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Pierrot Men

R EDAK TØR EN HAR OR DE T
Vennskapsforeningen Norge – Madagaskar er ikke en misjonsforening
for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Ei heller er Madagaskarforum et
alternativt Misjonstidende (som er NMS sitt blad). Dette gjorde Øyvind
Dahl klart for meg da jeg ble spurt om å være redaktør for
Madagaskarforum for noen år siden. Og for at ingen skal være i tvil,
Vennskapsforeningen Norge – Madagaskar er helt uavhengig av NMS.
Når det er sagt, så er det relativt mange av våre medlemmer som har fått
sitt forhold til Madagaskar gjennom misjonsorganisasjonen. Dette
stemmer bra for min egen del i hvert fall. Jeg hadde ikke mye kjennskap til NMS eller verdens 4. største øy før jeg en solfylt dag stod på tunet på Den Norske Skolen i Antsirabe, ansatt som lærer. Jeg fikk nesten
8 år der.
Det er nok ingen dristig spådom at hadde vi ikke hatt NMS som sendte
sine første misjonærer til landet i 1866, så hadde du som leser dette, trolig ikke hatt noe medlemsblad å lese i overhode, noen vennskapsforeningen hadde heller trolig ikke eksistert og Norges bistand til øya hadde
trolig vært i nærheten av null kroner årlig.
Tidligere generalsekretær i NMS og madagaskarmisjonær Kjetil Aano sa
i sin tid: ”Den gassisk-lutherske kirke FLM, er et ektefødt barn av NMS”.
Kirken har i dag ca. 3,5 millioner og vokser stadig. I år fylte kirken respektable 150 år (noe du kan lese mer om i dette bladet). I disse 150 årene har kirken opplevd at landet har blitt en koloni, deltatt mer eller mindre i to verdenskriger, fått selvstendighet fra kolonimakten samt flere
politiske kriser. I flere av disse krisene har kirken, både FLM og andre,
spilt en konstruktiv rolle for å finne løsninger. Kirken har en rekke institusjoner som driver med utdanning. Tombontsoa jordbruksskole for å
nevne en. Mange av Madagaskars politiske toppledere har bakgrunn fra
FLM sine skoler.
Uansett hvilket livssyn man måtte ha, må det være lov å bli litt imponert
over, både FLM og andre kirkesamfunn sin innsats på solskinnsøya. Om
Madagaskar vil bli tatt igjen av vestens sekulære tenkning gjenstår å se.
Enn så lenge gratulerer vi FLM med 150 år. Håpet er at kirken fortsatt
vil spille en stor rolle både lokalt og nasjonalt, og fortsette å arbeide for
at landet skal bli bedre å bo i, for alle.
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Pest på Madagaskar
Byllepest er utryddet i det meste av verden, og i et normalår forekommer
omtrent 30-40% av de globale tilfellene på Madagaskar, noe som tilsvarer rundt
500-600 tilfeller. Årets pest har nådd 2000 mistenkte tilfeller, og omtrent
150 døde.
tekst: Eirik SandStø

Byllepesten kom til Madagaskar
via havnebyen Toamasina/Tamatave i 1898, med skip fra India. Derfra
spredte pesten seg og nådde høylandet, hvor den etablerte seg i 1921 og
har hatt årlige utbrudd. Det har blitt
påstått at det finnes en sammenheng
mellom likvendingsfestene og spredningen av pest, ettersom utbruddene

blusser opp årlig i perioden etter festene. Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon for en slik sammenheng.
Byllepesten spres av lopper som sitter på gnagere. Godt renhold, avfallshåndtering og god hygiene er dermed i stor grad tilstrekkelig for å hindre spredning. Den spres ikke mellom

mennesker. Det som skjedde i år var
at det oppsto et utbrudd av lungepest.
Lungepesten spres ved dråpesmitte
fra person til person og er 100% dødelig dersom den ikke behandles innen
15 timer etter symptomer. Behandling
skjer ved bruk av antibiotika, og sykdommen er ikke dødelig dersom behandling startes i tide.

Regioner merket med stjerne har tidligere vært utsatt for pest. Fargekodene viser utbredelsen av årets pest. Figur fra WHO
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Årets Pest
Ettersom lungepest spres ved dråpesmitte fra person til person har den
et langt større potensiale for hurtig
geografisk spredning. Derfor spredte årets utbrudd seg raskt til områder som ligger langt fra utbruddets utgangspunkt. Omfanget ble likevel aldri stort nok til å utgjøre noen reell risiko for tilreisende og andre som tok
enkle forhåndsregler. Dette skyldes
delvis at pesten ikke er veldig smittsom. Den hurtige geografiske spredningen i kombinasjon med den høye

dødeligheten ved fravær av behandling, skapte stor frykt blant utlendinger og tilreisende. Gasserne hadde
generelt en mye mer nyansert tilnærming til risikoen, og var mer opptatt
av hvorvidt det var en konspirasjon
av myndighetspersoner som sto bak
spredningen.

Lokale tiltak mot pest
Håndteringen har tilsynelatende vært
effektiv fra myndighetenes side. WHO
har bistått med eksperter, finansiering
og antibiotika. Gassiske myndighe-

ter har fulgt opp informasjonsflyten.
De har blant annet slått hardt ned på
spredning av konspiratorisk sladder.
Én av årsakene til at pesten raskt ble
begrenset er trolig den hurtige reaksjonen, og omfattende tiltak som ble
iverksatt dersom en person ble registrert som mistenkt smittet. Ved mistanke om smitte ble pasienten og nærmeste omgangskrets satt på behandling umiddelbart, og personens bevegelser i dagene før symptomene ble
kartlagt. Dette har trolig bidratt til at
potensielt smittede fikk rask behand-

Den svarte delen av kolonnen viser omkomne, den blå delen viser nye mistenkte tilfeller. Mange av de mistenkte tilfellene ble
forkastet etter testing i laboratorium.

Det var en kraftig vekst i nye mistenkte tilfeller i perioden 28. september til
10. oktober. I perioden 10. oktober til 1.
november falt antallet nye mistenkte
tilfeller kraftig, og pesten var da ikke
lenger hva en vil kalle en epidemi, selv
om det stadig oppdages enkelttilfeller.

Ulike perspektiver
Grunnet forsinkelser i informasjonsstrømmen begynte ikke NMS å forholde seg til dette i særlig grad før 12. oktober. På dette tidspunktet virket pes-

ten å være i kraftig vekst, selv om tallene i ettertid viser at den da hadde
nådd sitt toppunkt. Utbruddet var riktignok fortsatt svært begrenset i antall,
totalt omkring 500 mistenkt smittede.
Den hurtige veksten sett i forhold til
den begrensede utbredelsen førte til
mange diskusjoner om hvordan man
skulle forholde seg til utbruddet. Enkelte mente at dette var grunnlag for å
avbryte store deler av arbeidet og avlyse markeringen av 150 års misjonsarbeid på Madagaskar, som skulle fei-

res i slutten av oktober. Andre mente
at utbruddet fortsatt var så lite at det
ikke var grunnlag for å fatte drastiske
vedtak før situasjonen eventuelt eskalerte ytterligere. Selv om utviklingen
etter 10. oktober begynte å åpenbare
seg i dagene som fulgte, vedvarte diskusjonen i flere uker.
Uenigheten kan ses som et typisk eksempel på hvordan en situasjon oppleves ulikt avhengig av hvorvidt man
står midt i den, eller har den på av-
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stand. Når informasjonen blir formidlet gjennom media og i skriftlig form
kan man raskt få et bilde av at situasjonen er farlig og ute av kontroll. Det
er naturlig å feste seg ved risikofaktorene når man ikke kan se og erfare
hvordan det hele utspiller seg lokalt.
Man kan for eksempel med god grunn
spørre seg hvorvidt en stat som Madagaskar har ressurser til å håndtere en
livsfarlig epidemi. Denne gangen lyktes de godt.
Media har hatt en litt overdrevent negativ tilnærming i sin dekning av saken. Dette må kunne sies å ha bidratt til svært ulik virkelighetsoppfatning. Et eksempel er når VG publiserer en artikkel 7. november, lenge etter
at pesten er kommet under kontroll,
med tittelen; «Svartedauden herjer på
Madagaskar». Hvem som skulle hatt
nytte av slik skremsel er uklart. Også
Nrk valgte en form som ikke ga innsikt i pesten og dens relative utbredel-

se, men heller tjente til å skremme og
å skape et urealistisk bilde av situasjonen. Konsekvensene av at internasjonal presse publiserer på en slik måte
er åpenbart negativ for gassisk reiseog samfunnsliv.

Konsekvenser for nordmenn på
Madagaskar
Ved pestutbruddet var det omtrent 60
nordmenn på Madagaskar, de fleste av dem var tilknyttet NMS i noen
grad. NMS er medeier i et kompetansesenter i Antsirabe som heter Lovasoa. Dette senteret tar årlig imot
omtrent 150 norske og danske studenter som har praksis ved lokale institusjoner. Det var særlig dette arbeidet
som ble truet av pesten, ettersom rådene fra norske helsemyndigheter la
begrensninger i arbeidet for de omtrent 40 studentene som oppholdt seg
der. I løpet av noen hektiske dager ble
flere studenter beordret hjem av sine
universiteter, mens andre ble anbe-

falt å evakuere. Dette skjedde i en periode da WHO frarådet enhver å legge begrensninger på sin reisevirksomhet til Madagaskar. WHO var tydelig
på at slik adferd var langt mer skadelig enn nyttig for både Madagaskar og
den reisende, ettersom risikoen for å
bli smittet var forsvinnende liten under hele pestforløpet.
Føringer fra helsemyndighetene kan
tolkes strengt eller liberalt. Også dette førte til diskusjoner, og var kime til
stor uenighet. Studentene på Lovasoa
tar fortsatt penicillin for å være forberedt dersom de skulle bli smittet. Det
gjør de fordi norske helsemyndigheter
stadig tilrår det, på tross av at WHO
frarår nettopp dette. Det er bemerkelsesverdig at norske helsemyndigheter beholder denne anbefalingen i flere uker etter at antallet nye tilfeller har
stabilisert seg på 2-3 pr dag, av en befolkning på 24 millioner.

Fler enn 150 nordmenn var til slutt med på jubileumsfesten som markerte 150 år med norsk misjon på Madagaskar, 29. oktober.
Dette til tross av frykt for pest. Bilde av Pierrot Men
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Madagaskar er et
rikt, fattig land!
For meg, som kommer direkte fra Kabul, er Madagaskar et fristed, et sted der
jeg kan bevege meg fritt og trygt til fots og på sykkel. Naturen er storslått. Folk
er vennlige og de virker ikke som om de plages fattigdommen, usikkerheten for
framtiden, frykten for sykdommer, frustrasjon over at ting tar tid og at man av
og til (altfor ofte) må betale seg ut av køer og vanskelige situasjoner.
tekst: øyvind dahl og Johan kr. MEyEr
foto: Johan kr. MEyEr

Det er Johan Meyer, nytilsatt ministerråd, som leder det norske ambassadekontoret i Antananarivo siden august i
år, som sier dette. Meyer er født i 1958
og har jobbet i utenrikstjenesten siden 1988. Han er utdannet Cand. Philol. fra Universitetet i Bergen med psykologi, filosofi og historie i fagkretsen.
Før han kom til Madagaskar har han
tjenestegjort i Nigeria, Belgia (ved den
norske EU-delegasjonen), Tyskland og
Afghanistan. I UD har han jobbet med
ulike tema: Europa-politikk, presse og
kultur og med humanitære spørsmål.
Den stillingen han har hatt lengst, var

som fagdirektør for flyktningspørsmål.

Hvordan fikk du denne jobben?
Har du noen tilknytning til
Madagaskar fra før av?
Jeg ble spurt om jeg ville ta jobben i
Antananarivo. Etter noe betenkningstid takket jeg ja. Jeg var i tvil fordi det
er langt fra familien, og ikke like gunstig med hyppige hjemreiser som fra
Kabul. Jeg har ingen tilknytning til
Madagaskar fra før, jeg visste faktisk
nesten ingen ting om denne enestående øya.

Hvor mange er dere på ambassadekontoret og hva gjør dere?
Vi er en utsendt (meg), en norsk lokalt ansatt (Helga Torskenes), pluss
tre gassiske lokalt ansatte. Det er antakelig Norges minste utenriksstasjon, men så er den da heller ikke regnet som en ambassade, men et ambassadekontor, underlagt ambassaden i
Sør-Afrika. Det finnes i dag kun en annen liknende stasjon, nemlig ambassadekontoret i Kinshasa (DRC), som
er underlagt Ambassaden i Angola.
Fordi vi er så små, må vi prioritere strengt. Politisk rapportering, samt

Ministerråden tar gjerne en
tur på sykkelen!
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forvaltning av et fåtall bistandsprosjekter er vår viktigste oppgave. Vi er
heldige som har et veldrevet honorært
general-konsulat, ledet av Arild Bakke, som tar seg av konsulære oppgaver, det vil si bistand til norske borgere. Visumsøknader går til den sveitsiske ambassaden. Jeg har mye kontakt
med Arild som representerer NMS,
men også norske myndigheter som
honorær konsul. Han nyter en stor
stjerne blant gassere, både fordi han
representerer NMS, men også fordi
han snakker gassisk.

Hvilke erfaringer har du allerede gjort?
Jeg har brukt den første tiden på Madagaskar til å snakke med kollegaer og
gassiske myndighetspersoner. Vi er et
lite internasjonalt miljø her og det er
viktig at vi kjenner hverandre og forsøker å opptre mest mulig samordnet.
De mest innflytelsesrike aktørene er
nok Frankrike, USA, EU, AU (Den afrikanske union) og FN. Utfordringen er
å holde kontakt med disse, men samtidig fastholde at det er gasserne som er
vår viktigste samtalepartner.

En viktig oppgave har jeg allerede lagt bak meg – nemlig deltakelsen på 150-årsjubileet til Det Norske
Misjonsselskaps virksomhet på Madagaskar. Vi fikk ambassadør Trine
Skymoen over fra Pretoria, og samtidig en spesialutsending med fartstid
på Madagaskar, nemlig Arild Øyen. I
den forbindelse møtte vi presidenten,
utenriksministeren,
utdanningsministeren, den påtroppende presidenten for Senatet + flere andre fremtredende representanter for det gassiske samfunnet. Besøket ble en fin anledning til å be om møter på høyt nivå.
Men det beste var feiringen av jubileet
i Antsirabe, med besøk til Betafo.
I skrivende stund er nok den viktigste
oppgaven å følge med på utviklingen
av pesten, rapportere på forberedelsene til valg, samt vurdere den fremtidige innretningen på bistanden til Madagaskar.

Hva har du sett av positive og negative ting?
Madagaskar er et mer likestilt land
enn mange andre fattige land i sør.

Kanskje kommer det av at jeg har vært
to år i Afghanistan, men likevel: når
man ser på den naturlige måten kvinner og menn, jenter og gutter, omgås,
når man møter mange kvinner i fremtredende posisjoner og når man ser
hvordan menn engasjerer seg i barnas
ve og vel, så tenker jeg at Madagaskar
er et av de mer likestilte landene i det
globale sør. Noen har fortalt meg at på
Madagaskar er det kvinnene som er
familiens finansminister. Det tror jeg
alle profiterer på!
På den negative siden må jeg få lov til
å nevne først en ting som synes liten,
men fort driver meg til vanvidd: trafikkaos. Det er til tider en tålmodighetsprøve å kjøre i Antananarivo, og
eksos forurenser hele byen til stor helserisiko for de som bor tettest på veiene. Betydelig verre – i global målestokk – er likevel praksisen med å svi
av skog og mark (såkalt svedjebruk),
og det faktum at skogene på Madagaskar blir mindre for hvert år. Det bidrar
til å utarme jorda og utslipp av enda
mer karbon i atmosfæren.

Bildet ble tatt i presidentpalasset i anledning 150-års-jubileet for Den gassisk- lutherske kirken.
Fra venstre mot høyre): Arild Bakke, Trine Skymoen (norsk ambassadør i Pretoria), president Hery
Rajaonarimampianina, spesialutsending Arild Øyen, og ministerråd Johan Kr. Meyer
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Hvordan opplever du fattigdommen?
At Madagaskar er et av verdens fattigste land visste jeg ikke før jeg kom
hit. Her lever mer enn 90% under det
som er den absolutte fattigdomsgrensa, nemlig under 2 USD om dagen. Det
er en skandale og en gåte, for Madagaskar er et rikt land fra naturens side.
Her er det grønt og frodig, og klima er
godt, med unntak av i sør. Madagaskar
har heller ingen krig eller konflikt eller sterke etniske motsetninger heller.
Folk snakker ett språk (gassisk) og de
fleste forstår fransk.
Det er mange konkurrerende forklaringer på denne situasjonen. Selv tror
jeg kulturelle faktorer spiller inn. Gassere dyrker sine forfedre og holder deres verdisyn og innstilling som hellig.
Det stimulerer ikke til nyskaping eller
omstilling. Knyttet til denne dyrkingen av forfedrene kommer praksisen
med storslåtte begravelser og likvending, der store verdier brukes på å hylle de avdøde, verdier som kommende
generasjoner kunne nyttiggjort seg
bedre.

kritisk opposisjon og et sterkere sivilt
samfunn. Dessuten en sterkere privat sektor, som ikke hadde like sterke
bånd til den politiske eliten.

Hvordan vurderer du den politiske situasjonen på Madagaskar
nå?
Dette er et sensitivt spørsmål. La meg
si det slik: dersom det blir gjennomført fredelige og troverdige valg neste år, ikke minst på ny president, så
vil det være en stor seier på veien mot
politisk stabilitet. Hittil har de fleste presidentskifter skjedd som resultat av kupp eller er blitt etterfulgt av
vold og politisk uro. Det er ødeleggende for tilliten til systemet. Når det er
sagt har det vært betydelige fremskritt
siden den politiske krisen som ble utløst etter statskuppet i 2009. Det internasjonale samfunnet følger nøye med
og insisterer på at valgene neste år må
gå riktig for seg. Da tror jeg sjansene
er relativt gode for at det skal lykkes.

Er Madagaskar i ferd med å bli
en «sårbar stat»?

Kulturelle faktorer kan likevel ikke
forklare alt. En annen uheldig faktor
er maktelitens prioritering av egen
vinning, på bekostning av nasjonen.
Det kan se ut som om mange engasjerer seg i politikken med nettopp
det for øye. Korrupsjonen er utbredt
og later bare til å tilta. Det er et sørgelig faktum, selv om det nettopp på
dette område finnes noen lyspunkter.
Antikorrupsjonsbyrået Bianco er ett av
dem, en åpen og kritisk presse en annen.

På engelsk snakker man om «failed
states» og «fragile states». I følge kriteriene til Verdensbanken og OECD
tilhører Madagaskar sistnevnte gruppe, det vi på norsk kaller sårbare stater. Det er ikke Madagaskar alene om,
de fleste afrikanske land sør for Sahara står på samme liste. Utfordringene
er mange og de fleste handler om politikk og godt styresett. Det handler om
å skape politisk stabilitet, nasjonal forsoning, desentralisering, og deling av
makten, utdanning, bedre helsevesen,
bedre transportnett, et trygt investeringsklima for store og små (og med
de små tenker jeg også på bøndene
som ikke har noen garanti for å beholde den lille flekken jord de regner som
sin), bedre systemer for inndriving av
skatter og avgifter, slik at man kan finansiere tjenester over statsbudsjettet.
Og mye annet.

Det hører kanskje også med til historien at Madagaskar har blitt hengende etter utviklingsmessig på grunn av
sin isolasjon. De aller fleste har ikke
vært noe annet sted og har lite å sammenlikne med. Rettighetstanken står
svakt (i motsetning til i den vestlige
verden der den kanskje har fått en litt
for dominerende plass!) og mange finner seg i tingenes tilstand. Madagaskar hadde tjent på å ha en mer aktiv og

Madagaskar har også noen utfordringer som later til å være hinsides politikken. Den ene er klimaendringene.
Madagaskar er sårbar for det meste,
inklusive langvarig tørke, flom, orkaner og gresshoppesvermer. Med klimaendringene blir naturkatastrofene etter alt å dømme enda mer ødeleggende. De andre store utfordringen
er befolkningsveksten. Den er blant de
største i verden. Det finnes ingen påli-

En FN-kollega sa det slik: i et samfunn
der det er om å gjøre ikke å overgå
sine forfedre, vil alle bygge huset sitt
litt mindre enn foreldrene, den gassiske varianten av janteloven. Slikt blir
det jo ikke vekst og velstand av.

telige folketellinger i ny tid, men det
antas at det bor mellom 23 og 25 millioner mennesker her. Nordmenn som
kommer på besøk etter noen års fravær merker det umiddelbart: her er
det blitt mange flere. Altfor mange
jenter blir unge mødre, og altfor mange foreldre har flere barn enn de kan
forsørge og skaffe en utdannelse.

Hva kan vennskapsforeningen
Norge – Madagaskar (vNM) bidra med i denne situasjonen?
Jeg kan ikke gi noen råd i så måte. Min
rolle er å utføre det som til enhver tid
er gjeldende politikk. Men det er klart:
det hadde vært nyttig om flere i det
minste kjente til situasjonen her til
lands. Kanskje er bildet vi nordmenn
har av Madagaskar som den grønne
øya med lemurer og blide innbyggere
en del av problemet. Så litt mer oppmerksomhet om situasjonen, slik den
faktisk er, hadde vært bra.
Hvis det er en sak jeg gjerne skulle sett
ble hyppigere satt på dagsorden, så er
det den galopperende befolkningsveksten. For et land som Madagaskar
er den ødeleggende. Og likevel, dette
tema er så tabubelagt at jeg knapt tør
nevne det!

Johan og intervjuer Øyvind i Stavanger før
avreise til Madagaskar.
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Røde Kors’ ungdomsdelegater
på Madagaskar
Aurora Marie Nome og Jørund Hansen bor på Madagaskar, nærmere bestemt i
byen Tsiroanomandidy. Der skal de være ni måneder som ungdomsdelegater i
Røde Kors.
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I Tsiroanomandidy jobber Aurora og Jørund tett med unge
frivillige i Røde Kors i arbeidet for å styrke ungdommer.

Aurora og Jørund sammen med involverte i Røde Kors i
Tsiroanomandidy.

tekst og foto: aurora MariE noME og Jørund hanSEn

Aurora har en bachelor i utviklingsstudier, og har i Røde Kors jobbet som
frivillig med overnatting for fattige tilreisende. I tillegg har hun reist mye
gjennom studier og deltakelse på internasjonale konferanser og arrangementer. Hun er også en del av Nome-familien som er en av de slektene i
Norge som har sendt ut flest misjonærer til Madagaskar.
Jørund er utdannet sosiolog ved universitet i København og Cape Town.
Han har levd flere år i Afrika med
base i Cape Town. Der har han arbeidet som journalist, og han har reist
gjennom store deler av det sørlige og
østlige Afrika. Hjemme, i Norges Røde
Kors, har han vært frivillig i møte med
sårbar ungdom.
Vi har begge vært frivillige i Røde Kors,
som også er et krav for å bli ungdomsdelegat, og vi er de to som ble valgt til
å dra til Madagaskar. Programmet er
et utvekslingsprogram som foregår
mellom Norges Røde Kors og Madagaskars Røde Kors, der vi er to nordmenn som reiser til Madagaskar samtidig som to gassere reiser til Norge
for å jobbe i Røde Kors lokalt.
Formålet med programmet er å styrke unge mennesker, oss inkludert, ved
at vi skal utstyres med verktøy for å
kunne møte behovene til de mest sårbare i samfunnet. I tillegg skal unge
involveres i beslutninger som angår
dem, sette egen agenda og lede vei inn
i fremtiden. Til slutt er målet utveksling; språkutveksling, kulturutveks-

ling og Røde Kors-utveksling. Konkret
består mye av arbeidet i Tsiroanomandidy i aktiviteter for og av unge frivillige i Røde Kors. Ungdommene arrangerer mange av aktivitetene selv, samtidig som vi arrangerer en del aktiviteter der det trengs.
Språket er en utfordring i møte med
Madagaskar, for ingen av oss snakker
verken flytende fransk eller gassisk. Et
av målene er at vi skal mestre fransk
for å kunne kommunisere med de frivillige og folk ellers i Tsiroanomandidy. Derfor går vi flere ganger i uka til
franskundervisning, og det er faktisk
utrolig hvor mye vi får kommunisert
med bare litt franskkunnskaper og litt
av de frivilliges engelskkunnskaper.
I løpet av dette oppholdet, lærer vi gassisk kultur å kjenne, og vi har skjønt at
det hele er mye mer uformelt enn det
vi er vant til, særlig i møter og under
aktiviteter. Vi har også fått inntrykk av
at det er fint å være litt mer personlig i
slike situasjoner og at det fungerer ekstra godt for å bygge relasjoner. De frivillige er unge, og akkurat som mange unge i Norge, så søker de bekreftelse. En uformell holdning gjør dem
tryggere på oss. I tillegg er oppfatningen av tid ganske annerledes, der det
å stresse og haste for å rekke noe blir
sett på som uhøflig. Det kan til tider
være utfordrende med tanke på at vi
er vant til at avtaler skjer på minuttet
hjemme i Norge. Likevel går det overraskende bra da vi er veldig innstilt på
nettopp dette.

Det som muligens er mest utfordrende for oss er å være under konstant
observasjon og gå under betegnelsen
som vazaha (hvit person på gassisk).
Særlig i Tsiroanomandidy, som ligger
omtrent halvveis mellom Antananarivo og Vestkysten, er det ikke mange utlendinger. Derfor vekker vi stor oppsikt ved å vandre rundt i denne byen.
Samtidig må det sies at alle tilnærminger som smil og kommentarer for det
aller meste er hyggelige. Nettopp dette kan sies om gassere generelt, da vi
oppfatter at folk på Madagaskar er
mye mer imøtekommende enn nordmenn.
Samtidig må det sies at landet har store utfordringer med fattigdom, noe vi
også blir eksponert for til daglig. Det
er fryktelig å se, men det nytter heller
ikke å gå inn i hver enkeltskjebne, for
da er det lett å bli nedbrutt selv. Derfor
er det viktig for oss å finne en balansegang der vi kan møte enkeltmennesker med respekt uavhengig av hvilken
personlig historie de skulle ha.
Avslutningsvis, så må vi understreke
at vi er veldig heldige som får muligheten til å tilbringe ni måneder i dette
fantastiske landet med flotte mennesker i en verdifull kultur. Det er utrolig å få sjansen til å jobbe på grasrota
i Røde Kors med ungdom som er viktige ressurser, og vi opplever at vi kan
gjøre en forskjell i samfunnet vi lever i.
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Alle aldersgrupper var representert på jubileumsfeiringen.

Ambassadør Trine Skymoen og FNs visegeralsekretær Erik
Solheim foran statuen av pionermisjonær Thorkild Rosaas, på
Rosaasplassen i enden av Stavangergaten på Antsirabe

Stor feiring av norsk-gassiske relasjoner
De første tre ukene av oktober var pesten og dens plager den store nyhetssaken
på Madagaskar. I år ble storbyene Antananarivo og Toamasina rammet av et urovekkende utbrudd av lungepest, mens det normale de senere år har vært spredte
tilfeller av byllepest. Epidemien satte også sitt preg på forberedelsene til 150 års
jubileet til Den gassisk-lutherske kirke (FLM), som etter planen skulle feires mot
slutten av måneden. Det var ventet over 30.000 til feiringen på Betafo, hvorav
også en større gruppe med nordmenn.

tekst: arild M. BakkE
foto: PiErrot MEn

Etter å ha vært i dialog med landets
statsminister om faren for spredning
av pest, valgte ledelsen i FLM å utsette
den store feiringen på Betafo. Nyhetsoppslag i NRK og advarsler fra Norsk
folkehelseinstitutt skapte også uro i
ledelsen i Det Norske Misjonsselskap
og blant dem som hadde meldt seg på
jubelturer. Nøktern og saklig informasjon innhentet fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i Antananarivo
og flott innsats fra Plussreiser, skapte imidlertid stor grad av ro i rekkene.
Bare 10% av de påmeldte trakk seg fra
turopplegget, og det ble derfor lagt til
rette for en jubileumsmarkering for de
norske gjestene på Antsirabe og Betafo helgen 27.-29. oktober. I tillegg stilte mange norske praksisstudenter og
fastboende nordmenn opp på ulike arrangementer, slik at det tilsammen var
omlag 150 norske tilstede. Dessuten
deltok en gruppe med dansker, foruten representanter fra FLMs topple-
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delse og gassiske myndigheter.
Ettersom kirkens offisielle jubileumsfeiring var blitt utsatt, ble det en fokusforskyvning i det reviderte programmet. I stedet for å være tilstede på det
planlagte kirkejubileet, ble det en feiring av 150 år med norsk-gassisk samarbeid, bare få dager etter at det hadde vært en større markering av britiskgassiske relasjoner. 23. oktober var det
nemlig 200 år siden vennskapstraktaten mellom Storbritannia og Madagaskar ble undertegnet, og prinsesse
Anne ble tatt i mot av gassiske myndigheter med mye festivitas. Men også
Norge var synlig i det offentlige rom,
bare noen dager senere.
Midt på dagen den 26. oktober var
det audiens hos president Hery Rajaonarimampianina for en norsk delegasjon med ambassadør Trine Skymoen i spissen. Her var norsk misjon

og norsk-gassiske relasjoner viktige
samtaletemaer, foruten at spesialutsending Arild Øyen meddelte at norske myndigheter ville gi 10 millioner
Nok til pestbekjempelse. Senere samme dag arrangerte ministerråd Johan
Meyer på den norske ambassadeseksjonen en offisiell mottakelse, hvor senatspresident, ambassadører, kirkeledere og andre inviterte ble inkludert i
feiringen av 150 år med norsk-gassiske relasjoner.
Mange har vist strategisk tenkning
og innsatsvilje med tanke på å etablere samarbeidskanaler mellom Norge og Madagaskar. I sin tale på kultur- og misjonsfesten 28. oktober poengterte FNs visegeneralsekretær Erik
Solheim at en foran viktige avgjørelser ”ikke må tenke på hva som er lurt,
men på hva som er riktig”. Som miljøog bistandsminister sa han ja til å støtte økonomisk etableringen av Lovasoa

Militærkoret Lova og musikerne Rajery, Eline R. Hansen og Anders Rønningen fant hverandre i jubelrytmer og festglede.

kultur- og kompetansesenter på Antsirabe, mot de faglige rådene til embetsverket i UD og Norad. Driften på Lovasoa går nå med overskudd, og senteret betyr mye som møteplass mellom gassere og nordmenn. Staben på
Lovasoa, med direktør Rajaonarisoa
Noro i spissen, gjorde en flott innsats
med å ta i mot norske gjester og legge praktisk til rette for ulike arrangementer i løpet av jubeldagene. Under
sitt besøk lot Solheim seg dessuten begeistre av kulturbygget med historiske
dokument- og bildearkiver og et helt
nytt museum. På en rundtur på senteret fikk han også se hvordan tidligere klasserom på Den Norske Skole nå
kunne brukes til seminarer om diakoni, moderne misjonsstrategi, biodiversitet og integrert landsbyutvikling. Og
det var mange norske praksisstudenter, med base på Lovasoa, blant tilhørerne under hans festtale.
Det var et variert og rikt program disse
jubeldagene, hvor gassiske og norske
aktører bygde bro over ulike kulturer.
Under kyndig ledelse av Anders Rønningen ble det skapt en spennende

og harmonisk blanding av forskjellige
former for sang og musikk. Norske og
gassiske musikere fant tonen på tvers
av ulike tradisjoner, og militærkoret
Lova formidlet som vanlig mye tro og
glede. Den gassiske salmetradisjonen,
hvor det også finnes slitesterke norske bidrag, var i fokus på fredagskvelden. Videre var det utekonsert kombinert med piknik på landbruksskolen
Tombontsoa, og den siste ettermiddagen ble det avholdt en konsert i Betafo
kirke. På Betafo ble det dessuten overlevert en vakker nattverdkalk til menigheten. Kalken er laget av Stephen
Engh, oldebarnet til pionermisjonær
John Engh.
Den internasjonalt anerkjente fotografen Pierrot Men viste et utvalg av sine
vakre bilder på kulturkvelden og fungerte som jubileets offisielle fotograf.
Statens fjernsynskanal TVM var også
tilstede med et team. En 40 minutters
reportasje ble sendt helgen etterpå, og
i samarbeid med TVM er det også laget en kortversjon for norske seere.
Misjon på sitt beste kombinerer uli-

ke kommunikasjonsformer og er opptatt av det hele menneske. Evangeliet
sprenger grenser og bygger bro. Dette satte også preg på jubeldagene. Kulturelle innslag, sightseeing, måltidsfellesskap, erfaringsutveksling, kontakt med hørselshemmede, nattverdgudstjeneste og bønn til Gud gav en
fin og rik helhet. På salmekvelden ble
det bedt spesielt for land, folk og kirke.
Gjennom dialog, hilsener og møter ble
også kontakten mellom norske og gassiske myndigheter videreutviklet og
båndene mellom norske utsendinger
og gassiske kirkeledere styrket.
I slutten av oktober var pesten på full
retur. Allerede dagen etter den norskgassiske feiringen var avsluttet, ble det
derfor bestemt at kirkejubileet skal arrangeres 15.-17. desember. I en kirke med over 8.100 menigheter og mye
spennende engasjement på grasrotplan, er det mye å feire og glede seg
over. Det er ventet mange festglade
folk til Betafo nøyaktig 150 år og en
uke etter at John Engh holdt den første lutherske gudstjeneste på gassisk
den 8. desember 1867.

13

Fra Madagaskar
via Kina
tilbake til
Madagaskar

Thor Strandenæs

Jeg har ofte sagt, at hvis Gud gir meg to nye liv, vil jeg bruke et i Kina og et på
Madagaskar. I Kina er menneskene mange, og på Madagaskar er behovene store.
tekst: thor StrandEnæS
foto: turid hElgEland

Fianarantsoa er en av de tre byene jeg
har minner om fra barndommen. De
andre byene er Antsirabé, der jeg fikk
gå vel et år på den såkalte Barneskolen. Og så er det min fødeby, Antananarívo, de tuseners by, hvor jeg fikk
mesteparten av mine barndomsår.

Fra Madagaskar til Hong Kong

Det var Madagaskar jeg først var plassert til av Det Norske Misjonsselskap
(NMS), da jeg gikk på Misjonsskolen i
Stavanger. Men det ble det ikke noe av.
Hong Kong misjonærene hadde lenge
bedt om påfyll av medarbeidere som
kunne gå inn i det omfattende institusjons- og menighetsarbeidet. For meg
ble dette et ytre kall jeg ikke kunne gå
forbi.
Så det ble Hong Kong. Etter eksamen,
ordinasjon og språkstudium i England,
reiste vi dit – en familie på tre. Siden
skulle vi få tre barn til, alle «Made in
Hong Kong». Etter et toårig språkstudium i kantonesisk ble jeg skoleprest
ved en barneskole med 2200 elever. Vi
bygget opp en menighet med gudstjenester, barne- og ungdomsforening,
idretts- og andre fritidsaktiviteter. Tre
formiddager i uken gikk vi på husbesøk til elevenes hjem og jeg fikk føre
mange barn og unge frem til dåp. Det
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var en rik tid og oppgavene var mange.
Samtidig merket jeg meg, at i en kirke med så mange medlemmer under
18 år, var det liten forståelse for barnas og de unges behov i gudstjenestene. Grunnholdningen i utdannelsen
av evangelister og prester måtte bli
annerledes. Det prosjektet måtte jeg
bli en del av, tenkte jeg! Kort sagt, etter et studieopphold i Uppsala begynte jeg å undervise ved Lutheran Theological Seminary, samtidig som jeg arbeidet med en doktorgrad i Det nye
testamente. På den tiden var det bare
en kineser ved fakultetet som hadde
doktorgrad. Siden har mange kinesere
tatt teologisk doktorgrad, også ved en
rekke andre teologiske institusjoner i
Hong Kong. I 10 år underviste jeg i Det
nye testamente og liturgikk, i et fint internasjonalt miljø.
Jeg har alltid fremhevet at Jesus særlig var opptatt av de marginaliserte i
samfunnet. Altså de syke, de fattige og
mennesker med ulike former for sanse- og bevegelseshemming. Men også
av kvinner og barn. Ja, særlig av barna.
Han sa jo at de var de største i Guds
rike. Dette må da også få betydning for
hvordan kirken forholder seg til barna,
har jeg tenkt. Og, ikke minst, at barna,

som er størst i Guds rike, også må få
adgang til nattverden!
Forelesningene mine har tydeligvis
gjort inntrykk på mange av studentene. I 1992, altså året etter at vi kom
hjem igjen til Norge etter endt tjeneste i Hong Kong, ga nemlig Evangelical
Lutheran Church of Hong Kong barna adgang til nattverdbordet. Det har
kirken ikke angret på. Ti år etter gjorde jeg en undersøkelse i åtte av kirkens menigheter. Da gikk gjennomsnittlig 82 % av barna under 18 år til
gudstjeneste og nattverd hver søndag,
året gjennom. Det var en langt høyere
prosentandel enn menighetens voksne. Dette er noe av det gledeligste jeg
har vært med på å forberede i min tjeneste som misjonær.
Etter endt tjeneste i Hong Kong kom
vi tilbake til Norge. Ved Misjonshøgskolen i Stavanger fikk jeg min arbeidsplass, først som førsteamanuensis og siden som professor i misjonsteologi. Der underviste jeg til jeg ble
pensjonist i 2014. Fagene mine var
først Det nye testamente i to år, og siden misjonsteologi og praktisk teologi.

Tilbake til Madagaskar
Fakultetet i Hong Kong ønsket meg til-

Faksimile: Dåpsattesten til Thor Strandenæs.

bake som pensjonist. Men staben der
er nå så godt utrustet med høyt kvalifiserte lærere, at behovet på Madagaskar var mye mer utfordrende. Den
gassisk lutherske kirke vedtok i 2010 å
definere seg som misjonal kirke. Dermed måtte missiologi innføres som
disiplin både på det lutherske fakultetet (SALT) i Fianarantsoa, på de seks
regionale presteskolene og på bibelskolene. Det ble rekruttert en stipendiat som kunne ta doktorgrad i missiologi ved Misjonshøgskolen (VIDMHS), nemlig presten Patrick Randria-tsifofo. Men, for å bygge opp faget og forelese inntil han kan overta
hele ansvaret, trengtes en lærer med
relevant misjonsteologisk kompetanse.
Da NMS spurte meg om jeg ville påta
meg et slikt oppdrag som pensjonist,
var det ikke vanskelig å svare ja. Slik
ville jeg kunne anvende kunnskap og
arbeidserfaring til å tjene den kirken
som hadde gitt meg en plass i Guds
rike, og dermed gi noe tilbake i takknemlighet. Våren 2015 var jeg på plass
igjen i Fianarantsoa. I løpet av de tre
siste år, foreleste jeg 40 timer hver vår
og hver høst. Dessuten har det blitt en
god del seminar og veiledningsvirksomhet. Forelesningene er på engelsk,

men jeg blir tolket til gassisk. Studentene på bachelornivå har tre obligatoriske kurs i missiologi, og til våren kommer jeg til å ha gått to runder
med alle tre kurs. Forelesningsnotatene blir trykket opp og delt ut til studentene. De skal jeg redigere og sørge
for at det oversettes til en pensumbok
på gassisk – den første i missiologi. Arbeids-tittelen er «Missiology in Madagascar – Resource Book for a Missional Church». Bare en vaske-ekte gasser vil nemlig være i stand til å skrive
en «Malagasy Missiology». Så håper
jeg at det er penger til oversettelse og
utgivelse når den tid kommer.

Kinesere på Madagaskar
Det var den franske guvernøren på
Madagaskar, Joseph Simon Gallieni
(1849-1916) som rekrutterte kinesiske arbeidere til Madagaskar i moderne tid. De kom fra den tropiske delen
av Kina og tålte godt de klimatiske forholdene på Madagaskar. Det var ugifte menn som enten bidro til arbeidet
med jernbanen eller som vaniljedyrkere.
Av de 2500 kineserne som først kom
til Madagaskar, dro 1500 tilbake til
Kina etter endt oppdrag på jernbanen. 500 døde på Madagaskar eller på

hjemreisen, mens om lag 500 kinesere ble igjen på øya. De fleste av dem
giftet seg med gassere. Enten fortsatte de som vaniljedyrkere eller så slo de
seg opp med forretningsvirksomhet
og butikksalg. Madagaskar står i dag
for mer enn halvparten av verdens vaniljeproduksjon og mange av de 80 000
vaniljebøndene på Madagaskar er etterkommere etter de første kineserne.
Mitt første møte med en kineser, var
en kjøpmann i nærheten av Isoraka. Vi
handlet våre vanligste husholdningsvarer hos ham. For, som mor sa, «han
har alltid rene varer og ferskt brød».
I 1957 bodde det 7 349 kinesere på
hele øya. I 2006 var den kinesiske befolkningen steget til 40 000. I dag teller den mellom 80 000 og 100 000, noe
som gjør at Madagaskar er det land i
Afrika som har den tredje største kinesiske befolkningen. Nye kinesere
har overtatt mye av engros-oppkjøpet
av vanilje. De er lite interesserte i å bidra med egne inntekter til oppbygningen av landet. Både de og storparten
av den kinesiske befolkningen på øya
skiller de seg klart ut fra den eldre garden, som gjerne delte med seg.
Det er blitt et stadig tettere offisielt
samarbeid mellom Folkerepublikken
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Kina og Madagaskar gjennom de siste 10-15 årene. Det er dette som har
først til den store økningen av kinesisk
befolkning på Madagaskar. Senest i
april i år var den gassiske presidenten
på offisielt statsbesøk i Beijing og fikk
storartet mottakelse.
I 2008 opprettet kineserne et nasjonalt
Konfucius- senter i hovedstaden, og i
2013 var det etablert 28 kinesiske språkinstitutter over hele øya, enten ved
universitetene eller ved lokale gymnas og høgskoler. Men det er fortsatt
bare kinesiske skoler i Fianarantsoa og
Toamasina, mens det i 1970-årene var
11 slike på øya.
Kineserne bidrar også med en rekke andre utviklingsprosjekter på Madagaskar, ikke minst med sin ingeniørkompetanse. De er engasjert i jordbruksprosjekter, gruvedrift, utbygging av vannkraft, telekommunikasjon
og veibygging. Kinesere har bygget et
storslått hotell- og konferansesenter i
hovedstaden, driver med restauranter,
handel og bankvirksomhet. I nyere tid
har myndighetene drøftet samarbeid
om opprustning av de jernbanelinjene som ble bygget av kineserne i kolonitiden, og om å bygge en jernbanestrekning som binder sammen øst- og
vestkysten. Det er både snakk om person- og godsbefordring. Prosjektet vil
avlaste veinettet betraktelig og føre til
kortere reisetid for passasjerer.

Men samarbeidet med Midtens Rike
byr også på problemer. Et gullgravingsprosjekt som kineserne hadde
satt i gang, med godkjennelse fra gassiske myndigheter, ble nylig stanset.
Kritikken fra lokalbefolkningen, den
katolske kirke og den reformerte kirke ble så massiv, at myndighetene så
seg nødt til å avbryte det. Hvilken betydning dette vil få for andre samarbeidsprosjekter med Storebror i Øst,
er uvisst. Men jernbaneprosjektet står
nok i fare for å bli satt på vent. Det er
jo slik, at når Kina driver utviklingsarbeid, vil landet også sikre seg mange
fordeler. Det dreier seg både om sysselsetting av kinesisk arbeidskraft, om
etablering av kinesiske selskaper på
øya, men også om eksport av edelstener og edeltre, av oksekjøtt og vanilje –
mer eller mindre tollfritt.
Jeg har merket meg noen likheter mellom gassere og kinesere. Generelt sett
er begge folkeslag høflige og vennlige. Ordtak er populære og ofte brukt.
Begge kulturer er kollektivistisk orientert, med familien i sentrum. Dette får
betydning for forståelsen av menigheten, som oppfattes som en utvidet familie. I begge kulturer kaller de kristne hverandre for «søstre» og «brødre»
og slutter trofast opp om gudstjeneste og menighetsliv. De kristne i begge
kulturer har også stor kjærlighet til Bibelen og salmeboken. Og det synges
mye, og med stor glede.

Kinesisk menighet i
Antananarívo
Jeg startet med gudstjenesten i Fianarantsoa. Neste søndag er jeg med på
gudstjenesten i den kinesiske menigheten i sentrum av Antananarívo, i
den såkalte Chinatown. Nå er det jeg
som får oversette for den norske generalkonsulen på Madagaskar, Arild
Mæland Bakke.
Menigheten forbereder advent og jul.
De kristne oppmuntres til frimodig
vitnesbyrd blant den stadig økende kinesiske befolkningen i hovedstaden.
Etter gudstjenesten forteller presteekteparet om sine planer. Menighetens tre-etasjers hus utvides nå med
en fjerde etasje. Neste skoleår skal
menigheten åpne en engelsk-kinesisk
barnehage i disse lokalene, og det er
stor interesse for dette i den kinesiske befolkningen i hovedstaden. Det er
NMS på Madagaskar som garanterer
for arbeiderne i denne kinesiske menigheten, som er nært knyttet til den
gassisk-lutherske kirke på Madagaskar (FLM).
Den gassisk-lutherske kirke er en
misjonal kirke. Disse kinesiske kristne utgjør en misjonal menighet. Fra
første stund har også livet mitt stått i
misjonens tegn. Rikt og spennende, så
langt!

Misjonsstasjonen på Isoraka ca. 1950,
der Strandenæs trådte sine barnesko.
Malt av den gassiske maleren Ralambo.
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Smånytt
Aktiviteter i vest

Det er i høst arrangert tre temakvelder
i Stavanger med følgende tema:
l
l

l

Gunnar V. Søiland: Olje for
utvikling på Madagaskar»
Tsirisoa Alinoro Fanjavola
Razafimamonjy:
Kvinnerollen på Madagaskar
Thor Strandenæs: Fra
Madagaskar via Kina tilbake
til Madagaskar

Programmet for våren er dessverre
ikke klart enda. Temasamlingene for
VNM Øst og VNM Vest bli annonsert
på hjemmesider og via mail til medlemmene.
Styret i VNM arbeider med å fornye
VNM sine hjemmesider. De er beklageligvis noe vanskelig å finne fram i
for øyeblikket.
Styret håper å ha nyhetsbrevet oppe
og gå igjen fra januar 2018, muligens
desember

Årsmøte og inspirasjonssamling 2018
blir i Stavanger lørdag 17. februar. Der
får vi besøk av Arild Øyen. Med sin
unike kjennskap til både Madagaskar
og andre land i Afrika vil han holde
foredrag og bli med i en diskusjon om
hva VNM kan bidra med for Madagaskar. Se presentasjon nedenfor.

Aktiviteter i øst

21. september var det temamøte i VNM øst med fagopplæring som
tema. dr. Sabir Ratovonasy, direktør i
INFOR, Det nasjonale institutt for trening av lærere og ansatte i Ministeriet for yrkesfag på Madagaskar, var på
familiebesøk til Norge og tok seg tid
til å holde foredrag for VNM øst. Det
ble en fin kveld. I tillegg til å gi en innføring i yrkesutdanningene på Madagaskar, snakket Sabir om muligheter
og utfordringer med disse utdanningene. Utdanning for yrkesfaglærere,
frafall og viktigheten av entreprenørskap. Foredraget skapte engasjement
og god diskusjon.

17. november arrangerte VNM øst Fety
gasy på cafe Afrikaden for 3. Gang.
Vi startet med dette arrangementet i
2014. Målet var å lage et arrangement
med større fokus på mat, musikk, dans
og felleskap. I år var det en god gjeng
som møttes. Det ble afrikansk mat,
quiz og noen korte nyhetsoppdateringer fra Madagaskar, mingling og dans.
Olav Høimyr og Christian Razafimahatombo stod for musikken.

Presentasjon av Arild Øyen, hovedtaler ved VNMs
årsmøte i februar 2017
Arild Retvedt Øyen født i 1946 og utdannet veterinær fra NVH.
Etter å ha jobbet en tid i Norge som
veterinær ble han i 1978 ansatt som veterinær ved FIFAMANOR, Antsirabe.
Deretter begynte han i Verdens Matvareorganisasjon (FAO) på Madagaskar og var til sammen ca. 10 år på solskinnsøya.
I årene etter og fram til nå har han
vært ansatt i UD. Først som spesialrådgiver ved ambassaden i Namibia,
deretter ambassaderåd i Tanzania. Etter den tid har det gått slag i slag: Ambassadør i 1977 i Uganda med sideakkreditering til Burundi og Rwanda,
2002 Angola med sideakkreditering til
Den demokratiske republikken Kongo

og Republikken Kongo samt og øyene São Tomé og Príncipe, 2007 Gabon,
2010 til Algerie med sideakkreditering
til Tunis.
Å bekle alle disse postene har gitt Arild
en genuin erfaring og et unikt innsyn
i afrikanske forhold. Stillingene har
også medført at han har havnet i flere dramatiske situasjoner både personlig og rent politisk. De mest kjente er gisseltakingen i Algerie i januar i
2013 der 23 gisler ble drept, blant dem
5 nordmenn og hans avgjørende innsats, over en 2-årsperiode, for å få frigitt Joshua French.

på Madagaskar. I den anledning hadde han møter med Presidenten, nyutnevnt utenriksminister og et langt
møte under fire øyne med Marc Ravalomanana. Han besøkte også den
tidligere presidenten Didier Ratsiraka i den perioden han var landsforvist
til Frankrike. Arild er offiser av Madagaskars nasjonalorden etter å ha blitt
fotfremmet fra ridder(Chevalier).
En karakteristikk av vår foredragsholder: Ekstremt oppdatert på gassiske
forhold, møt opp!
Av Endre Haraldseide

I oktober var han på Madagaskar i
samband med jubileet for Det Norske Misjonsselskapets tilstedeværelse
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Her er to av frimerkene fra albumet som ble den
første læreboka Bakke laget.
(Foto: Jon Erik Bakke)

Jon Erik Bakke med MADAGASKAR Et levende
museum fra 1992 og den nye, gassisk/engelske
utgaven.(Foto: Berit Dahl)

Det begynte med frimerker
Det madagaskarbaserte forlaget «Vakoka Vakiteny» som Sofie Küspert-Rakotondrainy og ektefellen Mparany Rakotondrainy har etablert, kom i høst med en nyutgivelse av Jon Erik Bakkes bok fra 1992 om Madagaskars unike plante- og dyreliv. Etter 25 år viste boka seg å være like aktuell, og behovet minst like stort.
Nyutgivelsen har gassisk tekst, men hvert kapittel har fått engelsk oversettelse.
Dermed er den blitt svært interessant også for norske turister og andre besøkende.
tekst: BErit dahl

Et kvart århundres klimaendringer og
en sterkt økende befolknings behov
for brensel og matjord har satt merkbare spor i landskapet. Nyutgivelsen
måtte derfor få en grundig faglig oppdatering i nært samarbeid med den
nasjonale avdelingen av World Wildlife Fund (WWF) – som for øvrig var
samarbeidspartner også ved første utgivelse.

Skole uten lokalkunnskap
Jon Erik Bakke som nå er rektor på
en grunnskole i Arendal, var lærer
ved den norske skolen på Antsirabe fra 1985 til 1990. For den unge læreren med zoologi som hovedfag var
Madagaskar med sitt endemiske dyre-
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og planteliv et spennende arbeidssted. Allerede under det forberedende
språkstudiet i Frankrike begynte han
å lete etter fagstoff i bokhandler og biblioteker. Det var lite å finne.
Den norske skolen på Madagaskar
har i alle år fulgt norsk pensum. Barna
lærte om bjørk og gran, gaupe og elg,
men knapt noe om landet som omga
dem. Dette ville den nye læreren gjøre
noe med. Igjen trålet han biblioteker
og bokhandler - med magert resultat.
Noe internett å slå opp i fantes heller
ikke den gangen.
Men frimerker fantes, praktfulle serier
viet til landets endemiske arter. Han

startet derfor med å lage et frimerkealbum som han supplerte med korte og informative tekster basert på det
han hadde funnet. Dette ble de norske
skolebarnas første lærebok om eventyrlandet som omga dem.
Skolen etablerte også en form for utvekslingsavtale med en landsby i utkanten av skolebyen. De norske barna fikk lære om landsbybarnas hverdag, lærte kurvfletting og fikk delta i
arbeidet på markene. Og landsbybarna kom på gjenvisitt til skolen. Slik ble
også den språklige avstanden mindre.

Samarbeid med WWF
Frimerkealbumet vakte interesse, og

mange oppmuntret Bakke til å gjøre
mer ut av materialet. Han søkte NORAD om stipend og sin arbeidsgiver
om delvis permisjon. Da begge deler
var innvilget, gikk han i gang. I tillegg
til stoffet han hadde samlet, foretok
han flere reiser til ulike deler av øya.
Han etablerte også noe samarbeid
med World Wildlife Fund. Organisasjonen hadde vært representert i landet allerede fra 1979 og hadde Madagaskar som hovedsatsningsland. Med
støtte fra NORAD var WWF allerede
engasjert i et naturvern- og utviklingsprosjekt på den sør-vestlige delen av
Madagaskar.
Det ble en møysommelig skriveprosess, forteller han - med fransk/norsk
ordbok for hånden og en lunefull tidligversjon av en datamaskin. Strømmen kom og gikk, og hadde særlig tendens til å forsvinne før dagens arbeid
var lagret. Da måtte han ut og få luft,
smiler han.

Allerede i 1927 ble de ti første naturreservatene opprettet, og Madagaskar ble det første landet i Afrika som
vedtok en plan for bevaring av naturen (1983). Denne ble siden inkorporert i Madagascar Action Plan (MAP)
for perioden 2007 – 2012. Men den politiske krisen i 2009 med etterfølgende
økonomisk nedgang satte en stopper
for dette arbeidet.

Et levende museum
Med den farten klimaendringene og
avskogingen skjer på Madagaskar ser
det ikke lyst ut for artsmangfoldet.
Nyplanting vil aldri kunne gjenskape
den opprinnelige regnskogen, forteller Bakke og forklarer:

Det meste av stoffet ble likevel klart
innen han forlot øya i 1990. En gassisk
veterinær som var oppvokst i Norge
oversatte teksten til gassisk. Både den
norske og den gassiske utgaven ble
trykket på et lite trykkeri i Arendal. De
1000 norske eksemplarene forsvant
fort, men finnes fortsatt på mange biblioteker rundt i Norge. . Den gassiske
utgaven på 4000 eksemplarer ble trykket med støtte fra NORAD og sendt til
Madagaskar der den ble distribuert
gjennom et fellesprotestantisk skolebokforlag.

Evolusjonen har skjedd mye langsommere på Madagaskar enn på det afrikanske kontinentet som det brøt løs
fra for ca. 60 millioner år tilbake. Der
tilpasset plante- og dyrelivet seg den
mye tidligere utbredelsen av savanner.
Madagaskar beholdt det opprinnelige
klimaet lenger og evolusjonen skjedde
langsommere. Følgelig er artsmangfoldet på Madagaskar nærmere det
opprinnelige enn det som utviklet seg
på de afrikanske savannene. Bakkes
valg av undertittel – Et levende museum - er derfor bokstavelig ment. Typisk for gassiske trær er at de er seintvoksende. Eksempelvis tar det en baobab 500 til 1000 år å bli fullt utvokst.
Våre treslag derimot trenger snaut
50 år. Men så har vår natur ikke lenger forhistorie enn fra istiden som tok
slutt for bare 10.000 år siden.

Madagaskar hadde tidlig ambisjoner
for vern av sitt unike artsmangfold.

Den ulovlige hogsten av rosentrær
som skjer nå er tragisk, men plukk-

hogsten til brensel under gryta for
den raskt økende befolkningen skader likevel mer, sier Bakke. Det samme gjør det tradisjonelle jordbruket
som ekspanderer ved hjelp av svibruk
og gressbranner.

Internasjonalt ansvar
Det som har gått tapt er borte for alltid
– og det går raskt. På 1980-tallet regnet man med at det var ca. 20 prosent
igjen av den opprinnelige regnskogen.
I dag gjenstår bare rundt 10 prosent.
Bevaring av Madagaskars natur vil
være avhengig av stor internasjonal innsats i lang tid fremover. Mange internasjonale miljøorganisasjoner
er i dag engasjert på Madagaskar, og
universiteter i vestlige land har skjønt
at øya er et fantastisk studieområde.
Men betingelsen for å sende studenter dit, er at de samtidig sponser gassiske studenter ved sine studiesteder.
Det trengs et bredt spekter av tiltak
for å begrense avskoging og utrydning
av artsmangfoldet, sier Bakke, for eksempel alternative energikilder, bedre infrastruktur for tilførsel av varer og
mat, omlegging av jordbruket, opplysning, holdningsendring og vakthold.
Den gassiske stat er fattig og må nødvendigvis prioritere skole og helse.
Deltakere på reisene til Madagaskar
i anledning 150 årsjubileet for norsk
misjon på Madagaskar i oktober 2017
får mulighet til å kjøpe nyutgivelsen
av boka og høre Bakke forelese om
Madagaskars naturmangfold.

Naturreservatene er populære turistmål.
Her hilser Bakkes datter Kristin Bakke
Andersson på en av de turistvante
lemurene. (Foto: Jon Erik Bakke)

Her brennes trekull av skogen som sto her for
kort tid siden. (Foto: Jon Erik Bakke)
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Farvel til
mor og far?
Zo Rakotoarison er, så langt Madagaskarforum kjenner til, den første gassiske
kvinne som tar doktorgrad i Norge (skulle dette være feil, vil sikkert noen gi oss
beskjed kjapt). Hennes avhandling tar for seg prosjektet ”Use your talents”, som
vi har skrevet om i tidligere nummer. Kan dette være veien ut av fattigdom for
Madagaskar?
tekst: hEnrik SEglEM grydEland
foto: Privat

Zo Ramiandra Rakotoarison kommer
fra Antananarivo og tar sin doktorgrad
ved det som tidligere ble kalt Diakonhjemmet i Oslo, men som nå heter Vid.
Hun har tidligere tatt master ved samme sted og fokuset var dengang kvinnelig ”empowerment” som kanskje
kan oversettes med styrking av kvinner. I forlengelsen av denne, skal hun
i tre år ta en doktorgrad om hvordan
”Use your talent” virker i menighetene. Via epost stilte vi noen spørsmål
ang. hennes doktorgradsarbeid:
Madagaskarforum (MF): Use your talent
(UYT), er en gassisk ”oppfinnelse”. Er det
noen spesiell grunn til at dette kommer fra
Madagaskar?
ZR: Jeg tenker ikke på det som en gassisk ting. Jeg vil si at alle mennesker
overalt i verden bruker sine talenter
på en eller annen måte, men det stemmer at navnet Use your talents startet
hos den gassisk-lutherske kirke. Det
er ikke noe nytt i dette. Idéen om navnet kom fra en liten gruppe med folk
både i og utenfor kirken, som innså at
det er mange måter å gjøre utviklingsarbeid på, og disse trenger ikke være
avhengig av eksterne donorer.
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FA: Du skal nå studere hvordan UYT fungerer i menighetene. Hva er ditt inntrykk
av dette så langt?
ZR: I prosjektdokumentene til UYT er
målet et bedre Madagaskar og fokuset
er utvikling. Denne tilnærmingen har
også kirken dratt nytte av, for eksempel når kirker eller bygninger skulle
bygges, og når de har utvidet aktivitetene sine gjennom utdanning, helsestell og andre tjenester.
MF: Som nordmann som har bodd på Madagaskar, fikk jeg følelsen av at mange gassere ønsker å dra nytte av utenlandske bistandsorganisasjoner ved at disse skal komme med milde gaver som penger, utstyr eller
andre ting. Vi ble kalt ”Ray-aman´dreny”
som skulle ta vare på våre gassiske barn.
Med UYT kan det virke som at fokuset har
blitt flyttet, gassere innser at de har talent, hjernekraft, kunnskaper og muligheter
nok allerede. Kan UYT være en potensiell
”game changer” når det gjelder måten gassere ser på seg selv?
ZR: Etter mitt syn ble det gassiske folk
“lært”, i mange år, at de måtte stole på
utlendinger når det gjaldt ekspertise, materialer og støtte for å ”utvikle”
en standard som var tilsvarende den

som er i vestlige land. At det vi har fått
til skyldes vesten. Jeg er enig at dette med ”far og mor” er rotfestet i vår
kultur, selv om jeg ikke vet hvor eller
når det oppstod, men frem til nå har
alle lederstillinger, enten i kirken eller utenfor, vært ”foreldre” og de under deres barn. Dette har ikke bare
menneskelige sider, men også strukturelle, kanskje spesielt i kirken og regjeringen. Denne holdningen vil ikke
forsvinne over natten, og noen vil nok
bruke det som en unnskyldning for å
skyve ansvar over på utlendinger eller
organisasjoner, i stedet for selv å ta ansvar. Vi er i startgropen når det gjelder
å innse at vi har et ansvar for å bygge og ta vare på landet vårt, for gjør vi
det ikke selv vil andre komme utenfra
å gjøre det i stedet. Men fortsatt kommer folk og tar ansvaret ut av hendene våre. Opp gjennom historien har
gassiske ledere forsøkt å ta ansvar for
egen situasjon, men de ble fortalt at
det var for tidlig, at de ikke var modne
nok etc. Og selv om vi skulle komme
dit at vi ønsker å vokse og utvikle oss,
så kan det være omstendigheter rundt
som ikke vil tillate det, fordi i den store konteksten så kan en avhengighet

til utenforstående, gagne våre ”foreldre”. Dette er en prosess og vi har mye å
jobbe med, men dette fokusskiftet bør
ikke bare være for oss gassere, men
også for våre ”fedre og mødre”.
MF: UYT har blitt eksporter til flere andre land, for det meste fattige land. Tror du
at også rikere land, som Norge, kunne dra
nytte av det, og i så fall hvordan?
ZR: Jeg vil ikke gå inn i en debatt som
definerer hvem som er fattige og rike,
men jeg tror Det Norske Misjonsselskap forsøker å finne måter å implementere dette konseptet hos seg. Jeg
kjenner ikke detaljene men jeg tror
absolutt at denne tankegangen kan
hjelpe mennesker overalt.
MF: Vi skifter tema. Madagaskar har slitt
politisk i mange år nå. Hvordan har du opplevd de siste årene?
ZR: Alt jeg vet er at å snakke om politikk, splitter folk. Politikk på Madagaskar blir ikke brukt for å bedre landets situasjon, men for å gjøre det verre. Politikk splitter og jeg kan forstå at
kirken ønsker å holde en avstand til
den. Men spørsmålet blir hvilket an-

svar kirken og de kristne har i denne
situasjonen.
MF: Har du sett en positive utvikling?
ZR: Hvis det er en positive utvikling
at man kan få sin stemme hørt, for eksempel i radioen, og at det nå finnes
en mulighet for de som sitter i opposisjon til å stoppe de som sitter med
makten, da er det en positiv utvikling.
MF: Hvis jeg spurte folk på gaten om fremtiden, hva tror du de ville svart?
ZR: Det er bedre å spørre dem enn
meg. En franskmann fortalte meg en
gang at vi gassere er pessimister, så
jeg antar at du ikke ville fått så mange positive svar. Hadde noen svart positivt vil jeg tro at de støtter den nåværende regjering.

gaskars bråkete gater? Jeg har ellers
hørt om mye for meg fremmed, men at
alle land er forskjellig er det som gjør
verden spennende.
MF: Hvor ser du deg selv om 10 år?
ZF: Kanskje jeg er kortsynt eller pessimistisk slik franskmannen nevnte, men jeg klarer ikke tenke meg selv
10 år frem I tid. Jeg har akkurat startet
dette doktorgradarbeidet, så alt jeg vet
er, hvis Gud vil, at jeg skal fullføre dette arbeidet i løpet av tre år. Det er mer
enn nok for meg.

MF: Du har studert en stund i Norge. Har
du hatt noe kultursjokk?
ZR: Stillheten. Jeg vet ikke om noen
andre byer enn i Oslo, hvor folk er så
stille, spesielt voksne. Det være seg på
bussen, i butikker eller på gaten. Jeg
tror ikke jeg har hørt en hund gjø engang. Kanskje jeg er så vant til Mada-
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Matminner fra

Madagaskar

tekst: Margit vEa

Da vi var barn og bodde på Tombontsoa på Madagaskar, hendte det at
vi ble med pappa, misjonæren, på tur
langt ut på landsbygda. Vi fikk alltid en
varm velkomst. Da alle hilsener og taler var unnagjort, ble det satt god mat
på langbord. Vi fikk sitte på ”hedersbordet”, og pappa satt som regel på
hedersplassen med lokale presidenter
og guvernører til både høyre og venstre side av seg.
Hedersgjesten, min far, ble servert
først, deretter fikk vi barna forsynes
oss selv. Pappa fikk det beste stykke,
hedersstykket, vi andre fikk velge hva
vi ville ha i gryten. Høne var ofte på
menyen, gjerne servert i selskap med
svin og okse. Var det hønsekjøtt i gryta,
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så var hedersstykket rompa på høna.
Det var fra rompa man fikk mest næring, fet og god som den er. Jeg husker den dag i dag hvor ekkelt vi syntes dette rompestykke var, og vi syntes
synd på pappa som måtte spise dette. Når svin var på menyen, fikk han
et stykke med rikelig flesk på, noe som
for våre ganer var like ekkelt. De var
rare, gasserne, som foretrakk fettet
fremfor rent kjøtt, som biff. På Madagaskar hadde vi derfor råd til biff titt
og ofte.
I voksen alder har jeg lært at noe av
den beste næringen får vi fra fett, bein
og knoker på dyret. Det er der vi finner
de gode fettstoffene, viktige proteiner
og vitaminer som vi alle får for lite av

i dag. De var ikke så dumme bøndene
på landsbygda, som kokte gryteretter
basert på fett og bein, ja hele dyret. De
visste hva som var lurt å bruke penger
på: kjøtt med fett og bein, ikke muskelkjøtt som kun inneholdt proteiner.
Kjøttet kunne de koke med solmodne tomater og løk. Næringsrike grønne, ville blader ble mye brukt. På familiesammenkomster er traka fremdeles
en av favorittrettene. Mamma koker
en stor kjele når hun først er i gang. I
den har hun grønne vekster fra Norge, men putter også i Anamalao med
blomster som gir den særegne smaken
vi forbinder med traka. Har du ugress
i hagen som brennesle og skvalderkål,
kan du bruke det.

GASSISKINSPIRERT GRYTERETT
1 løk
Smør eller olivenolje
ev. bacon for å få smak om du vil ha ekstra smak eller ikke har kraft
1 boks med hermetiske tomater
5 dl kraft
ca. 400 g grønne blader (brennesle, skvalderkål, grønnkål, kinakål…)
5–7 blader med ramsløk
kjøtt
salt og pepper
Slik gjør du:
1.
Finhakk løk og ha det i en kjele med litt smør eller olivenolje.
Hvis du vil ha bacon eller annet kjøtt i retten, steker du det
sammen med løken.
2.
Hell på med tomater og kraft. Kok opp. Om kjøttet bør koke
lengre enn 30 minutter, koker du det til det er 30 minutter igjen.
3.
Skyll bladene og ha det i kjelen. La det koke i 20–30 minutter.
4.
Tilsett ferdigkokt kjøtt hvis du har det, og smak til med salt og
pepper.
5.
Server gjerne med ris eller quinoa til, eller server som suppe.

rEturadrESSE: rivo razakandriana, JonaS liES gatE 10 d, 4021 StavangEr
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