse kan du da ta med deg. Dere 
spiller helt til du må «ligge». Da er det 
motspillerens tur.

EKSEMPEL FRA STARTEN: 
Det trekkes om hvem som skal begyn-
ne. Det blir f.eks. B. Han starter f.eks. 
med å ta steinene i B7 og slipper en i 
B8 og en i B1. Han tar så de tre steine-
ne i B1 sammen med de to i A1 og går 
videre slik: En stein i B2, en i B3, en i 
B4 en i B5 og siste i B6. Han tar de tre 
steinene i B6, slipper en i B7 en i B8, og 
den siste i B1. Men B1 er tom fra før og 
da må han ligge. Nå er det A sin tur. 
A kan velge hvilken grop hun vil star-
te med og velge retning med eller mot 
urviserne.

HUSK: Du kan ikke forandre retning 
mens det er din tur. 

Spilleregler

Her spilles det med groper i jorden.

“ Målet med Katra er å ta steiner fra motparten. På Madagaskar kalles spillet Katra, og det kan også spilles i skolegården.”

“Slik stiller du opp Katra. Du skal ha to steiner i hvert 
felt”
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Madagaskar er kjent for sine unike naturressurser og sin håpløse fattigdom. Det 
finnes både utfordringer og muligheter knyttet til øyas unike ressurser. I dette 
innlegget gir jeg først en kort oversikt over historikken rundt forvaltning av na-
turressurser på øya. Deretter følger en analyse av nåværende situasjon, med fo-
kus på utviklingen over de siste ti årene. Jeg påpeker hvordan naturressurser og 
politikk er knyttet sammen og derfor må forstås i sammenheng. Til sist kommer 
jeg med noen forslag for å bedre situasjonen for både folk og natur. 

1. Forvaltning av naturressurser på 
Madagaskar: en kort historikk 
Forvaltning av naturressurser på Ma-
dagaskar har siden øya ble bosatt vært 
forbundet med både konflikt og utvik-
ling. Under Merina-dynastiene utvi-
klet Andrianampoinimerina, kongen 
som ved militær makt samlet nesten 
hele øya til et rike, nye lover rundt for-
valtning av både dyrket mark og skog. 
Erobrede områder ble tildelt kongens 
tilhengere, og folk som ble tatt som sla-
ver under de mange krigene mellom 
Merina-kongene og de andre hersker-
ne på øya ble frarøvet forfedrenes jord, 
«tanindrazana». Folk den dag i dag har 
som viktig sosial markør å kunne vise 
til sin «tanindrazana», noe som angir 
både sosial identitet og gruppetilhø-
righet, og i tillegg indirekte signalise-
rer at man ikke er etterkommer etter 
slaver.
Merina-regimet var basert på ekspan-
sjon av rismarker og hugging av skog 
for å få mer dyrket mark for å fø be-
folkningen. Samtidig ble noen skoger 
allerede da satt av som «hellige» sko-

ger som ikke skulle røres, ofte i områ-
der rundt gravsteder tilknyttet viktige 
familier.  

Under kolonitiden, fra 1895, var det 
økt fokus på rask og brutal utvinning 
av alle former for naturressurser til 
fordel for kolonimakten: Gull og edel-
stener, mineraler som mica, grafitt og 
uranium, samt trevirke, spesielt tro-
pisk løvtrevirke som rosentre (palisan-
der), sisal til tauverk, og krydder som 
vanilje og nellik. Franske kolonister 
fikk automatisk tildelt jordområder så 
lenge de hadde som formål «mise en 
valeur» (utnytting) av jorda og ressur-
sene. Lokalfolk ble fortrengt, og man-
ge måtte flykte for å unngå å bli slaver 
eller, da slaveriet formelt ble avskaffet, 
brukt som tvangsarbeidere under for-
hold som ikke var ulikt slavedrift. 

Likevel ønsket kolonimakten også å 
klassifisere og analysere ressursene 
på øya. Den første franske guvernøren 
på Madagaskar, som var basert i Fort 
Dauphin, utga i 1658 boken «Histoire 
de la Grande Isle», en naturhistorisk 

oversikt over øya med detaljerte be-
skrivelser av flora og fauna, i tillegg til 
av lokalsamfunnet. Dette var starten 
på et økt fokus på øyas biodiversitet, 
med en rekke franske biologer som 
klassifiserte øyas flora over de nes-
te århundrer. Kolonien skulle utnyt-
tes, men potensialet måtte forstås for 
å sikre optimal utnyttelse. Frankrike 
etablerte også jordbruksstasjoner der 
nye planter ble testet ut og fokus var å 
bedre både matproduksjon og dyrking 
av planter som skulle selges for profitt 
(som vanilje, krydder og sisal). 

I tiden etter uavhengigheten i 1960 
fikk de internasjonale utviklingsor-
ganisasjonene som Verdensbanken 
og de store miljøorganisasjonene stor 
innflytelse på Madagaskar. De forfek-
tet en modell som gikk på å kombine-
re miljøvern via naturparker med pro-
fittbasert ressursutvinning som for ek-
sempel gruvedrift. På 1990-tallet ble 
Madagaskar en pioner for en modell 
som skulle forene skogvern og lokal-
utvikling, via «GELOSE»-loven som 
ble vedtatt i 1996. Loven representer-

Strid om land og ressurser på 
Madagaskar

tekst og foto: anTonie lysholm Kræmer

te en overføring av forvaltning av na-
turressurser fra staten til lokalsam-
funnet. På 2000-tallet ble det etablert 
rundt 500 vernede områder basert på 
denne modellen. 
Men forskere har senere kritisert gjen-
nomføringen: Ofte ble lokalsamfun-
nets maktstrukturer ignorert, og de 
nye lokale institusjonene som ble satt 
opp («basiskomiteer», eller COBA), er-
stattet eksisterende strukturer for res-
sursforvaltning. Den lokale eliten, ofte 
de store jordeierne, posisjonerte seg 
lett som det autentiske «lokalsamfun-
net» i disse strukturene. De sikret seg 
dermed tilgang til skog og jordressur-
ser. Allerede marginale grupper ble 
derimot ekskludert, siden de hadde 
mindre sosial status og muligheter til 
å delta i møter og bli telt med som ret-
tighetsholdere. De opplevde i visse til-
feller sult og økt barnedødelighet som 
følge av begrensninger i tilgang til 
skogressurser og dyrkbar jord. 

Skogbevaringen ble heller ikke effek-
tiv i denne modellen. Avskogingen i 
de vernede områdene fortsatte stort 
sett som før, siden hovedårsakene til 
avskogingen – som behov for dyrkbar 
jord, trekull og trevirke til byggemate-
riale og eksport, samt gruveutvinning 
og veibygging – ikke ble adressert. Lo-
kalfolk ble isteden påtvunget en glo-
bal agenda om bevaring av biodiver-
sitet med fokus på karismatiske dyr, 
og lokal frivillig arbeidskraft som «au-
tentiske» skogvoktere. Denne agenda-
en var ikke tilpasset lokale behov el-
ler forståelse av naturen. Forbud mot å 
bruke og ofte også oppholde seg i sko-
gen ble isteden betraktet som en ny 
form for kolonistyre ledet av mektige 
utenlandske grupper med uklar, men 
truende agenda.   

Desentralisert skogbevaring, basert 
på lokal deltakelse, skulle i prinsippet 
vært mer effektiv både for naturvern 
og fattigdomsreduksjon på Madagas-
kar. Isteden har de stadig mer utbred-
te vernede områdene ofte ført til at de 
fattigste, som gjerne er mest avhengig 
av tilgang til skog- og naturressurser 
siden de har mindre tilgang til egen 

matjord, mister tilgang til skogen. I til-
legg til økt fattigdom har dette ført til 
lite effektiv skogbevaring. Det er be-
hov for mer forståelse for lokale sam-
funn og hierarkier, spesielt de fattig-
stes behov og avhengighet av tilgang 
til fellesgoder som naturressurser, og 
hvordan de kan kompenseres hvis de 
ikke lengre har tilgang til naturområ-
der. 

2. Utvinne eller bevare? Nåværende 
konflikter rundt naturressurser 
Styring av naturresurser på Madagas-
kar er fremdeles basert på et paradoks 
som sitter igjen siden uavhengighe-
ten: På den ene siden, målet om øko-
nomisk utvikling gjennom utvinning 
av ikke-fornybare naturressurser som 
olje og mineraler, samt fornybare, men 
utrydningstruede naturressurser som 
rosentre (offisielt forbudt å hugge, 
men eksporten har vist seg nærmest 
umulig å stoppe). Samtidig er Mada-
gaskar globalt kjent som en «Biodi-
versity hotspot». Målet om naturvern, 
med fokus på bevaring av biodiversi-
tet, fører til stadig økende arealer som 
settes til side som vernede områder.

«Detaljer fra sør-Madagaskar: Utvidel-
se av vernede områder fra 2003 til 2009, 
og planlagte fremtidige vernede områder» 
(kilde: http://www.conservationgis.org/
scgis/2011Contest/SCH%20Rebioma%20
Madagascar.jpg )

Et prosjekt som kartlegger konflikter 
rundt naturressurser, «EJOLT», viser 
at Madagaskar opplever stadig flere 
slike konflikter. Kartleggingen er ba-
sert på at folk kan rapportere inn kon-
flikter til forskere, som deretter un-
dersøker og plotter inn konfliktene 
på et globalt kart. Kartet viser at det 
er rapportert inn 15 alvorlige konflik-

ter rundt naturressurser på Madagas-
kar. Seks av disse omhandler gruve-
virksomhet, fem dreier seg om kon-
flikter rundt tilgang til skog og jord, og 
de resterende dreier seg om oljedrift 
og miljøvernsområder. Ettersom dette 
bare er rapporterte konflikter kan man 
gå ut fra at mange tilfeller ikke er in-
kludert her. 

«Oppsummering: Ressurskonflikter på 
Madagaskar, 2016» (Kilde: EJOLT (www.
ejolt.org; www.ejatlas-org )

En av de nyere kildene til konflikter er 
såkalte «land grabs», eller landran. På 
2000-tallet kom Madagaskars natur-
ressurser i global fokus på annet vis 
enn gjennom biodiversiteten. En de-
batt om landran ble igangsatt av glo-
bale aktivistgrupper. Dette begrepet 
dekker situasjoner der utenlandske 
operatører, ofte i form av multinasjo-
nale selskaper, får tilgang til matjord 
og naturressurser i fattige land. Ofte 
betraktes det som skal ytes for denne 
tilgangen, som jobbskaping eller skat-
teinntekter fra selskapene, som for lav 
i forhold til landets, og spesielt lokal-
befolkningens, tap av jord og natur-
ressurser. I disse landene, inkludert 
Madagaskar, har folk generelt liten 
formell eiendomsrett til jorda de le-
ver av gjennom jordbruk eller husdyr-
hold. Dette gjør at staten lett kan ek-
spropriere egen befolkning når uten-
landske investorer banker på døra og 
ønsker tilgang til landområder eller 
naturressurser. 

Madagaskar ble spesielt kjent for fe-
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«Gruveutvinning: Titanium dioksid utvin-
nes ved å rydde skogen over mineralsand i 
sørøst-Madagaskar» (kilde: Antonie Kræ-
mer) 

Gruvedrift fører til konflikter med lo-
kalfolk over tilgang til naturressur-
ser. Her fra et oppgjør der en okse blir 
ofret for å bekrefte en overenskomst 
mellom lokalfolk og gruveselskap, så 
veien til gruveområdet ikke lengre 
skal bli blokkert av demonstranter» 
(bilde 7, kilde: Antonie Kræmer)

Konklusjon
Madagaskars naturressurser er en 
mulig kilde til utvikling, men også til 
konflikt og økt fattigdom. Spørsmå-
let er hvordan disse ressursene for-
valtes, hvem som drar fordeler av det, 
og hvem som blir ekskludert. Konse-
kvensanalyser av store prosjekter for 
ressursutvinning på Madagaskar dek-
ker ofte bare miljøeffekter, med li-
ten fokus på konsekvenser for lokal-
samfunnet. Disse må i stedet dek-
ke både sosiale og miljøkonsekven-
ser, og hvordan disse henger sammen 
for fattige grupper på øya. Det er be-
hov for å finne løsninger tilpasset lo-
kalsamfunn i nærheten av nye inves-
teringsprosjekter, med kompensasjon 
til lokalfolk hvis de mister tilgang til 
jord og ressurser. I denne prosessen 
er det viktig at lokalfolk er informert, 
representert og har mulighet til å ut-
tale seg om endringer som påvirker 
deres livsgrunnlag og kultur. Det må 
skje en klargjøring av lokale og sentra-
le rettigheter og ansvar, det trengs mer 
transparens og innsyn i pengestrøm-
mer, det må være lettere for lokalfolk 
eller grupper å få registrert landeier-
skap, og det er behov for bedre lokal 
deltakelse i politiske prosesser. 

nomenet landran fordi statskuppet i 
2009 ble sett på som delvis forårsaket 
dette. Daværende President Ravalo-
manana skulle «gi bort» (noen kilder 
skriver «leie ut») 1,3 millioner hektar 
dyrkbar jord til det sørkoreanske sel-
skapet Daewoo Logistics. Detaljene 
i denne avtalen var aldri helt klare i 
henhold til en artikkel av Venusia Vin-
ciguerra, men selskapet skulle dyrke 
mais og palmeolje som skulle ekspor-
teres tilbake til Sør-Korea for å dekke 
deres økende behov for mat. En rap-
port fra den ikke-statlige organisasjo-
nen GRAIN i 2010 viste Madagaskar 
som et land hvor landran forekom i 
nest største skala på verdensbasis et-
ter Etiopia. 

«Landran på Madagaskar – globalt fokus» 
(Kilde: http://www.farmlandgrab.org/wp-
content/uploads/2010/08/GLP_report_01.
pdf   (2010)

Fenomenet «landran» er de siste årene 
blitt noe tilbakevist av forskerne, siden 
mange av disse investeringene har vist 
seg å ha eksistert mest på papiret, el-
ler å ha blitt vanskelige å gjennomfø-
re grunnet negative reaksjoner. Nett-
opp Daewoo-saken på Madagaskar og 
konsekvensene for presidenten som 
prøvde å sikre denne transaksjonen 
viser at lokal motstand og mediedek-
ning kan gjøre slike prosjekter van-
skelige. Likevel viser en ny rapport fra 
2014 fem land i Afrika på toppen mht. 
landran. I denne rapporten er Mada-
gaskar helt i toppen (deretter Etiopia, 
DRCongo, Tanzania og Sudan). Rap-

porten viser at i 2016 er 3,7 millioner 
hektar dyrkbar jord på Madagaskar 
solgt til/leid av utenlandske investo-
rer. Disse investeringene blir presen-
tert av staten og investorene som en 
måte å utvikle gassisk jordbruk og res-
sursutvinning på, ved å bringe mo-
derne metoder, styrke statskassen og 
bidra til jobbskaping. Men disse pro-
sjektene medfører også mange kon-
flikter. 
Et nytt tilfelle av av «jordran» som har 
fått oppmerksomhet i media på Ma-
dagaskar er opprettelsen av «Agricul-
tural Investment Zones», eller ZIA-
prosjektet: 1000 hektar i Vakinankara-
tra-regionen der Antananarivo hører 
med skal leies til jordbruksinvesterin-
ger i perioden 2016-2021. 21 utenland-
ske investorer skal leie landparsel-
ler. Mange småbønder klager nå iføl-
ge gassiske aviser og aktivistgruppen 
«TANY», over at de blir brutalt bort-
vist fra jorden sin, uten kompensasjon. 

En annen sak som nylig har fått opp-
merksomhet i gassiske og utenlandske 
medier er et gruveprosjekt i Soama-
hamanina, nordvest for Antananari-
vo. Ved begynnelsen av 2016 ble det 
kjent at et kinesisk gruveselskap had-
de fått tillatelse til å utvinne gull, visst-
nok ved å kjøpe jorden fra lokalbe-
folkningen. Lokalfolk, som var bekym-
ret over å miste jord og for forurensing 
av mat og vannkilder, og som ikke var 
blitt konsultert, begynte å demonstre-
re mot selskapet på våren 2016. Den 
gassiske staten svarte 22 september 
2016 med å sette inn hæren, og bruke 
køller og tåregass mot demonstrante-
ne. Dette fikk en viss oppmerksomhet, 
og førte til at lokalfolk i oktober 2016 
organiserte et pressemøte hvor de ba 
om støtte. De fikk dekning på franske 
nyheter og sosiale medier. Den negati-
ve mediedekningen førte til at det ki-
nesiske selskapet måtte trekke seg ut 
av området. Likevel ble lederne for de-
monstrantene dømt til et års betinget 
fengsel (Kilde: http://www.lexpress-
mada.com/blog/actualites/soamaha-

manina-les-prevenus-ecopent-dun-
an-de-sursis/ )
Når det gjelder mineralressurser blir 
Madagaskar betraktet som et land 
med stort ubenyttet potensiale. Som 
bildet viser er Madagaskar i seg selv 
en «gullgruve» for gruveoperatører. 

«Kartlagte gruvefelt pr. 2015» (kilde: 
Chambre de mines 2015; http://www.mi-
neschamber.mg/images/phocadownload/Gi-
sements-miniers-Madagascar.jpg )

I tillegg har Madagaskar også potensi-
ale for oljeutvinning. 
Bilde 5: «Oljeutvinningsblokker til-
delt private selskaper pr. 2014, med 
naturvernområder i gult» (kilde: htt-
ps://www.researchgate.net/publicati-
on/280877339_Dry_forests_in_Mada-
gascar_neglected_and_under_pressu-
re  )
Konsekvensanalyser av store prosjek-
ter for ressursutvinning på Madagas-
kar dekker ofte bare miljøeffekter, el-
ler har liten fokus på konsekvenser for 
lokalsamfunnet. Likevel er livsgrunn-
lag, kultur, land og naturressurser ulø-
selig knyttet sammen i de fleste områ-
dene på øya. 
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“Vannets herre” - 
møte med en healer
Man regner med at halvparten av Madagaskars 22 millioner innbyggere praktiserer den 
tradisjonelle religionen. 40% er kristne, og 5% er muslimer. Men virkeligheten er mer 
nyansert enn som så. Inndeling av etterfølgere til de «offisielle» religioner gir begrenset 
mening når vi snakker om gassisk kultur og spirituell realitet. Dette er historien om Ra-
jeanette (54). Den tradisjonelle healeren er aktivt medlem i den lutherske kirken, og lever 
i en virkelighet preget av et sentralt islamsk tabu. 

tekst og foto: Karianne sKjæveland

Det er søndag morgen og jeg kjører 
vestover fra Antsirabe for å lete et-
ter et interessant intervjuobjekt. Jeg 
vet ikke nøyaktig hvem det er jeg hå-
per på å treffe, for historiene jeg har 
hørt er mange og varierte. Men det går 
rykter om en zazavavindrano; en sirene 
eller en slags havfrue, halvt mennes-
ke; halvt fisk, med spesielle pouvoir - 
krefter. Noen mener hun bor i et slott 
på bunnen av Tritriva-innsjøen, andre 
at bor i et hull under jorden i Betafo. 
Jeg hører også at det kan være van-
skelig å treffe henne på denne tiden 
av året, før regntiden har satt skikke-
lig inn. Hvem er denne sirenen? Kom-
mer jeg til å treffe henne? Ettersom 
jeg mangler både redskaper og pou-
voir for å gjøre intervjuer under vann, 
satser jeg på at hun bor i Betafo. Det 
er med spenning jeg tar til høyre foran 
den lille innsjøen i byen. 

Mystiske historier
Den første eldre kvinnen jeg treffer 
kan fortelle at jeg har kommet til rett 
sted. Det er mange mystiske historier 
knyttet til vannet som ligger foran oss. 
Mennesker som trekkes ned i vannet 
og aldri dukker opp igjen, har det vært 
snakk om her i området i mange, man-
ge år. Så vidt hun husker begynte det 
på slutten av 80-tallet. Plutselig en dag 
var sjøen blitt rød, og den forble rød 
i en måned. Så, like plutselig, hadde 
sjøen tørket ut for aller første gang. I 
løpet av neste regntid var innsjøen fylt 
opp på ny, og det var da ulykkene be-
gynte å skje. Før den tid hadde ingen 
druknet i det sagnomsuste vannet Ta-
tamarina. Kvinnen peker mot motsatt 
side fra der vi står. En liten gutt som 
lekte i vannkanten ble trukket uti, som 
av usynlige hender, for ikke lenge si-
den. Gutten hadde drømt om det i for-

kant, så familien var forberedt på hans 
skjebne. Brannvesenet fra Antsirabe 
ble tilkalt. De søkte etter liket i over èn 
uke uten hell. Til slutt måtte familien 
søke hjelp hos en lokal medisinkvin-
ne for å finne liket. Mange lokale ma-
nam-pouvoir har forsøkt å få de for-
svunne til å komme til rette, men det 
er èn kvinne som har lykkes oftest i 
den forbindelse. Hun kalles Rajeanet-
te, og er Betafos tompon-drano.

Direkte fra gudstjeneste
Det virker snart mer sannsynlig å få 
treffe denne vannets herre eller over-
ordnede, enn selve havfruen, så jeg 
fortsetter rundt innsjøen for å forhø-
re meg om hvor hun bor. Tatamarina 
er ikke stor, og kan heller ikke være 
særlig dyp. Jeg er blitt fortalt at sjøen 
var en rismark for lenge siden.  Snart 
treffer jeg en kvinne som er nabo-

Et typisk gatebilde fra Betafo.
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barn vasser til knes og trekker fiske-
garn etter seg. Er de ikke redde for å 
bli tatt av havfruen? Jeg tar opp telefo-
nen og slår nummeret jeg passet på å 
få av Rajeanette; jeg visste jeg kom til 
å glemme noe viktig. Om hun kan tip-
se meg om noen tidligere klienter, slik 
at jeg kan få høre deres opplevelse av 
det som skjedde? Selv en amatør som 
meg skjønner at jo flere kilder, jo bed-
re journalistikk. Rajeanette forklarer 
at de hun har hjulpet i forsvinnings-
sakene nødvendigvis er lokale turis-
ter som ikke bor i området, og dermed 
ikke er å få tak i. Hadde de bodd i nær-
heten, hadde de jo også visst at det er 
tabu å spise svin. Da hadde de heller 
ikke falt i unåde hos havfruen med
den røde paraplyen. 

en til hun jeg søker. Hun nikker gjen-
kjennende til historiene jeg nettopp 
har hørt, og legger til flere: En mann 
som sto og fisket, ble plutselig truk-
ket opp og ut i vannet før han for-
svant fra overflaten, tre meter fra kan-
ten der kvinnene vasker klær. En an-
nen gang krysset en mann sjøen i la-
kana. Det var blikkstille, og rett som 
det var veltet kanoen, og mannen for-
svant. Som den første kvinnen fortel-
ler hun at den som forsvinner i sjøen 
bare kan komme til rette ved tompon-
drano-en`s hjelp. En liten gutt som lyt-
ter til samtalen vår, fekter med en liten 
pinne og demonstrerer hvordan: Etter 
at den er blitt bearbeidet av Rajeanet-
te under et hellig rituale, holdes den 
over kanten av lakana-en som brukes 
i søket. Når båten passerer stedet der 
den døde ligger, vokser pinnen i vold-
som fart, og rekker helt ned til bunnen 
av sjøen. Slik kan de pårørende dykke 
ned langs stokken og finne den druk-
nede. Til slutt får jeg høre noe overras-
kende. Hun jeg ser etter, er en vazim-
ba. Og hun er snart på vei hjem fra den 
lutherske kirken i byen. Sjøen som en 
gang var en rismark ligger blikkstille 
og reflekterer de tre åsene i øst. Kir-
ken troner på toppen at haugen ret-
ning nord. Rett som det er er gudstje-
nesten over, og sannelig, der kommer 
en kortvokst skikkelse nedover kirke-
bakken i pousse-pousse. Er det dette de 
mener med vazimba? Jeg har jo hørt om 
de veldig små menneskene som ifølge 
gassisk tradisjon var de første beboer-
ne på øya. Jeg mener å se en «vanlig 
dverg». Vi skygger henne uansett dit 
hun bor, og venter litt før vi gjør oss til 
kjenne og ber om å få hilse på.  

Tradisjonell healer
Toetasjershuset til den berømte heale-
ren er av relativt enkel standard. Her 
er ingen stor rikdom å se, ulikt det jeg 
hadde forestilt meg. Noen i familien 
lager møbler av tre, gårdsplassen er 
full av store høvelspon. Vi klatrer opp 
i andre etasje og finner vannets herre 
sittende på en spesiallaget stol, i øy-
ehøyde med dem som kommer inn i 
rommet. Jeg presenterer meg selv som 
seg hør og bør, og forteller etterhvert 
hvorfor jeg har kommet. At jeg skriver 
for et blad for nordmenn som er inter-
essert i Madagaskar, og at jeg tror le-
serne, som meg, er interessert i å lære 
mer om madamens spesielle krefter. 
Der jeg kommer fra, er det nesten in-
gen som har spesielle krefter lenger. 

Før jeg er ferdig med introduksjonen 
sitter hele familien på den ene sen-
gen og følger spent med. Madame Ra-
jeanette har et umiskjennelig stolt og 
klokt drag over ansiktet. Hun setter 
seg godt til rette på tronen sin. Histo-
rien begynner den natten hun ble født. 

Pakten med havfruen 
I gamle dager gikk det en bro over 
innsjøen som ennå ikke hadde fått 
navnet Tatamarina. Skjebnen ville ha 
det til at moren skulle snuble og falle 
fra broen den natten da hun gikk høy-
gravid med Jeanette. Moren slo hodet 
stygt, og skulle egentlig ha druknet og 
forsvunnet i sjøen som så mange had-
de gjort før henne. Men havfruen inn-
gikk en pakt med moren, og lot mor og 
barn få beholde livet. Rajeanette kom 
til verden i et egg. Da tre forbipasse-
rende som fant moren, hakket hull i 
egget, kunne de øyeblikkelig se at den 
lille jenta som lå inni hadde spesiel-
le evner. Fordi gassernes eldste forfe-
dre var vazimbaer, pygmeer, ligger det 
i gassisk tradisjon at hun skulle kom-
me til å ha en spesiell kontakt med fe-
dreåndene. Rajeanette har aldri fått 
vite hva slags pakt moren inngikk med 
havfruen, men resultatet av den er det 
ingen tvil om: Resten av livet skulle 
hun ha et forhold til havfruen i Betafo. 
Det var ikke lett å vokse opp på lands-
bygda og ha det karakteristiske utse-
endet til en kortvokst person. Men-
neskene på torget lo av henne. Men 
Jeanette ble sint, og begynte å ta igjen 
istedenfor å gjemme seg bort. Jeg får 
assosiasjoner til Roald Dahl`s histo-
rie om Matilda når hun forteller hvor-
dan hun innså at kunne styre det som 
skjedde med menneskene rundt hen-
ne. Ønsket hun sterkt nok at en som 
hadde snakket stygt til henne, skul-
le snuble og falle da han nådde neste 
salgsbod, ja så snublet og falt han ved 
neste salgsbod. Rajeanettes ti år eldre 
storesøster som sitter på nabosengen 
under intervjuet, bekrefter historiene. 
Søstrene ler godt når de tenker tilbake 
på den første tiden. 

Fedreåndene
Rajeanette begynte å merke kontakten 
til fedreåndene da hun var rundt 15 år 
gammel. Selve transformasjonen som 
gjorde henne til healer, kom i form av 
et sterkt feberanfall ved Tritriva-vul-
kanen der hun vokste opp. Ryktet om 
at spådommen til de tre mennene som 
fant henne hadde gått i oppfyllelse, 

spredte seg raskt. Snart begynte men-
neskene i lokalsamfunnet å søke til 
Jeanette når de treng hjelp. På spørs-
mål om hvor mange hun har healet, 
svarer hun «sikkert tusen», og jeg for-
står at folk kommer til henne med alt 
fra dagligdagse vondter til mer seriø-
se problemer. Men det er altså evnen 
hennes til å bringe menneskene sire-
nen har tatt, tilbake til familien som 
har mistet dem, som har gjort henne 
kjent i milevis omkrets.

Rajeanette har hjulpet rundt 50 fami-
lier å få tilbake familiemedlemmer 
som har forsvunnet ved drukningsdø-
den. Kvinnen som til nå villig vekk har 
svart på de rare spørsmålene mine, 
holder kortene tettere til brystet når 
jeg ber henne beskrive sitt spirituel-
le rituale: «Jeg bruker toaka gasy (gas-
sisk brennevin) og stearinlys. Jeg set-
ter meg her, så kommer de pårøren-
de og får instrukser de må følge for 
at den forsvunne skal komme til ret-
te. Vi avtaler prisen før jeg begynner 
ritualet. De betaler ikke hvis jeg ikke 
bringer familiemedlemmet tilbake.» 
Det er altså ingen garanti for et posi-
tivt resultat. Alt avhenger av familiens 
evne til å følge Rajeanettes befalinger. 
På spørsmål om hun kan bringe den 
druknede tilbake til livet, svarer heale-
ren at bare Jesus kan gjøre det, og der-
med er vi inne på et tema jeg synes er 
veldig spennende:  
Hva slags forhold har hun til kristen-
dommen misjonærene brakte hit, for 
nøyaktig 150 år siden, til nettopp den 
kirken hun var på gudstjeneste i for-
middag? Evnene hun har til å helbre-
de og redde mennesker, er gaver fra 
Gud. Rajeanette forklarer at kraften 
fra den kristne Gud og hennes tradi-
sjonelle, spirituelle praksis, opererer 
parallelt og i fullkommen harmoni. 
Jeg forstår at èn spirituell virkelighets-
forståelse ikke nødvendigvis eksklu-
derer en annen. Mot slutten av inter-
vjuet spør jeg henne om hun tror jeg 
kan få treffe selve havfruen. Det tror 
hun ikke er særlig sannsynlig. Selv 
har hun bare sett havfruen èn gang. 
Da så hun en kvinne med halvt men-
neske-, og halvt fiskekropp som holdt 
en rød paraply som skygge for solen, 
midt på innsjøen. På hjemveien kjø-
rer vi nok en gang forbi stedet som he-
ter «løft sannheten frem» (tatao ma-
rina). Det er mange mennesker langs 
vannkanten. Kvinner som vasker klær, 
menn som fisker med stang. Flere små 

Rajeanette er Betafos tompon-drano, vannets herre.

Madamme Rajeanette begynte å merke kontakten til fedreåndene da hun var rundt 15 år
Gammel , etter et sterkt feberanfall ved Tritriva-vulkanen der hun vokste opp.
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Øyvind Eides forskningsbaserte biografi gir et nyansert bilde av både giganten 
og gåten Fridtjov Birkeli, misjonær, direktør i Det lutherske verdensforbunds avd. 
for misjon, generalsekretær i Det norske misjonsselskap og siden biskop i Sta-
vanger (1960) og i Oslo (1968 – 1972). 

Gjenkjennelse
Del 2 og 3 var for meg en gylden anled-
ning til å betrakte rammen rundt min 
egen oppvekst med voksne øyne. Jeg 
gjenkjenner navn, hendelser, interna-
sjonale konferanser og organisasjoner 
fra fars beretninger ved middagsbor-
det hjemme, både på Madagaskar og 
i Stavanger på 50-tallet. Kapitlene som 
omhandler «skandalen» hørte jeg den 
gangen ikke et ord om.
I Del 1 beskrives Birkelis oppvekst, ta-
pet av barndomsparadiset og tapet av 
foreldre da han ble satt igjen på Sol-
bakken i et nådeløst barnemiljø med 
foresatte som utøvde «den rene prøys-
serdisiplin».
 
Solbakken
Solbakken var Det norske misjonssel-
skaps barnehjem i Stavanger hvor mis-
jonærene plasserte sine barn for opp-
fostring og skolegang mens de gjor-
de tjeneste på misjonsmarken. Atskil-
lelsen mellom barn og foreldre strakk 
seg over flere år, for noen det meste av 
barndommen - for Birkeli i 7 år. Bak-
grunnen for opprettelsen av barne-
hjemmet var ikke minst den høye dø-
deligheten blant misjonærbarn i tro-
pene, men også mangelen på tilfreds-
stillende skoletilbud i misjonslandene. 
I ettertid vet man at personalet i pe-
rioder var totalt uegnet til å ta seg av 
barn, og der det er lite kjærlighet, ut-
vikles det også makthierarkier mellom 
barn. Solbakken ble nedlagt ca. 1950. 
Lite har vært kjent om Fridtjov Birkelis 

erfaringer på barnehjemmet til tross 
for at Birkeli selv beskrev det i et notat 
til Alfred Hauge da denne skulle skri-
ve en artikkel for bladet «Familien» i 
1968. Eide spør seg hvorfor Hauge vel-
ger å hoppe over de triste kjensgjer-
ningene og bare tar med beskrivelse-
ne av vanlige gutteaktiviteter. «Var de 
for ubehagelige for misjonsvennene? 
Truet de bildet av det lykkelige misjo-
nærbarn?» Ut fra egne erfaringer fra 
«misjonærbarndebatten» i 1989/90 er 
mitt svar et ubetinget Ja.

Rett mann på rett plass
Tross de vonde erfaringene bestem-
mer han seg likevel tidlig for å stude-
re teologi og bli misjonær. Som så ofte 
ellers tolker Eide dette som «tilslut-
ning og identifikasjon» med misjon og 
foreldre. Det kan godt hende, men jeg 
har også ofte spurt meg selv om hvil-
ke andre utdanningsveier som egent-
lig ligger oppi dagen i et oppvekstmil-
jø så gjennomsyret av misjon. Barn av 
lærere blir ofte lærere, barn av leger 
går inn i helsevesenet, man velger ofte 
det man kjenner – med mindre man er 
i opposisjon. Og det var ikke Birkeli. 
Han ble rett mann på rett plass, både 
på Madagaskar og i internasjonalt, 
kirkelig arbeid. Her fikk han utfolde 
hele sin varme personlighet, sin ufat-
telige energi og store handlekraft. Han 
hadde anlegg som folketaler – jeg hus-
ker han fra Misjonshuset i Stavanger 
hvor han talte så engasjert om misjo-
nen at jeg kjente meg som en unnalu-
rer som ikke straks meldte meg til tje-

neste. Hans rike utrustning gjorde han 
til en katalysator i forandringsarbeid. 
Han var en visjonær - en radikal driv-
kraft for overgangen til selvstendige, 
nasjonale kirker, «fristilt fra Vestens 
teologiske og økonomiske overfor-
mynderi», og en forsoner og forener 
av ulike lutherske forgreninger verden 
over. Dette er grundig og godt beskre-
vet i Del 2 til 4. Mellom linjene leser 
jeg at hans kone Borghild må ha sittet 
mye alene.
I Del 6 og 7 som beskriver tiden som 
biskop i Norge , var det mye nytt for 
meg. Hans sammensatte personlighet 
viste seg også her – konservativ som 
teolog, men en fremtidsrettet prakti-
ker. 
Biografiens Del 5 omhandler hans 
forskning og glødende interesse for 
kristendommens inntog i Norge. Det-
te var et felt han engasjerte seg sterkt 
i da han begynte å gjenvinne helsen 
etter «skandalen», og som han høstet 
akademisk anerkjennelse for.

Skandalen
Siste del av Del 7 og 8 omhandler 
«skandalen» og den møysommelige 
forsoningen, både innad i familien og 
i kirken. Beskrivelsene gir flere nyan-
ser enn Tomm Kristiansen i boken «Bi-
skopens hemmelighet» (2014), men er 
likevel i store trekk sammenfallende. 
Mens han var biskop ble det avslørt at 
han over flere år hadde et forhold til 
den kvinnen han hadde vært forlovet 
med i sin ungdom, en forlovelse som 
ble brutt kort tid før han reiste til Ma-

tekst: BeriT dahl

Birkeli – giganten og 
gåten

dagaskar som misjonær. Skandalen 
ble dysset ned og Birkeli søkte avskjed 
fra bispeembedet i 1972  med en syk-
melding. 
Kristiansen er kritisert for vidtgåen-
de fortolkninger på tynt grunnlag av 
bakgrunnen for utroskapsaffæren. 
Slik jeg ser det, er ikke Eide helt fri for 
det samme, men det er gjort med stør-
re finfølelse og varme. Og han kan ha 
rett – kanskje ligger mye av årsaken til 
den absolutte inkonsekvens mellom 
liv og lære i det store tomrommet som 
de mange tapsopplevelser etterlot i 
ham – av barndomsparadiset på Ma-
dagaskar i sine første leveår, av forel-
drene, av forloveden like før utreise og 
planlagt giftermål. Og man kan spørre 
seg hva det høye aktivitetsnivået kan 
ha døyvet av ubearbeidede traumer. 
Like gåtefullt gjenstår likevel det fak-
tum at han tok i mot utnevnelsen som 
kirkens primas samtidig som han lev-
de et dobbeltliv.
Hans store fortjeneste i nasjonalt og 
internasjonalt forandringsarbeid ble 
nærmest «glemt» da han så hastig for-
lot bispestolen. Det kjennes rettfer-
dig at Birkeli med denne biografien nå 
har fått dokumentert sitt mangfoldige 
livsverk - som misjonær, som drivkraft 
for nasjonale kirker, for interkonfesjo-
nelt og internasjonalt samarbeid og 
som forsker. Boka er velskrevet og mer 
lettlest enn man skulle tro. 

Øyvind M. Eide: «Fridtjov S. Birkeli, 
giganten og gåten», Hertervig forlag 
(2016).

Bokomtale: Smånytt
Fly “billig til Madagaskar med Turkish airlines
Turkish airlines tilbyr nå “billige” turer til Madagagaskar. Et kjapt søk 
utført av redaksjonen gav priser på 7 400 ,- tur/retur Oslo - Antananarivo

SAHY
Sahy mijoro 
Tsy mihorohoro 
Sahy miteny 
Tsy mila reny 
Sahy mijery 
Na dia irery 
Raha manitsy avy hatrany 
Raha sendra vany 
Sahy ve ianao? 
Raha any amin’ny birao 
Hiteny amin’ny lehibenao 
Raha misy tokony hahitsinao? 
Sahy ve ianao hilaza ny marina? 
Na hahasolafaka na hahatafari-
na? 
Hijoro ho vavolombelona? 
Raha toa ka mbola velona?

V. Rakotoson (2006)

SONG OF NATURE 
Oh tell me why 
In the countryside 
Blue is the sky 
Woods, fields and beats hide 
SONG OF NATURE 
Oh show me now 
All beautiful views 
Of the Nature dancing the slow 
My guitar gives to you good 
news! 
Oh this song of Nature is for 
you my darling 
Everywhere I will play music 
I need to show you by singing 
The Nature is always fantastic! 

V. Rakotoson (2012)

voninirina RAKOTOSON, aut-
hor, writer, poetess,painter from Ma-
dagascar, born on May 31, 1975 in Fi-
anarantsoa. She has two big daughters. 
She studied Literature (option: French) 
in the Faculty of Arts and Humanities 
(University of Antananarivo). She had 
taught French in a public college. She 
has worked in Lebanon.She also works 
in a Malgacho-Norwegian project as 
project coordinator. (Green Belt Mada-
gascar). She worked as a librarian at the 
Alliance Francaise Antsirabe( French 
Cultural Center). She was one of the il-
lustrators in #Ampanirio.She has alrea-
dy released #Sedram_piainana (Ed. Va-
koka Vakiteny), 2014. She will release 
an illustrated collection of poems. She is 
the author of the poems and illustrations 
and will translate #Sedram_piainana in 
English in 2017.
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