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REDAKtØREN HAR ORDEt

Dette var tittelen på den første 
Madagaskar-boka som Mada-
gaskarforums Grand Old Man, 
Øyvind Dahl, skreiv i 1976. Ved å 
bruka denne tittelen spelte Dahl 
både på ei av dei gamle nemnin-
gane folket på Madagaskar har på 
sitt eige land, og på den situas-
jonen landet var i. tittelen er minst 
like sann nå. 

Landet står midt i brenningane på 
fleire vis. Det har fått eit styre med 
ein president - eller eit president-
par – som viser vilje til å handla. 
Kor stor samanheng det er mel-
lom deira verbale handlingsiver og 
deira gjennomføringsevne er ennå 
noe uklart. Men det er grunn til å 
peika på håpsteikn – og det treng 
vi alle: 
- President Rajoelina har forenkla 
og slanka styresmaktene sin rett 
til sjølvhøgtideleg og overdriven 
ressursbruk ved reiser og i andre 
samanhengar.
- Det er gjort fleire tiltak for å 
hindra uro og kriminalitet som til 
dømes kvegtjuveri.
- Det er opna for relativt alvorlige 
korrupsjonssaker, også mot men-
neske med makt, sjølv om utfallet 
i skrivande stund er temmeleg 
usikkert.
- Han har tillate innsyn i landets 
elendige fengselsvesen også for 
Amnesty International. Dermed 

har han også avslørt kor dysfunks-
jonelt rettsvesenet i landet er, og i 
kor liten grad det er uavhengig av 
politisk styring, og kor gjennom-
korrupt det er. Dersom dette blir 
fulgt opp, er det løfterikt.
- Rajoelina har tatt ei rekke økono-
miske initiativ, og det kunne sjå ut 
som om landet langsomt var i ferd 
med å bevega seg ut at den botn-
lause sumpen det var hamna i.
- Presidentfrua har initiert eit 
arbeid mot kjønnsbasert vold. 
Dette skjer i samarbeid med fleire 
aktørar, og m a med støtte frå NO-
RAD og FN-systemet.

Men nå er Madagaskar, som alle 
andre land i verda, ramma av koro-
na-viruset. Og sjølv om dei umid-
delbare økonomiske konsekven-
sane for folk flest truleg er mindre 
merkbare der enn t.d. i vårt land, 
fordi landet har eit så lågt utgang-
spunkt, er faren stor for at dette vil 
bidra til ei ytterlegare forverring 
av landets økonomiske og sosiale 
status, og truleg ei forseinking av 
tiltrengt framdrift og økonomisk 
vekst. 
Samtidig skal landets styresmak-
ter ha ros for at dei var tidleg ute 
med forebyggande tiltak.  Korleis 
dette vil kunna slå ut, er likevel 
temmeleg usikkert. Madagaskar 
har ikkje same utbygde infor-
masjonskanalar som t.d. Norge, 

og folk er meir direkte avhengige 
av kvarandres hjelp, også fysisk. 
Familie- og busettingsstruktur gjer 
isolasjon så godt som uråd. 
Likevel skal ein ikkje undervur-
dera landets evne til å ta tak, og 
til å handla strukturert og mål-
retta når det viser seg nødvendig. 
Madagaskar har vore langt mindre 
ramma av HIV/AIDS enn dei fleste 
andre land i området. Vi kan håpa 
at dei same slags tiltak som ein 
nytta i kampen mot denne sjuk-
dommen, også vil kunna fungera i 
kampen mot korona-viruset. 

I denne situasjonen har ut-
viklingsminister Dag-Inge Ulstein 
framheva Norges ansvar for å sjå ut 
over eigne grenser. Madagaskar-
forum vil halda fram med å peika 
på at Madagaskar er ein viktig og 
naturleg samarbeidspartnar for 
norsk aktivitet også i åra framover, 
gjerne i samband med korona-
krisa, men også langt ut over det. 
Samtidig som vi vil søka å følga 
med i den politiske utviklinga på 
øya så godt vi kan. I tillegg til det 
vi kan lesa oss til på avstand, har vi 
i Arild Bakke ei viktig kjelde til op-
pdatert og relevant informasjon. 
Madagaskar er verkeleg midt i 
brenningane for tida. 

«Madagaskar midt i brenningene»

Kjetil Aano
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favorisering av gutter og 
menn
Ifølge toromare Mananato er kvinners 
situasjon på Madagaskar i grunnen 
ikke så dårlig, i alle fall når man tar 
grunnloven i betraktning. Men i prak-
sis er dette annerledes. Dette viser seg 
spesielt i lederstillinger der kvinner 
stort sett er fraværende. Dette forklar-
er hun blant annet ut ifra de store for-
skjellene man ser mellom kjønnene 
i lese - og skriveferdigheter. Omtrent 
75,5% menn er lese- og skrivekyndige 
på Madagaskar, mot kun 62,5% blant 
kvinner. Dette påvirker naturligvis 
også engelskferdigheter, noe som blir 
meget synlig i kirken når det konkur-
reres om stipend til teologiutdan-
nelse der undervisningen går på en-
gelsk. Mananato bruker seg selv som 
eksempel på hvordan mange familier 
favoriserer gutter og menns utdan-

nelse framfor jenter og kvinners: ‘min 
onkel tillot aldri at jeg skulle gå på pri-
vat skole, mens mine brødre fikk disse 
mulighetene’.

må endre folks holdninger
Konsekvensene av å hele veien ligge 
‘bakpå’ hva gjelder utdannelse og 
andre prioriteringer og muligheter, 
er blant annet at mange jenter ikke 
utvikler framtidsutsikter. De har verk-
en mål eller visjoner sier Mananato. 
‘Mange bare venter på å bli gift’. Dette 
påvirker naturligvis kvinners del-
takelse også i kirken, hvor man i dag 
kun finner 16,6% kvinner i det nasjon-
ale styret. Mange ønsker rett og slett 
ikke å delta. Mananato mener dette 
henger sammen med sosialt konstru-
erte forestillinger om at kvinner ikke 
kan bli ledere, men bare være koner 
og mødre. ‘Dette må vi endre; vi må 
endre folks holdninger og tenkning, 

og det må vi gjøre nedenifra, gjen-
nom menighetene’.  

opprørende
toromare forklarer videre at de ser 
flere kvinnelige ledere utenfor kirken 
på Madagaskar, for eksempel er flere 
ministerposter besatt av kvinner. Hun 
mener kirken henger etter her, og det 
gjør meg trist sier hun: ‘Kirken som 
tror at kvinner og menn er skapt lik-
everdige i Guds bilde skulle gått foran, 
promotert kvinner og ledet an. til og 
med kirkens lover og flere offisielle 
dokument snakker om kvinners likes-
tilling til menn, men i praksis er det 
ikke slik …’

- Ser du likevel at det skjer en foran-
dring på dette området?

- Ja, forandring skjer fra hjemmene’. 
Når kvinner får opplæring og innser 

Utfordrer 
MAKt OG tEOLOGI 

tekst og bilder: marit breen

som vise-generalsekretær i den gassisk lutherske kirken, flm, har toromare   
mananato (54) mange jern i ilden. vi skal være glade for å få tak i henne på ett av hennes  
norgesbesøk. oppdraget som har ført henne hit en kald vinteruke i slutten av januar er 
oslo bispedømmes misjonsuke som dette året arrangeres sammen med nms. noe av det hun 
virkelig brenner for, og som hun alltid finner tid til å snakke om, er kvinners situasjon i 
landet sitt og spesielt innad i kirken. 



 MADAGASKARFORUM 1-20           5

toromare mananato foran 
slottet den dagen den nye 
regjeringen til erna  
solberg ble presentert i 
januar.  
mananato fikk møte regjerings-
medlemmene og dele ut roser. 
spesielt stas var det å treffe 
statsministeren og utviklingsmin-
isteren; ikke akkurat vanlig med 
slike møter i en gassisk sammen-
heng. 

sin verdi formidler hun også dette 
i sitt nærmiljø. Vi har for eksempel 
sett at tamar-prosjektet, som hoved-
sakelig konsentrer seg om kjønnsba-
sert vold, har bidratt til økt forståelse 
rundt kvinners rettigheter. Folk ser ut 
til å endre sin forståelse rundt menns 
og kvinners roller sakte men sikker. Et 
annet tiltak gjennom kirken handler 
om å promotere behovet for å skaffe 
fødselsattester for barn. Fødselsattest 
er første steg for å kunne delta i sam-
funnet som en anerkjent borger og 
dermed kreve sine rettigheter. Dette 
har også bidratt til økt forståelse for 
hvilke rettigheter en har.

utfordrer farlige 
maktstrukturer
toromare legger ikke skjult på at det 
kan ha sin pris å bekjempe holdninger 
som skader jenter og kvinner. Hun 
forteller at gjennom tamar-prosjektet 
hører de om mange triste skjebner og 
ofre for vold. En nøkkel i dette arbei-
det handler om å utfordre makt og 
bryte maktstrukturer. En svært van-
skelig og mange ganger farlig opp-
gave. Da kan konflikthåndtering være 
et nyttig redskap, og noe Mananato 

mener er viktig å ta i bruk parallelt i 
denne kampen. Mange er redde for 
å stå opp for seg selv eller andre ofre 
fordi personer med makt tjener på å 
tie om forholdet, og vil true offeret. 
For eksempel hvis en far forgriper seg 
på sin datter, og datteren ønsker å for-
telle noen om det som skjer og kan-
skje rapportere forholdet. Men fordi 
hun respekterer og gjerne også fryk-
ter sin egen far og hans autoritet, vel-
ger hun å la være. Faren kan finne på 
å true datteren på livet dersom hun 
sier noe. 

- tilbake til kvinner i FLM, hvordan vil 
du beskrive deres status og situasjon?

Kvinner i FLM kan studere teologi, 
men ikke ordineres til prestetjeneste. 
På det nasjonale teologiske semina-
ret finner man flere kvinnelige teolo-
gistudenter. Ifølge toromare er dette 
kun et ‘spill for galleri’, der de på gal-
leriet blant annet er Det Lutherske 
Verdensforbund med sin økonomiske 
støtte og stipend for kvinnelige te-
ologistudenter. Likevel betyr dette 
mye for de kvinnene som studerer 
der. Problemet er likevel ikke løst, når 
enda flere kvinnelige teologistudent-

er uteksamineres men likevel ikke får 
jobb i de mange synodene. Mye av 
grunnen er at de ikke kan innsettes 
som prester. 

Hennes egen svigerinne er en av 
disse. I motsetning svigerinnens 
mann (Mananatos bror) som fikk til-
bud om pastorstilling da de sammen 
kom hjem etter endt utdannelse ved 
samme seminar, ble hun henvist til å 
lage mat. De utdannede teologistu-
dentene henvises altså likevel til å for-
bli prestefruer, dog høyt utdannede 
prestefruer. Mananato sier at mange 
av disse kvinnene faktisk utfordrer 
dette og forsøker å stille spørsmål ved 
praksisen og si ifra. De opplever at ut-
dannelsen deres ikke verdsettes eller 
er bortkastet. 

toromare sier at hennes svigerinnes 
historie dessverre er representativ for 
mange kvinnelige teologer. tankesett 
og holdninger til at kvinner kun for-
ventes å være koner og mødre bidrar 
til den skjeve kjønnsbalansen vi ser i 
FLM, og noe av grunnen til at vi har så 
få kvinnelige ledere. 

- til tross for at mange kanskje ikke 

Utfordrer 
MAKt OG tEOLOGI 
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får jobb, hvilke stillinger besitter kvin-
nelige teologer i FLM? 

- De blir lærere, katekister, sønd-
agsskole lærere eller hyrder. Faktisk 
er også 3 av 24 direktører ved kirkens 
bibelskoler rundt om i landet kvinner. 
Det er også andre kvinner i enkelte 
høyere posisjoner i kirken, så det er 
noen! 

håp
toromare formidler også håp for fram-
tiden. Hun sier at kvinnebevegelsen 
på Madagaskar er sterk, og at de ser 
forandring. Bare hennes eget kandi-
datur som visegeneralsekretær beviser 
dette. Hun ble faktisk valgt inn til tross 
for at mange aldri trodde at en kvinne 
kunne velges inn i en slik stilling. 
Hun mener likevel at mye av dette vil 
se annerledes ut dersom kvinnelige 
teologer kunne ordineres til prester 
og dermed tre inn i rollen som pastor. 
‘Selv jeg (som er visegeneralsekretær) 
blir sett på som noe mindre bare fordi 
jeg ikke er pastor’, sier Mananato.

- Når får vi se kvinnelig ordinasjon i 
FLM tror du?
toromare mener selv at kvinnelig ordi-
nasjon ikke handler om teologi, men 
om makt. Dersom kvinner ordineres er 
det flere som vil konkurrere om mak-
tposisjoner. Mange menn liker ikke 
dette, og så lenge de kan vil de bruke 
argumenter som kultur, tradisjon og 
teologi for å beholde sin posisjon. 

I år er det generalforsamling i kirken. 
De kvinnelige teologene presser på for 
å få temaet kvinnelig ordinasjon på 
agendaen. Om det ikke skjer i år, så 
vil vi likevel ikke gi oss. Vi har en viktig 
profetisk stemme sier hun. Og den må 
vi fortsatt bruke. 

Det er vanskelig å avslutte samtalen 
med en så engasjert kvinne som toro-
mare. Hun har uendelig mange kloke 
tanker og erfaring å vise til. Jeg inns-
er at som ung norsk kvinne før årets 
kvinnedag har jeg uendelig mye å 
være takknemlig for. 

For om lag 15 år sidan skreiv Rajery ein sang med tittelen Vonjeo! 
Det kan omsettast «hjelp»!  Eller «redd oss»! Dette er ein tekst tatt rett 
ut frå den gassiske kvardagen, der verken liding eller Gud er langt 
borte. 

I lys av korona-pandemien har teksten fått global meining, og den 
framstår nesten som profetisk Her gjengir eg litt av den, med mi om-
setting frå gassisk til norsk. Mi omsetting yter ikkje rettferd til  
Rajesrys sterke og poetisk-klingande og politisk skarpe tekst!  
Men her er likevel:

vonjeo
Miantso anao izaho, Zanahary, ampio fa marary!
Miantso anao izaho, Zanahary, vonjeo fa mijaly!

Arovy ny any avaratra any, ho lavitry ny rivo-mahery.
tariho ny any adrefanana, atsinanana, hamokatra be.

Miantso anao izaho, Zanahary, ampio fa marary!
Miantso anao izaho, Zanahary, vonjeo fa mijaly!

Vonjeo ny any atsimo anie, omeo rano.
Ianaro ny arivo ô, halaviro ny areti-mandoza.
Ireo pmitondra anay é, tolory fahendrena!

Miantso anao izaho, Zanahary, ampio fa marary!
Miantso anao izaho, Zanahary, vonjeo fa mijaly!

redd oss!
Eg kallar på deg Gud, hjelp meg for eg er sjuk!
Eg kallar på deg Gud, redd meg, for eg lir!

Vern dei som bur i nord mot sterke stormar.
Lei dei i aust og vest, så dei får gode avlingar.

Eg kallar på deg Gud, hjelp meg for eg er sjuk!
Eg kallar på deg Gud, redd meg, for eg lir!

Redd dei som bur i sør, og gi dei vatn.
Lær dei mange tusen å halda seg langt unna smitttsomme  
sjukdommar.
Og gi visdom til dei som styrer oss!

Eg kallar på deg Gud, hjelp meg for eg er sjuk!
Eg kallar på deg Gud, redd meg, for eg lir!

(Sangen finn du f eks på Spotify, (søk Rajery).

RAJERyS BØN FOR 
MADAGASKAR OG VERDA

tekst: kjetil aano
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Verdens kulturer og samfunn kom-
mer nærmere hverandre gjennom ny 
teknologi. Det kan enkelt utveksles 
impulser mellom alle verdens avk-
roker og hjørner. Musikk og kultur er 
handelsvarer over hele verden. World 
music står for et betydelig marked 
både gjennom konserter og festi-
valer og i streaming og Cd-salg. Med 
«world music» forstår jeg noe annet 
enn folklore, det handler om artister 
som agerer kommersielt på en ver-
denscene. Ofte er det lokale preget 
til stede, men det er gjerne kombin-
ert med mer populærmusikalske ut-
trykk, og til en viss grad tilrettelagt for 
et world music – publikum.  

Madagaskar har hatt flere kjente og 

anerkjente world music`ere gjen-
nom tidene. Noen av de kanskje mest 
kjente, i hvert fall de jeg har flest inn-
spiller av i min (nå utdaterte) CD-hylle, 
er Justin Vali, Vaovy, Salala, Feo Gasy, 
Senge, tarika, D´Gary, Regiz Gizavo, 
og ikke minst Rajery. Jeg anbefaler 
virkelig å søke opp disse og ta en time 
eller to og lytte. Man risikerer å bli sit-
tende lenge...

Den som akkurat nå for tiden er mest 
aktiv på world music-scenen er nok 
Rajery, som i tillegg til å drive som 
soloartist også utgjør en tredjedel av 
et band som har fått mye oppmerk-
somhet og flere priser for sine hittil 
to utgivelser. 3MA er et band som har 
navnet sitt fra de tre medlemmenes 

opprinnelsesland Ballaké Sissoko er 
fra Mali og spiller cora, Driss El Ma-
loumi er fra Marokko og spiller oud, 
og Rajery fra Madagaskar spiller som 
kjent valiha. Blandingen av gassiske, 
marokkanske og maliske musikkim-
pulser som behandles kreativt og le-
kes med på de tre svært forskjellige 
strengeinstrumenter er fascinerende. 
3MA har vært på – og skal (dersom 
coronasituasjonen bedrer seg) – flere 
verdensturneer. De har spilt på store 
world music festivaler og høstet mye 
applaus. De har også blitt spilt i Norsk 
radio (jungeltelegrafen). 

Søk opp musikken deres og kos deg!

MADAGASKAR På 
verdeNSMUSIkkSceNeN
tekst: anders rønningen

rajery er også norgesvenn, og har spilt flere ganger i 
norge ved forskjellige anledninger.
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Honore Gabriel Rasamimanana ble 
innsatt som ordfører for Antsirabe 25. 
januar 2020. Han tar over etter en ord-
fører som nå sitter i fengsel på grunn 
av mistanke om underslag. På dagen 
for intervjuet, feirer doktor Unoh, som 
han gjerne vil bli kalt, sine 50 første 
dager som ordfører. At han er en et-
terspurt mann, er det liten tvil om. 
Selv på en lørdag er venteværelset 
fullt – det er mange som vil snakke 
med han – og vi må vente 1,5 time før 
vi får slippe inn. Med så mange som 
vil ha han i tale, ville man tenkt at 
det var en stresset mann vi kom til å 
møte. Men doktor Unoh, tar imot oss 
med et stort smil og virker som han 
har all verdens tid. 

antsirabe var en vakker by
‘Da jeg var liten, så var Antsirabe en 
utrolig vakker by. Flotte bygninger, 

fine veier, grønne og store parker – ja, 
det var nesten som et paradis. Dess-
verre har hele byen forfalt på grunn 
av mange, mange år med vanskjøtsel. 
Bygningene forfaller, parkene er fulle 
av søppel, gatene er fulle av søppel, 
veiene er i en elendig forfatning og 
mange kommer fra landsbygda for å 
tigge, noe som også setter sitt preg på 
byen. Nei, det er virkelig trist det som 
har skjedd med Antsirabe i løpet av 
de siste ti-årene.’

Det er sant som Dr Unoh sier, at van-
skjøtsel fra kommunen sin side er en 
stor grunn til at Antsirabe har forfalt. 
De som jobbet i kommunen under 
forrige ordfører, mottok ikke lønn på 
14 måneder. Alt av inntekter gikk til 
andre ting enn det det egentlig skulle 
gå til, og ifølge mange; rett i lommen 
til forrige ordfører. Det har de siste 
årene ikke vært noen investeringer i 

utbedring av veier eller rehabilitering 
av offentlige bygg. Så det er en stor og 
utfordrende oppgave dr Unoh nå går 
til. På spørsmål om hva han ønsker å 
fokusere på i sin 4-årige periode som 
ordfører, nevner han spesielt 3 om-
råder som trenger forbedring. Det 
ene er å utbedre veiene. RN 7, som er 
hovedveien mellom nord og sør, går 
gjennom Antsirabe. Den er både smal 
og hullete, og når biler og lastebiler 
må krangle om plassen med både 
folk, dyr, kjerrer og pousse-pousser, så 
er det ikke rart det tar tid å komme 
seg gjennom byen. Det andre tiltaket 
ordføreren ønsker å fokusere på er å 
habilitere bygningsmassen på de of-
fentlige byggene i Antsirabe: skoler, 
rådhus og andre offentlige bygg. Det 
siste er å utvikle landsbygda rundt 
Antsirabe. 

landsbygda rundt antsirabe 
må med
‘Mange kommer nå til Antsirabe for å 
tigge. De som jobbet her før, de bry-
dde seg bare om byen Antsirabe, ikke 
om landsbygda rundt Antsirabe. Der-
for har mange nå flyttet inn til byen 
fra landsbygda, for å søke arbeid og 
for å tigge. Det første jeg ønsker å 
forbedre på landsbygda, er å bygge 
ut og forbedre veiene. Vi prøver å få 
samarbeidsprosjekter med organisas-
joner som kan hjelpe oss med finan-
siering og utbygging. Planen vår er 
også å gi opptrening til bøndene på 
landsbygda innen jordbruk, slik at de 
for eksempel kan dyrke mer effektivt. 
Vi ønsker å gi ulike typer frø og gjød-
sel, for å se om jordbruket kan utvikle 

når man kommer inn i venteværelset til ordførerens sekretær, så er noe av det første 
man ser et bilde av kong olav på et skap til venstre og et bilde av kong harald og  
dronning sonja på en hylle til høyre. det er da man får en følelse av at det ikke er første 
gang en nordmann er på besøk på dette kontoret og man forstår at her har det faktisk 
vært et norsk-gassisk samarbeid over mange, mange tiår. 

VEtERINæREN SOM BLE 
ordfører

tekst og foto: siri nyen

antsirabes ordfører, gabriel rasamimanana i samtale md madagaskarforums siri nyen.
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seg. Derfor er veier også veldig viktig, 
slik at man kan transportere varer inn 
og ut til rurale områder. 

veterinæren vil ha bort  
søppelet
I tillegg er søppel et veldig stort prob-
lem i Antsirabe. Vi har derfor planer 
om å bygge 3 søppeldeponier for 
sortering av søppel. Disse deponiene 
skal ikke ligge i Antsirabe, men i ut-
kantene. Vi tenker å sortere tre ulike 
typer søppel: plastikk og metall som 
kan selges eller gjenvinnes, og mata-
vfall for å lage kompost. Slik kan vi 
skape arbeidsplasser, men vi ønsker 
også at bøndene skal få komposten 
gratis, som de kan bruke i jordbruket 
og forhåpentligvis få bedre avlinger. 
Disse tiltakene håper vi skal forhindre 
at så mange kommer til byen for å 
tigge. 
‘Da dr Unoh var ferdig på vide-
regående, fikk han et stipend for å 
kunne studere til veterinær i Ukraina 
og Russland. Han hadde lenge drømt 
å bli veterinær, fordi han så at det var 
store behov for dette yrket, men på 
den tiden var det ingen veterinærut-
danning på Madagaskar. Han var der 
fra 1988 til 1995.

‘Det jeg så i Ukraina og Russland da 
jeg bodde der, har inspirert meg. Jeg 
ønsker å bygge opp igjen Antsirabe 
til det jeg så i Ukraina og Russland. 
Jeg ønsker å rehabilitere bygningene 
i Antsirabe, slik som skolene, slakte-

husene og de offentlige bygningene, 
slik at Antsirabe igjen skal bli en vak-
ker by. I tillegg håper jeg også at sa-
marbeidet med Norge og Stavanger 
skal fortsette, med fokus på miljø. Jeg 
har lest dokumentene om samar-
beidsplanene mellom Stavanger og 
Antsirabe, men jeg tror dette ble stop-
pet på grunn av utfordringene med 
den forrige ordføreren. Jeg håper 
virkelig at det kan komme i gang nå 
som det har vært utskiftninger og at 
vi prøver å få orden i kaoset.’

kan vennskapsbysamarbeidet 
med stavanger gi nytt driv?
Antsirabe og Stavanger har vært 
vennskapsbyer siden 1989 og i årene 
som har gått har det altså vært ulike 
samarbeidsprosjekter mellom de 
to byene. De siste prosjektene har i 
hovedsak hatt fokus på demokratiut-
bygging og miljø. I mars 2019, var en 
delegasjon fra Stavanger med var-
aordfører Bjørg tysdal-Moe i spissen, i 
Antsirabe for å se på muligheter for vi-
dere samarbeid. Men da var det altså 
noen utfordringer knyttet til at de 
kommuneansatte streiket og at kom-
munestyret ikke lenger hadde tillit til 
daværende ordfører.

Utfordringene er mange og på 
spørsmål om hva som er det mest 
utfordrende med å være ordfør-
er svarer doktor Unoh at ‘det er så 
mange at det nesten er vanskelig å 
nevne alle. For eksempel mangel på 

arbeidsmoral hos kollegaene mine, 
den dårlige infrastrukturen, mangel 
på utstyr og ressurser. Ja, det er så 
mange utfordringer på alle områder. 
For eksempel så fikk jo ikke de som 
jobbet på kommunehuset lønn på 14 
måneder, så det er noe jeg har tatt 
tak i. Vi håper og utbetale de første 
lønningene i disse dager. Det tar tid, 
fordi pengene som vanligvis skulle 
gå i kommunekassen, forsvant andre 
steder. Men nå har vi fått orden på 
det. En annen ting er at Antsirabe fikk 
to nye søppelbiler, men det er ikke 
nok for å fjerne alt søppelet. Vi har en-
del gamle søppelbiler stående, men 
alle trengte reparasjon. Så på grunn 
av mangel på kunnskap, penger og 
utstyr i kommunen, så måtte jeg selv 
finne noe utstyr hjemme og reparere 
lastebilene selv.’ 

På spørsmål om hva som er det mest 
morsomme med å være en ordfører, 
så svarer dr Unoh sponant at det må 
være å kunne få mulighet til å påvirke 
på mange områder. ‘Jeg er en person 
som ønsker å hjelpe de rundt meg. 
Før kunne jeg bare gjøre litt, men nå 
som jeg er ordfører så kan jeg gjøre 
mye og hjelpe mange.‘

Så blir det spennende å se hva doktor 
Unoh med sine medarabeidere får til. 
Dersom han klarer å gjennomføre det 
han drømmer om, så ser fremtiden til 
Anstirabe veldig lys ut. 

antsirabe trenger sårt et bedre opplegg 
for søppelhåndtering. dette er en av 
ordførerens prioriterte oppgaver.
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HåPER 
VENNSKAPSByPROSJEKtEt 
StavaNger - aNtSIrabe 
VIL HOLDE FRAM

stavanger kommune har 11 vennskapsbyer og en av dem ligger på madagaskar. etter valget 
i fjor høst gikk bjørg tysdal moe (krf) av som varaordfører. med det forsvant kanskje 
den største antsirabe-vennen ut av stavanger-politikken. ordførerstolen gikk til   
arbeiderpartiet.  vi slo av en korona-fri e-postprat for å få en oppsummering av hvordan 
hun ser på samarbeidet i årene som varaordfører.

tekst: henrik s. grydeland  foto: bjørg tydal moe

bjørg tysdal moe: 

- Du er vel kanskje ikke vennskapsby-
ens «mor», siden dette startet før du 
kom inn i bystyret, men du har likevel 
vært en motor fra kommunens side i 
mange år? Hva var din vei inn i dette?

- Første gang jeg planla delegasjon-
sreiser til vår vennskapsby Antsirabe, 
var formålet å bli kjent med byen 
og samarbeidet. Men så oppsto det 
uroligheter på øya og reisen måtte 
utsettes. Da det igjen ble mulig å re-
ise søkte også Stavanger kommune 
KS om å få være med i et Nord/ Sør 
samarbeid MIC ( Municipal Interna-
tional  Cooperation). Gjennom dette 
Norad-finansierte programmet fikk 
vi arbeide sammen om demokra-
tiutvikling og miljø. Dette var begyn-
nelsen på en mer en 10-årig relasjon 
som jeg fikk jobbe med. Det betydde 
mange reiser ut, møter og konferans-
er i Stavanger og også i andre land.
 
- Hva har vært det viktigste som man 
har fått til i løpet av disse årene?

- å få bidra til demokratiutvikling 
synes jeg at det har vært stort å få 

være med på. Dette har omfattet 
å få flere kvinner og ungdom med i 
beslutningsprosessene. Vi fokuserte 
også på å at posisjon og opposisjon 
i et bystyre kan jobbe konstruktivt 
sammen mellom valg-årene. Dette 
er jo problemstillinger som er viktige 
både på Madagaskar og i Norge.
 
- Hvor mange turer til Madagaskar har 
du hatt i løpet av disse årene og har 
du noen spesielle minner du tenker 
tilbake på?

- Jeg tror det ble 10 eller 11 turer. 
Minnene er mange! å sitte sammen 
med kvinner som vil være med å ta 
mer ansvar, er inspirerende! Og jeg 
kommer aldri til  å glemme gleden 
blant kvinnene vi møtte i Ambohime-
na, som gjennom et av våre prosjekter 
fikk rent vann i nærheten av husene 
sine! 
- Ryktene vil ha det til at du og den 
tidligere ordføreren i Antsirabe, Olga, 
fikk god kjemi. Stemmer det? 
 
- Ja, det stemmer. Vi er gode venner! 
Vi møttes første gang rett etter at hun 

var valgt til ordfører i Antsirabe. Hun 
tok et stort ansvar for vårt felles pros-
jekt. Vi ble også sammen invitert til 
New york for å presentere prosjektet 
vårt for FN og Verdensbanken. Der fikk 
vi forresten veldig god tilbakemeld-
ing og oppfordring til å stå på videre 
i kommune-til-kommune-samarbeid. 
Siden har Olga flyttet til Antananarivo 
og har blant annet vært handelsmin-
ister. Vi holder stadig kontakten

- Har du noen tanker om den utviklin-
gen landet og byen Antsirabe, har 
hatt i den tiden du har vært involvert i 
samarbeidet Stav – Abe? 

- Det var veldig spennende å se ut-
viklingen i Antsirabe fra år til år i de 
årene vi hadde samarbeidsprosjekt. 
Olga var opptatt av innbyggerinvolv-
ering og å rydde opp i byen, også 
med hensyn til miljø og beplanting. 
Fram til 2009 var det god framgang. 
Da krisen kom fulgte alvorlige tilbake-
slag. Men samarbeidet mellom Sta-
vanger og Antsirabe kunne etter hvert 
fortsette også gjennom krisen fordi 
folkevalgte i byen var på plass.
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 - Du har fulgt med på Madagskar i en 
periode med tidvis mye uro i landet. 
Vi hadde krisen i 2002, og det man vel 
må kalle kuppet mot Ravalomanana 
i 2009. Hvordan opplevde du disse 
hendelsene?

- Hendelsene i 2002 førte jo til at vi 
måtte utsette den første turen. Før 
kuppet i 2009 erfarte vi mye ryk-
tespredning og uro. Det var krevende 
å forholde seg til. Jeg møtte Marc 
Ravalomanana en rekke ganger og 
hadde tro på at han skulle lykkes. 
Han var også på besøk i Stavanger. 
Men det gikk jo ikke. Det var en sterk 
opplevelse å følge de dramatiske da-
gene da alt raknet. Men igjen var det 
folkvalgte på plass i Antsirabe og vi 
kunne ta opp igjen samarbeidet.

- Nå har nye koster overtatt styrin-
gen av Stavanger, de har kanskje 
ikke et like brennende hjerte for sol-
skinnsøya? Vet du om dette har vært 
snakket om?

- Det må du spørre dem om.

- Hvordan tror du samarbeidet vil bli i 
tiden fremover?  

- Dette ligger i hendene til vennskaps-
foreningen Madagaskar – Norge. Jeg 

vil råde dem til å etablere en Stavan-
ger – Antsirabe-komité. Jeg tror det er 
muligheter for videre samarbeid ut 
fra den avtalen som er inngått, og der-
som også Antsirabe ønsker en fortset-
telse. Flere ulike samarbeidsprosjekter 
og relasjoner fungerer videre, så langt 
jeg kjenner til. Dette omfatter blant 
annet samarbeidet mellom Eiganes 
skole i Stavanger og Farimbona skole 
i Antsirabe, VID har samarbeid med 

universitetet i Antsirabe, tombotsoa 
jordbruksskole og Voantsinapysko-
len (for fattige barn i Antsirabe) mot-
tar støtte. Karianne Skjæveland er 
gjennom firmaet Kilonga akitiv med 
produksjon av bunader.

Vennskapsforeningen Norge – Mada-
gaskar takker for innsatsen og ønsker 
lykke til videre.
 

varordfører tysdal moe i samtale med dr. lala hajanirina rasoloson, rektor ved tombontsoa jordbruksskole. til venstre, torunn 
tysvær, stavanger kommune og til høyre, randriamahazo hasina, direktør for hasina group.

glade barn og fornøyde voksne. representanter fra stavanger besøker en klasse ved 
farimbona, en av stavangers vennskapsskoler på antsirabe. 
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I fire ulike grupper presenteres det 
ulike temaer som for eksempel dia-
konal psykoterapi, bruk av gassisk 
språk eller fransk språk i grunnsko-
len, eventyr og sang som uttrykk for 
et lands identitet, tradisjonell medi-
sin i møte med vestlig skolemedisin, 
språklæring og gassisk rapmusikk, 
hvilken rolle engelsk skal ha i gassisk 
skole, bruk av rock og folkemusikk, 
bruk av misjonsarkiver i historiegran-
sking av skolesystem og kirke, og 
mange andre interkulturelle temaer … 

her fødes nye ideer
Synspunkter diskuteres, noen blir 
motsagt, noen drøftes videre, mange 
gir nye ideer til pågående eller plan-
lagte forskningsprosjekter. Enigheter 
og uenigheter gir grunnlag for læring 
av andres erfaringer. Iblant oppstår 
det språklige forvirringer, for her 
summes det på norsk, gassisk, fransk 
og engelsk. Unge språkstudenter fra 
Universitetet i Antananarivo har fått 
jobb som simultantolker for dem som 

har utstyrt seg med ørepropper fra 
tolkeanlegg innkjøpt i Kina.

Under måltidene i den rommelige 
spisesalen fortsetter praten. Nord-
menn og gassere finner tonen, hu-
moren er faktisk nokså felles, vi kan 
le av de samme skrønene. Vi finner 
også likheter og forskjeller i univer-
sitetsstrukturene med fakulteter og 
studenter, eksamenspress og søk et-
ter kunnskapskilder.
 

hvordan ble symposiet en 
realitet?
Symposiet kom i stand ved at pens-
jonert professor Øyvind Dahl kom i 
kontakt med dekanen på det Human-
istiske Fakultetet i Antananarivo Mme 
Baholisoa RALALAOHERIVONy som 
var på kort norgesopphold i mai 2018. 
Det var faktisk bare en telefonkontakt, 
men de fant «summetonen» og fort-
satte å undersøke mulighetene. Øy-
vind tipset om Lovasoa Cross-Cultural 
Competence Centre (L4C) i Antsirabe 
som et mulig sted for en konferanse. 

Et møte mellom Baholisoa og den 
nye direktøren på L4C, herr tahina 
RABESON, ble meget fruktbart. De 
fant også tonen, og denne trioen 
har jobbet i et års tid for å realisere 
planene. Etter hvert ble det oppnevnt 
fagkomite og organisasjonskomite, 
det ble laget et foreløpig program 
og skrevet ut invitasjon til norske og 
gassiske universiteter, høgskoler og 
institusjoner. Og tahina og hans folk 
gjorde en kjempejobb for å få logistik-
ken til å gå i hop.

hvem var deltakerne?
En gruppe psykiatere som jobber ved 
Stavanger Universitetssykehus tok 
med seg en person som jobbet med 
tilsvarende problemstillinger i tan-
zania. De som jobber ved arkivet ved 
VID vitenskapelige høgskole fant ut at 
symposiet var en glimrende anledn-
ing til å besøke misjonsarkivet som 
finnes på Lovasoa. De som underviser 
i sykepleievitenskap ved Universitetet 
i Stavanger kunne følge opp forskning 
på Sykepleierskolen SEFAM på Antsir-

UNIVERSItEtER OG 
HØGSKOLER I dIalog 

tekst og foto: øyvind dahl 

hva skjer når 110 norske og gassiske akademikere fra universiteter, vitenskapelige 
høyskoler og institusjoner kommer sammen til et tre dagers faglig symposium på lovasoa 
kurs- og kompetansesenter?

internasjonalt symposium om interkulturalitet i antsirabe

fra åpningen av symposiet i storsalen på lovasoa



 MADAGASKARFORUM 1-20           13

kulturinnslag fra tandroy-stammen ved 
åpningen

abe samtidig som de deltok i sym-
posiet. Så kom flere institusjoner som 
sender praksisstudenter, eller ønsker 
å sende slike, med på listen, og plut-
selig hadde vi 20 norske deltakere. 

Fra gassisk side kom de fleste fra 
Det humanistiske fakultetet ved Uni-
versitetet i Antananarivo, men også 
Universitetet i toliara fikk nyss om 
symposiet og mange som har samar-
beidet med Misjonsarkivet tidligere, 
fant veien til symposiet. De håper å 
vekke til live igjen relasjonene mellom 
Universitetet i toliara og Universitetet 
og VID i Stavanger. Pedagogene ved 
Ecole Normale Supérieure, som er 
en del av Universitetet i Antanana-
rivo, husker Lesesenteret i Stavanger 
som nesten hadde gått i gang med 
utvikling av læremidler på gassisk 
for skolene i samarbeid med Utdan-
ningsministeriet. Statskuppet i 2009 
sparket dessverre bein under den 
avtalen.

det knyttes bånd mellom 
nord og sør
Resultatet av et slikt symposium er at 
det knyttes bånd, det gjøres avtaler, 
forhåpentligvis kan noe av dette bli 
fulgt opp. En gjenganger fra gassisk 

side er at man ønsker at de norske 
kan bidra til videreutdanning av lær-
erpersonale og studenter ved univer-
sitetene og høyskolene. De gassiske 
amanuensene og professorene er 
altfor få til å ta seg av de store stu-
dentkullene som søker kunnskaper i 
fag som engelsk, historie, antropologi, 
medisin, sykepleie, pedagogikk og 
didaktikk. De ønsker faglig påfyll og 
kontakt. 

Deltakerne ble invitert til å sende 
inn resymeer for vitenskapelige «pa-
pers» som de ønsket å presentere. 
Resymeene ble bedømt av den fa-
glige komiteen og til slutt ble det ca 
50 presentasjoner innenfor de fire 
kategoriene: musikk og kultur, helse 
og kommunikasjon, språklæring og 
interkulturell utdanning, og bruk av 
arkiver. 

praksisstudenter bare en 
vei?
Norske undervisningsinstitusjoner har 
funnet at Lovasoa er en god plass for 
norske studenter som søker praksis i 
utlandet. I 2020 er det ventet at rundt 
220 norske studenter vil ha et stud-
ieopphold på kompetansesenteret i 
kortere eller lengre tid. Mange syke-

pleiestudenter har fått en unik praksis 
ved byens sykehus, en variert praksis 
med faglige og språklige utfordringer 
som de må overvinne i et fremmed 
miljø. VID vitenskapelige høgskole tar 
med seg studenter som gjør feltar-
beid i landsbyer omkring Antsirabe. 
De må finne ut hvordan folk lever og 
brødfør seg i et karrig landskap under 
veiledning av gassiske medstudenter 
fra et katolsk universitet i byen. De 
norske studentene kan få kultur- og 
språkkurs før de krysser rismarkene. 
Også lærerutdanningen sender prak-
sisstudenter til skoler i omegnen eller 
til Lærerskolen i Fandriana.

De gassiske studentene ønsker at 
denne praksisisen kunne vært gjen-
sidig. Men norske myndigheter har 
strammet inn mulighetene for stu-
denter fra fattige land for å få seg 
stipender til å besøke norske utdan-
ningsinstitusjoner. Kvoteordningen 
som i mange år bidro til studieop-
phold i nord, er blitt sløyfet. Det sies 
at den skal settes opp igjen, men hva 
blir kriteriene? Vil Madagaskar som er 
et av verdens fattigste land, komme 
på listen over de land som kan sende 
studenter nordover?

studiekoordinator zo sandra tokiniaina og førstelektor debbie lynn sorton larssen fra 
universitetet i stavanger. samtalen dreier seg om veiledning av engelsklærere på praksis 

forfriskninger serveres i pausen
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MADAGASKAR treNger 
lærere!
den lutherske kirkens lærerskole i fandriana har hatt en kronglete historie.  
skoleanlegget var helt nytt og startet lærerutdanningen i oktober 1969 og feirer derfor 
50-årsjubileum i år. men i 20 år, fra 1977 til 1997 var det ingen lærerutdanning på  
skolen. i dag har skolen 90 studenter som utdanner seg til lærere. madagaskarforum 
møtte entusiastiske lærere og lærerstudenter med stort håp om fremtiden under  
jubileumsfeiringen 22. november. 

tekst og foto: øyvind dahl

Skolen har to avdelinger: På nivå 1 
utdannes lærere for grunnskolen 1-5 
trinn. På nivå 2 utdannes lærere for 
ungdomsskolen 6-10. trinn. Nivå 1 
har nå 20 studenter, og nivå 2 har 70 
studenter, til sammen har skolen 90 
studenter nå. Utdanningen er to-årig 
både på grunnskolenivået og på un-
gdomsskolenivået og avsluttes med 
eksamen som gir diplomer anerkjent 
av gassiske myndigheter. Hvert år 
må studentene ut i tre måneders 
praksis på øvingsskoler med veiledn-
ing i Fandriana-området eller andre 
steder. Når de kommer tilbake, må 
de levere en oppgave om sine peda-
gogiske og faglige erfaringer.

studenter fra hele 
madagaskar
Skolen har 16 fast ansatte heltid-
slærere og 14 timelærere som leies 
inn fra andre skoler i omegnen 
– tilsammen en stilling. De senere 
år har den gassiske stat, som også 
ansetter nyutdannete lærere fra 
Lærerskolen, bidratt med 10 lær-
erlønninger. De andre betales med 
skolepenger som studentene eller 
foreldrene må betale. At skolen får 
tilstrekkelig antall betalende elever er 
derfor viktig for skolens økonomi. 

Studentene rekrutteres fra hele øya 
etter opptaksprøver. På skolen møtes 

derfor ulike tradisjoner og kulturer 
fra kyst og innland. Skolen har store 
gutte- og jenteinternat hvor studen-
tene koker maten selv og vasker sine 
egne klær. I skolens store festsal kan 
de opptre med skuespill og korsang 
og skape et godt læringsmiljø. 

Når det har vært økonomisk mulig, 
har LærerskoIen organisert to 
måneders kurs for lærere som al-
lerede er i arbeid rundt på Kirkens 
430 skoler. Mange av disse underviser 
uten å ha fått faglig lærerutdanning 
og benytter anledningen til å op-
pgradere seg faglig for å få offentlig 
autorisasjon. 

for 50 år siden
Lærerskolen i Fandriana, Sekoly 
Normaly FLM, ble bygget opp med 
midler fra Den svenske Lutherhjälpen 
kanalisert gjennom Det lutherske 
Verdensforbund til Den gassiske 
lutherske kirken. Det var et stort 
kompleks; en stor skolebygning med 
9 klasserom, bibliotek med lesesal, 
lærerrom og kontorer og en stor-
sal som rommer 200 mennesker. I 
tillegg ble det bygd to store inter-
nater og seks lærerboliger. Anleg-
get sto ferdig i 1969 og Lektor og 
filolog Anders Martin Andersen fra 
tvedestrand ble ansatt som skolens 
første rektor utsendt av NMS. året 

etter fikk han følge av lektor i realfag, 
Øyvind Dahl fra Stavanger, som var 
født på Madagaskar. Den amerikan-
ske misjonen sendte ut lektor Margo 
Pettersen som tok seg av engelsk- og 
religionsundervisning, og fransk mis-
jon bidro med fransklærer. I tillegg 
ga gassiske lærere undervisning i 
morsmålet og andre fag.

I løpet av de første årene var målet, 
som i dag, å utdanne lærere både for 
grunnskolen og ungdomsskolen som 
Kirken (FLM) hadde mange av utover 
øya. Utdanningen var to-årig for 
grunnskolelærere, men for å utdanne 
kvalifiserte lærere for ungdomstrin-
net, måtte man først bygge opp vide-
regående utdanning som førte frem 
til examen artium (baccalauréat). 

katastrofen
Så langt var man kommet med 
oppbyggingen av lærerskolen da 
katastrofen inntrådte og lærerutdan-
ningen måtte legges ned. Bakgrun-
nen var politisk. Den sosialistisk-
marxistiske Didier Ratsiraka ble 
landets president fra 15. juni 1975 
etter studentopprøret i 1972. Slagor-
dene fra studentopprøret var «mal-
gachisation» og «démocratisation». 
Det første slagordet gjaldt undervis-
ningsspråk og pensum og innebar 
også en målsetting om at ledende 

lærerskolen i fandriana feirer 50-års jubileum
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stillinger i undervisningssystemet 
skulle innehas av gassere. Det førte 
til at mange utlendinger, og med 
dem utenlandsk støtte, forsvant fra 
skolene. Det gjaldt også FLMs skoler 
som hadde mange norske skolesty-
rere i 70-årene.

Det andre slagordet, démocrati-
sation, ble forsøkt realisert ved et 
ambisiøst program for å gjøre skolen 
tilgjengelig i alle landsbyer. Forel-
drene ble anmodet om å bygge 
landsbyskoler, så skulle staten sørge 
for lærere. For å nå dette målet, ble 
alle statens lærerskoler lagt ned, og 
staten innførte i stedet en to-årig 
siviltjeneste «Service National» for 
ungdom som hadde noe utdan-
nelse. Elever som hadde oppnådd 
ungdomsskoleeksamen kunne bli 
lærere i grunnskolen bare ved å ta et 
tre måneders kurs. De som hadde ar-

tium (Baccalauréat) kunne bli lærere 
i ungdomsskolen. Mange unge så 
dette som en langt billigere og en-
klere vei til å få statsansettelse enn å 
ta veien om en privat lærerskole der 
de også måtte betale skolepenger. 
Nasjonaltjenesten ble innført i 1976 
og allerede i 1977 var det så få 
som hadde meldt sin interesse for 
lærerkursene på Fandriana at en ikke 
kunne forsvare økonomisk å sette i 
gang med rene lærerskoleklasser.

mellomperioden,1977-1997, 
ingen lærerutdanning
For å skaffe lærere til ungdomsskolen 
hadde Lærerskolen innført klasser i 
videregående. Disse fortsatte i mel-
lomperioden. I tillegg ble det satt i 
gang klasser på ungdomsskolenivå 
som kunne brukes til øvingsklasser. 
Men den to-årige lærerutdanningen 
var nedlagt. 

Oppbyggingen av allmenndannende 
klasser førte til at Lærerskolen kom i 
et konkurranseforhold til den andre 
kirkelig drevne skolen i Fandriana, 
Collège Luthérien, som hadde alle 
klasser fra småskole til avgangsklasse 
i videregående.  I lengden kunne 
dette ikke gå.

I 1990 ble det gjennomført en større 
evaluering av 16 FLM-skoler på Øya, 
blant dem også Lærerskolen. Evalu-
eringskommisjonen mente at det 
måtte gjennomføres et «feasibil-
ity study» for å se om Lærerskolen 
kunne gjenopprettes. tiden var 
moden for dette ettersom Nasjonal-
tjenesten, som staten hadde satset 
på, var kollapset på grunn av man-
glende disiplin og inkompetanse. 
Også malgachisation-programmet 
ble forlatt omkring 1990 og skolene 
på Madagaskar ble formet etter 

lærerskolen i fandriana feirer 50 -års jubileum

rektor clarisse tabao og inspektør 
richard rakotondrainy

fakta

Tidligere norske ansaTTe ved skolen har eTablerT en sTøTTegruppe: 
lærerskolens venner (lv) som ønsker å bygge opp en sTipendkasse 
for faTTige sTudenTer. vi appellerer Til madagaskarvenner og lærere 
i norge om å sTøTTe deTTe vikTige arbeideT for madagaskars barn og 
ungdom. Ta konTakT med øyvind dahl: oyvind.dahl@lyse.neT eller på 
Telefon 952 02 270 for nærmere opplysninger.



16 MADAGASKARFORUM 1-20

fransk modell igjen. FLM utarbeidet 
en prosjektsøknad for gjenoppret-
telse av Lærerskolen. Den ble sendt 
til NORAD som, etter at en «ap-
praisal commission» hadde vurdert 
søknaden, innvilget 100 % støtte i 10 
år.

ny start: sfm fra 1997
Det ble Jonas Skrettingland med 
erfaring fra Østkysten, som fikk op-
pgaven å gjenreise Lærerskolen fra 
1997 etter vedtak i FLMs nasjonal-
råd i 1995. Han «tok grep», som det 
heter. Den gamle Sekoly Normaly 
ble nedlagt. Alt personale ble sagt 
opp og en ny «Sekoly Fanomanana 
Mpampianatra» (SFM) (Skole til op-
plæring av lærere), ble opprettet og 
offentlig godkjent i Utdanningsmin-
isteriet i 1999. Skolen fikk utdanne 
lærere på to nivåer, ett toårig kurs 
for grunnskolelærere (Nivå 1) og ett 
toårig kurs for ungdomsskolelærere 
(Nivå 2). I stedet for å ha egne øving-
sklasser skulle skolen bruke distrik-
tets College som nå var blitt Lycée 
etter at de også førte elevene opp til 
Baccalauréat. Dermed ble det ikke 
noe konkurranse om lokale elever, 
men et godt samarbeid til fordel for 
begge parter. Bygningsmassen ble 
også renovert – et nytt jenteinternat 

ble bygd etter at Kirkens helsetje-
neste hadde overtatt det første 
internatet. 

NORAD støttet skolen 100 prosent 
økonomisk fra 1997 til 2007. Fra 2003 
fikk skolen også franske lærere i sa-
marbeid med den franske reformerte 
kirken. Norske lærerstudenter fra Ber-
gen og Sogndal har også bidratt, bl.a. 
med engelskundervisning. Fra 2016 
har den gassiske stat støttet skolen 
med lærerlønninger; i jubileumsåret 
2019 betaler staten 10 stillinger. 
Skolen har også fått støtte gjen-
nom skiftende innsatsprogrammer 
fra Norad og NMS/FLM. 2007-2013 
«ProVert» (Grønne skoler), 2013-2015 
«Mampiaty» (Inkludering), som inne-
bærer inkludering av funksjonshem-
mede elever, døve, blinde, psykisk 
utviklingshemmede med egne støt-
temidler. Skolen har i økende grad 
vært nødt til å bli økonomisk uavhen-
gig, men sliter fortsatt med en del 
gjeld til tidligere ansatte som en ikke 
har kunnet si opp.

håp for fremtiden
Dagens ledere, rektor Clarisse tABAO 
og inspektør Richard RAKOtOND-
RAINy, sier at de har godt håp om 
at skolen skal bli gjeldfri innen to år. 

De ferdig utdannete lærerne er svært 
ettertraktet både av statens skoler og 
av private og kirkelige skoler som har 
store utfordringer i et land der halv-
parten av befolkningen er under 20 
år. Bare den lutherske kirken (FLM) 
driver 430 skoler spredt over hele lan-
det. Skolen vil be staten om å støtte 
flere lærerlønninger og NMS om 
støtte til stipender for studentene. 
Mange studenter kommer fra fattige 
familier som ikke har råd til å sende 
ungdommen til høyere utdanning.  

På spørsmål om Lærerskolen i Fan-
driana kan bli en del av det nys-
tartete Universitet Martin Lotera (Se 
forrige nummer av Madagaskarforum 
s.19) sier de at det må nok ligge et 
stykke frem i tid. For å bli akkreditert 
på universitetsnivå må skolen ha flere 
lærere med doktorgrad og undervise 
også i Nivå 3 som gjelder lærere for 
videregående elever. Universitetene 
har både bachelor-, master- og 
doktor-programmer. Foreløpig er 
ingen av FLMs spesialskoler på det 
nivået. Men både den katolske kirken 
(ECAR) og den reformerte kirken 
(FJKM) har Nivå 3, så det er noe å 
strekke seg etter. 

praksisundervisning 
foregår i barneskolen like 
ved.
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mens analfabeTismen minsker i andre afrikanske land, øker den på madagaskar. ifølge 
unicef har innskrivingsraTen for barn falT med ca. 15 % siden 2008, fra 88 % før den sisTe 
poliTiske krisen i 2009 Til 73 % i 2013. deT beTyr aT ca. 1,5 millioner barn får ikke skolegang. på 
grunn av faTTigdom må mange barn droppe uT av skolen eTTer få år. deTTe rammer særlig 
jenTene som blir gifTeT borT i ung alder fordi foreldrene ikke klarer å forsørge dem og 
skaffe dem skolegang.

fakta

lærerstudentene opptrer med lokale kostymer under jubileumsfesten
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FORMIDLER MadagaSSISk 
hIStorIe GJENNOM FOtO
24.-26. november 2019 var over 100 deltagere samlet til en internasjonal konferanse på 
lovasoa. der presenterte blant annet helihanta rajaonarison prosjektet «musée de la 
photographie» som samler og viser historiske bilder fra madagaskar.  

tekst og foto: ellen vea rosnes

Fotomuseet ligger nydelig til i et eldre 
renovert hus på Anjohy, Haute Ville, 
på veien til SALFA på Andohalo i An-
tananarivo. Allerede i inngangspartiet 
er det en bildeutstilling, og litt lenger 
inne i huset finner jeg Helihanta.

«Jeg har lenge vært interessert i gam-
le bilder», sier Helihanta, og forteller 
at hun fikk ideen til å gjøre denne 
nasjonale arven med gamle fotografi-
er tilgjengelige for Madagassere og 
andre når hun holdt på med sin dok-
torgrad om fotografi og samfunn i An-
tananarivo for perioden 1853-1960. 

Hennes fokus var på Madagassiske 
fotografer og hvordan bilder ble brukt 
i samfunnet. Doktorgradsavhandlin-
gen innen sosiokulturell historie ble 
ferdigstilt i 2014. I tillegg til å drive 
museet, underviser Helihanta på his-
torisk fakultet ved Universitetet i An-
tananarivo. 

I arbeidet med bildene under doktor-
graden innså Helihanta at det fantes 
mange interessante bilder som for-
talte mye om historien til Madagaskar, 
men også hvor lite tilgjengelige de var 
for folk flest. 

hvem besøker museet?
«70% er unge og 90 % er Madagas-
sere. Mange turister kommer også» 
svarer hun. Først og fremst er målet 
å gi Madagassere muligheten til å se 
sin historiske arv i bilder. Andre mål 
er bevaring av historiske foto og publi-
sering av historiske bilder. Bildene blir 
samlet fra arkiv og privatpersoner og 
noen blir utstilt på museet. 

hvordan startet det hele? 
Arbeidet med museet kom i gang 
da Helihanta kom i kontakt med bel-
gieren Cedric Donck. Han var interes-

museets leder, helihanta rajaonarison, ønsker samarbeid med museet ved lovasoa
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sert i et samarbeid, og spurte hva hun 
hadde lyst å gjøre. Hennes ønske var 
at madagasserne fikk et sted å se his-
toriske bilder. Et sted hvor de kunne 
bli kjent med og ta til seg historien til 
Madagaskar, og på den måten styrke 
sin identitet. Cedrik Donck finansi-
erte oppstarten til museet slik at hun 
kunne få oppfylt sin drøm. «Vi hadde 
en deal», forklarer Helihanta, «Han 
bidro med økonomisk kapital og jeg 
sørget for den akademiske kapitalen». 

I 2012 ble organisasjonen opprettet. I 
starten fokuserte de på digitale kana-
ler for å spre historiske bilder. I 2016 
mottok museet støtte fra La Com-
mune Urbaine d’Antananarivo og 
deres vennskapskommune Région 
Île-de-France. Antananarivo kom-
mune gav dem lov å bruke det gamle 
huset, som tidligere var ordførerens 
hus, slik at museet hadde et sted å 
være, og med finansielle midler fra 
Île-de-France ble det renovert. 15. feb-
ruar 2018 åpnet museet. Senere har 
museet også mottatt støtte fra andre 
sponsorer, og Cedric Donck fortsetter 
sin finansielle støtte, blant annet til 
lønnsmidler. 

frivillige hjelpere
De som tar imot gjestene på museet 
er imidlertid studenter ved Human-
istisk fakultet på universitetet i Anta-
nanarivo som jobber her frivillig. Her 
lærer de om og blir engasjert i formi-
dling av madagassisk historie. 

Vi ble møtt av en student som viste 
oss inn i et rom bak noen gardiner. 
Der fikk vi benker å sitte på mens vi 
så to filmer på 5 minutter med histor-
iske foto rundt ulike tema som sport, 
konger og dronninger fra ulike deler 
av øya. Det er fire rom for filmfremvis-
ning og en utstillingssal på museet. 

Da Helihanta hørte om misjons- og 
diakoniarkivet på konferansen på 
Lovasoa ønsket hun et samarbeid. 
Kanskje vil vi også kunne se bilder fra 
misjons- og diakoniarkivet her i An-
tananarivos nye fotomuseum i frem-
tiden? Uansett anbefales det sterkt å 
ta en tur innom om du skulle ha noen 
timer ledig i hovedstaden.

nettside: 
https://www.photo-madagascar.com/

fotomuseeet ligger sentralt plassert i antananrivo
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Egentlig er det fem små øyer rundt 
Madagaskar som går under begrepet 
«de spredte øyer», og alle adminis-
treres av Frankrike der de utgjør det 
5. distrikt av De franske sørterritorier. 
Madagaskar har gjort krav på fire av 
øyene, mens Mauritius har gjort krav 
på den femte (tromelin).  

Fire av øyene (unntatt Bassas da India) 
har flystripe, og Frankrike har mellom 
10 og 20 mann på hver av disse øyene. 
Mannskapet har militær status, men 
de har også ansvar for vedlikehold av 
de meteorologiske stasjonene som 
i stor grad er automatiserte. Spesielt 
værstasjonen på tromelinøya er vik-
tig for varsling av sykloner som truer 
Madagaskar, Réunion eller Mauritius.

naturvernområder
Øyene inkludert korallrevene rundt er 
klassifisert som naturvernområder. På 
land hekker sjøfugler og vadefugler, 
strendene er klekkeområder for havs-
kilpadder, og korallrevene er viktige 
gyte- og oppvekstområder for fisk. 
Men det er ikke naturvernhensyn som 
gjør at Frankrike så langt ikke har vært 
villig til å tilbakeføre øyene til Mada-
gaskar.

økonomiske soner
Norge var blant de første landene 

som innførte økonomiske soner på 
200 nautiske mil langs vår kyst og 

rundt øyene vi besitter, f.eks. Sval-
bard. Frankrike har gjort tilsvarende 
krav rundt «de spredte øyene», noe 
som innebærer at det er betydelige 
økonomiske interesser knyttet til øy-
ene, særlig innen fiskerier, men også 
mulige olje- og gassfunn. 200 nau-
tiske mil tilsvarer 370 km i ring rundt 
øyene, noe som teoretisk gir et to-
talt areal på over 400.000 km2! Flere 
steder vil imidlertid de økonomiske 
sonene overlappe med andre økono-
miske soner, slik at det reelle området 
vil bli langt mindre.

militære hensyn
Øyene har i mange år vært av militær 
interesse for å kunne følge med på 
skipsfarten i området. Dette hensynet 
er ikke lenger så vesentlig, fordi satel-
litter har overtatt overvåkingen.

forhandlingene
Allerede i 1979 vedtok FN en resolus-
jon om at øyene skulle tilbakeføres 
til Madagaskar siden øyene tilhørte 
Madagaskar før kolonialiseringen i 
1896. Men i praksis har det latt vente 
på seg. Sist høst ble imidlertid presi-
dentene Andry Rajoelina og Emma-
nuel Macron enige om å opprette en 
felles kommisjon for å finne en løsn-
ing.

Arild Bakke skriver følgende om resul-
tatet etter første møte før jul: 

I et felles kommuniké uttrykkes det 
vilje til å finne løsninger som begge 
parter kan leve med. Samtidig kom-
muniseres det en grunnleggende 
uenighet om suverenitetsspørsmålet. 
Statsminister Christian Ntsay var 
tydelig på at Madagaskar ønsker et re-
sultat i tråd med FN-resolusjonen av 
1979. Det ble fra gassisk side under-
streket at tiden nå er inne til full avko-
lonialisering, og at spørsmålet om 
suverenitet må avklares før en starter 

den som følger med på de interessante artiklene til arild bakke i «bakkekontakten» (bak-
kekontakten.com), har sikkert registrert at det pågår forhandlinger mellom madagaskar 
og frankrike angående disse øyene. men hvilke er det snakk om, hvor ligger de, og hvor-
for diskuteres det om suvereniteten til disse øyene? 

DE SPREDtE øyer

tekst: jon e. bakke 
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glorieuses-øyene
Denne øygruppa som ligger 190 km nordvest for 
Madagaskar. Hovedøya er rund i formen med en 
diameter på ca. 3 km. Høyeste punkt ligger 12 m 
over havet. totalt utgjør landområdet 5 km2, mens 
korallrevene og lagunene rundt utgjør ca 30 km2. 
Øya har tett vegetasjon, hovedsakelige kokospalmer 
og australsk furu etter en nedlagt plantasje. I tillegg 
regnes en liten øy (île du Lys) og åtte små holmer til 
øygruppa. 

juan de nova
Øya ligger i den smaleste delen av Mosambique-
kanalen, ca 140 km fra Madagaskar. Øya er 6 km lang 
og 1600 m på det bredeste. Høyeste punkt er 10 m 
over havet. Arealet er 4,8 km2, mens korallrevet rundt 
utgjør ca 40 km2. Halve øya er dekket av australsk fu-
ruskog, men det er også en del kokospalmer. Øya er 
hekkeområde for mange sjøfugler, og havskilpadder 
legger egg på strendene.

bassas da india
Dette er ingen egentlig øy, men en rundt atoll (ring-
formet korallrev) som ligger 385 km vest for Mada-
gaskar. Det meste av atollen er under vann ved høy-
vann, bare ti nakne holmer på til sammen 0,2 km2 
stikker 1-3 m over vannet. Atollen er 10 km i diam-
eter og har en lagune på hele 80 km2. 

europa-øya
Dette er den sørligste av «de spredte øyer» og lig-
ger 300 km vest for Madagaskar. Øya er ganske rund 
med en diameter på 6 km. Høyeste punkt er 6 m 
over havet. Landarealet er 28 km2, mens lagunen 
utgjør 9 km2. Vegetasjonen består hovedsakelig av 
tørre busker, mangroveskog og rester etter en sisal-
plantasje. Øya er et viktig hekkeområde for sjøfugler 
og vadefugler, og et av verdens viktigste klekkesteder 
for grønn havskilpadde.

samtaler om et eventuelt samarbeid 
om forvaltningen av øyenes ressurser. 
Den franske delegasjonslederen pre-
senterte på sin side juridiske argu-
menter, basert på internasjonal rett, 
for videre fransk overherredømme. 

Han la også frem forskjellige forslag 
for hvordan Madagaskar og Frankrike 
kan samarbeide om videre utvikling 
av de aktuelle øyer og omkringliggen-
de havområder.

På gassisk side håper en å avslutte 
forhandlingene innen 26. juni 2020 

fakta

disse øyene har værT reisemål og oppholdssTeder for gassiske 
fiskere og sjømenn lenge før koloniherrene kom. øyene har sværT 
lenge haTT gassiske navn: 
nosy kely (juan de nova) 
nosy ampela (europa) 
nosy badimaky (bassas da india) 
nosy sambaTra (glorieuse) 
(bakkekonTakTen 14.12.2019)



22 MADAGASKARFORUM 1-20

Nedbørsmønstrene over solskinnsøya 
har vært uforutsigbare de siste årene. 
I år var det særlig tørt i oktober-jan-
uar, men da kom regnet i en kort og 
intens periode. Regnet førte til overs-
vømmelser av store områder i nord-
vest, i området rundt Mahajanga. Den 
viktige risbyen Marovoay med sine 
store landbruksområder ble overs-
vømt og avlingen gikk tapt. Dette var 
heldigvis ikke primæravlingen, og det 
er kjent blant bøndene i området at 

det er risikabelt å satse på avling i 
januar, nettopp grunnet risikoen for 
flom. Allikevel er det et betydelig tap 
for dem som prøvde.

Det vakte stor oppmerksomhet 
at presidenten selv valgte å fly til 
katastrofe-området og delta i «nød-
hjelps-arbeidet». Presidentens he-
likopter ble brukt til å hente enkelte 
av de fordrevne, og en privat båt ble 
benyttet til å plukke opp personer. 

Om dette var en effektiv bruk av nød-
hjelpsmidler kan en selvsagt disku-
tere.
Siste tall som ble rapportert om hen-
delsen var 31 omkomne, 9 savnet, 
106 856 berørt, 16 031 fordrevet. 67 
skoler ble ødelagt.

floM I NORD

tekst: eirik sandstø  foto: nasa

bilder fra nasa viser 
hvordan store områder 
ble oversvømt.



smånytt

Hovedstyret i Vennskapsforeningen 
Norge – Madagaskar (VNM) avholdt 
årsmøte i Stavanger mandag 9. mars 
2020 samtidig med VNM Vest. Sty-
releder Kåre Kristensen gjennomgikk 
årsmeldingen og la frem Regnskapet 
som ble tatt til orientering. 

VNM har ved utgangen av 2019 totalt 
506 medlemmer. Styret fikk ros for 
sitt arbeid med å fornye hjemmes-
idene, og oppdatere Facebook sider, 
Madagaskarforum og lobbyarbeid. 
Den store utfordringen er å få de over 
500 medlemmene til å betale kontin-
genten som er den eneste inntekten 
VNM har. Altfor mange «glemmer» 
dette. 

Det sittende styret ble gjenvalgt ved 
akklamasjon. Det består nå av Kåre 
Kristensen (leder), Bård Bakke (nes-
tleder, VNM Vest), Øyvind Ødegård 
(kasserer), Lars-Gøran Strømhaug  
(sekretær), Endre Haraldseide (VNM 
Vest), Soia Rahasindrainy (VNM Nord), 
Mirana Sylvia Randriamanantena 
Vestgård (VNM Øst) og Michel Sabir 
Michaël Ratovonasy.

Deretter ble det foredrag av Professor 
Hallgeir Skretting om den nye filmen 

om spedalske-arbeidet: «De utstøtte. 
(Se eget oppslag). Møtet ble avsluttet 
med en god samtale om lepra-arbei-
det.

vnm vest
VNM Vest har hatt et aktivt år med 
seks temasamlinger i 2019 med 
mange dyktige foredragsholdere. 
Også styret i VNM Vest ble gjenvalgt 
med Bård Bakke (leder) Sigurd Haus, 
tore Klepsvik, Kristine Aano Oier.

vnm øst
VNM Øst har hatt to samlinger pluss 
deltatt ved nasjonaldagsfeiringen 
sammen med den nye konsulen 
Erik A. Øyen. Det var i tillegg plan-
lagt et møte med statssekretær Ak-
sel Jakobsen, men måtte utsettes da 
statssekretæren måtte melde forfall. 
Det vil komme opp igjen våren 2020. 
Styret består av Monika thollefsen 
(leder), Mirana Sylvia Vestgård (nes-
tleder), Sabir Ratovonasy, Olav Høi-
myr.

vnm nord
Det arbeides med å få på plass en 
lokalforening i trondheim.

På 1800 tallet var det flere tusen sped-
alske i Norge, det ble en del av nas-
jonsbygginga å få bukt med denne 
sykdommen. Ingen andre land i Eu-
ropa hadde så mange spedalske, Ber-
gen ble leprahovedstaden i verden 
og i 1873 oppdaget Armauer Hansen 
leprabasillen. På samme tid drev nor-
dmenn en av verdens største sped-
alske-kolonier på Madagaskar med 
1000 pasienter. I filmen får vi glimt fra 
gamle misjonsfilmer fra Mangarano 
og følger Julienne og Eloi som hoved-
personer. Det er noen sterke scener 
når Eloi får møte sin mor i landsbyen 
som han ble utstøtt fra for 15 år siden. 

Lepra er ikke utryddet i dag, over 200 

000 smittes årlig, på Madagaskar er 
det 1500 nye tilfeller hvert år, men 
myndighetene dysser dette ned. Det 
er en fattigdomssykdom som blir 
nedprioritert i Vesten, det angår ikke 
den rike verden lenger. Ingen andre 
sykdommer har blitt så stigmatisert 
som spedalskhet, de syke blir fortsatt 
utstøtt fra familien og landsbyen.

Filmen hadde premiere på Bergen In-
ternasjonale Filmfestival i høst og har 
blitt vist for fulle hus (250 i Stavanger, 
210 på Bryne og 150 i Kristiansand). 
Visningene har vært på kinoene, med 
en paneldebatt etterpå med repre-
sentanter fra NMS i panelet. 

Hallgeir Skretting, som har produsert 
filmen, har fått forespørsler fra flere 
steder i landet, og foreløpig er vis-
ninger planlagt i Mandal, Oslo og Mo 
i Rana. 

«de utstøtte» sterk film om lepra 

årsmøte i vennskapsforeningen

vnms leder kåre kristensen 

noen av deltakerne

fra årsmøtet i vnm i stavanger

hallgeir skretting fortalte om filmen 
på årsmøtet til vnm
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