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REDAKTØREN HAR ORDET

Norges beskjedne politiske
ambisjonar:
Redusert bistandsbudsjett og
avvikling av ambassadeseksjon
på Madagaskar
Norge er eit lite land i verden.
Men som generalsekretæren i FN,
Antonio Guterres nyleg uttalte, i
bistandssamanheng blir Norge
lagt merke til. Vi betyr noe.

ska budsjettet og ved å redusera
talet på utestasjonar i dei alle fattigaste landa. Det er bakgrunnen
for at stasjonen på Madagaskar er
planlagt nedlagt.

I framlegget til statsbudsjett (6.
oktober 2022) går vår nåverande
regjering inn for å legga ned ambassadeseksjonen på Madagaskar
etter 11 år. Samtidig signaliserer
den ei nedskalering av bistandspolitikken ved å forlata målet om
at bistand skal utgjera ein prosent
av statsbudsjettet. Ved dette
sender Norge tydelege signal.
Verda utanfor Europa er ikkje så
viktig lenger.

Dette er ein politisk utvikling i feil
retning, og ved å gjennomføra
dette ser ein heilt bort frå noen
viktige realitetar:

Dette er ei omlegging vi beklager
sterkt – dessutan trur vi det bygger
på politiske feilslutningar.
Norge har i ei årrekke, og med
vekslande regjeringar, halde fast
på målsettinga om at vi som eit
velståande land skal gi ein prosent
av vårt statsbudsjett til bistand.
Dette målet går ein bort frå i år.
Så vidt vi forstår er dei viktigaste
grunnane til at ein gjer det, at
statsbudsjettet er så stort at det
ville gi eit «urimeleg» høg auke på
bistandssida om vi heldt fast på
eitt-prosentmålet. Sagt litt enklare:
Vi er blitt så rike at vi ikkje har råd
til å dela lenger.
Det andre, og i utgangspunktet
meir forståelege, argumentet er
at verden har endra seg. Det gjer
at behovet for vårt nærvær i våre
nærområde er større enn nokon
gong. Derfor trappar vi ned vår aktivitet utanfor Europa ved å min-

For det første er krisa verda i dag
står i, både klimakrise og krigen i
Ukraina, kriser med globale perspektiv. Matvareprisar og politisk
uro heng direkte saman med
begge desse krisene. Til og med
Putin har forstått det, og legg mykje politisk prestisje i at hans krig
(som han kallar spesialoperasjon)
ikkje skal føre til at verda svelt. Ikkje han ein gong, vil ha det på seg.
Det andre ein ser bort i frå er at
når vi reduserer vårt økonomiske
og politiske nærvær i verden
utanfor Vesten, står andre aktørar
klare til å overta. Vi snakkar her
primært om Kina og Russland.
Vi skal sjølvsagt ikkje demonisera
andre land og kulturar. Men som
leiaren i AUF, Astrid Hoem har
peikt på: ingen av desse globale
aktørane spelar på lag med oss
når det gjeld viktige verdiar som
alle norske regjeringar har fremja:
demokratiutvikling, rettsvesen
som fungerer, likestilling mellom
kjønn, reproduktive rettar, rom for
kulturelt og religiøst mangfald.

Kjetil Aano
redaktør

eigne langsiktige interesser.
Vårt poeng her er at Norge ved
det budsjettet som er lagt fram,
verken viser godhet eller tener
eigne interesser. Her tar ein for
det første ikkje det ansvaret ein
kan forventa at Norge som ein
global aktør på bistandsfeltet, skal
ta. Samtidig undergrev ein sine
eigne langsiktige interesser ved å
begrensa synsfeltet til det nære,
og i aukande grad å overlata det
globale til aktørar med langt andre interesser og verdiar enn dei vi
ønsker å fremja.
Stilt overfor globale kriser som dei
vi ser nå, må Norge både våga å
visa godhet og ansvar, og å ta val
som tener eigne interesser på lang
sikt. Den foreslåtte avviklinga av
diplomatisk på Madagaskar og dei
generelle reduksjonane i bistandsbudsjettet gjer ingen av delane.
Det er vårt håp at dei demokratiske prosessane fram til budsjett
blir endeleg vedtatt mot slutten
av året, vil sørga for at vi får eit
bistandsbudsjett meir i tråd med
det verda treng, og som dessutan
tener Norge. Og at vi får omgjort
vedtaket om å avvikla det direkte
diplomatiske nærværet i landet
som - utanfor Europa - har det
lengste samanhengande samvirke
med Norge. Dette vil vera eit viktig
handslag til Madagaskars land og
folk, men vi er samtidig overtydde
om at det vil på sikt også vera i
Norges interesse.

Terje Tvedt har kritisert Norge for
«godhetstyranni», altså å ha ein
utanrikspolitikk drive meir av naiv
godhet enn av vilje til å fremja
MADAGASKARFORUM 2-22
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NEI TIL NEDLEGGING
AV AMBASSADESEKSJONEN
PÅ MADAGASKAR
madagaskar - miljø aksjonerer for å stansa planar om å legga ned norges representasjon

på madagaskar . statsbudsjettet , som blei lagt fram på torsdag den 6 . oktober , signaliserer
at norge vil avgrensa sitt diplomatiske nærvær i fleire land , og konsentrera seg om sitt

nærvær i europa . dette rammar også ambassadeseksjonen på madagaskar , som er planlagt
nedlagt frå og med 1 . januar 2024 . norske madagaskar - miljø protesterer mot desse pla nane , og hevdar at forslaget bygger på feilaktige premiss .

tekst: kjetil aano foto: privat

Bakgrunn for forslaget er at det for
første gong sidan 2. verdskrig pågår
ein fullskala krig i vårt nærområde, og derfor trengst eit sterkare
nærvær her. I tillegg spelar også
økonomiske argument inn: ein flyttar også fleire ressursar som før blei
brukt internasjonalt, t. d. over bistandsbudsjettet, til våre nære oppgåver og utfordingar.
Saman med vennskapsforeningen
Norge - Madagaskar, vennskapsbyforeningen Stavanger - Antsirabe og vidare Madagaskarmiljø, vil
redaksjonen i Madagaskarforum
protestera mot desse planane. Derfor er det sett i gang eit arbeid der
vi søker å påverka politikarar, slik at
planane kan gjerast om. Målet er at
Stortinget skal vedta at ambassadeseksjonen i Antananarivo skal førast
vidare.
- Det er vidare starta ei underskriftskampanje som vi vil bruka i denne
samanhengen, seier Kåre Kristensen, leiar i vennskapsforeningen
Norge – Madagaskar.
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lite å vinna

–

mykje å tapa

Vi meiner forslaget bygger på feilvurderingar og vil gjera vårt beste
for å fremja argument slik at våre
styresmakter vil snu i denne saka.
Det ein vinn økonomisk ved å legga
ned ein seksjon som har ei årleg
kostnadsramme på to millionar
kroner, er svært lite sett i forhold til
dei gevinstane vi har ved eit norsk
nærvær i landet.
I oppropet, som du kan lesa på
neste side i dette bladet, blir det
framheva korleis Norge har ein unik
posisjon på Madagaskar. Samtidig støtter norske offentlege midlar ei lang rekke ulike prosjekt på
øya. I tillegg har ein den meir enn
150-årige kontakten mellom våre
to land, som blei starta av Den Norske Misjonsselskaps engasjement
på øya (i 1867). Dette held fram
ennå, om enn på andre måtar. I
dag blir det i tillegg også vidareført
gjennom ei lang rekke organisasjonar, universitet og andre undervisingsinstitusjonar og enkeltgruppers
engasjement i landet.

frå ambassade til ingenting ?

I perioden 2004 – 2011 hadde
Norge eigen ambassade på Madagaskar. Den blei lagt ned og erstatta
av ein såkalla ambassadeseksjon in
2011. Sidan den gongen har ein
ministerråd eller ein ambassaderåd
representert vårt land på denne øya.
Sjølv om ambassadøren har hatt
sitt sete ved ein annan utestasjon,
har nærværet på Madagaskar vore
både viktig og synleg. Det er dette
som nå blir truga med avvikling.
Nærvær har vore viktig på Madagaskar. Vårt nærvær og våre
synspunkt blir lagt merke til. Norge
er på bakgrunn av sin lange historie
av samspel med det gassiske folket,
meir enn eit lite land i nord.
Dessutan meiner vi at ein heller
ikkje skal undervurdera den strategiske verdien av eit norsk nærvær
på den store øya i Det indiske havet.
Og ikkje minst har det vore av stor
verdi også for det gassiske folket.
Det har gjort det muleg for Norge å
spela ei aktiv støttande rolle på fleire
måtar: Norge har bidratt gjennom å

høsten 2017 ble det markert at samarbeidet mellom våre to land har vart i 150 år. ved markeringen deltok flere representanter fra
det offisielle norge sammen med mange en rekke gjester fra det gassiske samfunnet, og fra norsk misjon og frivillighet.
her er fra venstre: arild bakke, både nms-representant og norsk generalkonsul, ambassadsør til pretoria, trine skymoen,
ambassaderåd i antananarivo kristian meyer, fn-direktør erik solheim og nms-utsending siri nyen.

økonomisk støtte til ei lang rekke
ulike prosjekt, i det siste særleg innanfor skolesektoren. Samtidig har
vårt nærvær bidratt til at vi kan vera
raskt ute når det oppstår akutte
kriser i landet. Dette skreiv Madagaskarforum om i forrige nummer,
der vi fortalte om den raske og viktige hjelpa Norge kunne yta etter
vårens øydeleggande syklonar.
breitt norsk engasjement og
brei kontakt i det gassiske
samfunnet

I tillegg skal ein ikkje undervurdera

verdien av den posisjonen Madagaskar har i deler av det norske
folket. Det er eit levande og sterkt
engasjement for dette landet. I utgangspunktet er det knyta til Misjonsmiljø. Eit meir enn 150-årig
norsk nærvær på øya, har sett sine
spor, og Madagaskar vekker både
gjenklang og kjensler i deler av det
norske folket. I dag har engasjementet eit langt breiare nedslagsfelt, konkretisert gjennom ei lange
rekke organisasjonars engasjement,
kanskje særleg knyta til undervising
og til øyas unike natur og dyreliv,

og truga ressursgrunnlag. I tillegg
er det eit levande vennskapssamarbeid mellom fleire norske lokalsamfunn og gassiske kommunar.
ei diplomatisk abdisering ?

Eit vesentleg tilleggsmoment i
denne samanhengen er kva vi faktisk oppnår ved å redusera vårt
nærvær i land som Madagaskar.
Det er nemleg ikkje slik at rommet
etter oss blir tomt: det blir granske
fort overtatt av land med ganske
andre interesser og ein ganske ulik
politisk profil enn den Norge står for.
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Sagt i klartekst: vi vil risikera å overlata tomrommet etter vårt diplomatiske nærvær på Madagaskar til
land som Russland og Kina? Dette
er land som i dagens verden fremjer ganske andre overordna verdiar
enn dei Norge står for.
Madagaskarforum ønsker at Norge
skal spela ei klar, tydeleg og proaktiv rolle på Madagaskar også i

gårdsplassen på lovasoa.
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framtida, og forsetja med å ha eit
tydeleg nærvær på øya. Den beste
måten å oppnå det på, er ved å føra
vidare nærværet gjennom ambassadeseksjonen. Vår meining er at
den ekstrakostnaden det inneber
å ha den på plass, betaler seg fleire
gonger, både for landet Norge, som
ved dette oppnår å ha eit tydeleg
nærvær midt i Det indiske havet.
Men endå meir for det gassiske

samfunnet som ved vårt nærvær
kan nyta godt av at relasjonen til
eit av landets langvarige venner blir
stadfesta gjennom diplomatiske
band.

OPPROPET
Følgende tekst er lagt ut på våre nettsider og
på facebook. Målet er at så mange Madagaskarvenner som mulig vil skrive under på oppropet.
Dette vil vi så bruke i en målrettet aksjon for å
forsøke å få omgjort forslaget om nedlegging av
ambassadeseksjonen på Madagaskar. Saken vil
bli avgjort i Stortinget i løpet av desember i år.
Til nå har vennskapsforeningen mottatt rundt
300 underskrifter. Vi satser på å nå det dobbelte
antall – og gjerne mer enn det.

hovedbygningen ved den lutherske kirkens seminar i
fianarantsoa står som et uttrykk for den lange og solide
relasjonen.

her er teksten på oppropet:
det er skuffende at norske myndigheter
ønsker å legge ned ambassadeseksjonen i

enn omlag to millioner NOK i året,
når en ser bort fra kostnaden ved
den ene norske diplomaten.

antananarivo neste år

(se www.bistandsaktuelt.no).

Denne lille utenriksenheten i Antananarivo har hatt stor betydning
i årene etter at den norske ambassaden ble lagt ned i 2011. Diplomaten på ambassadeseksjonen
har hatt høy status hos gassiske
myndigheter, og har i stor grad blitt
regnet med på samme måte som
andre lands ambassadører. Norge
har med sin lille ambassadeseksjon
hatt imponerende inngang og innflytelse, og har trukket i viktige bistandstråder.
Det er ubegripelig at denne billige
og viktige ambassadeseksjonen
nå planlegges nedlagt, med den
begrunnelse at en trenger å flytte
ressurser til Europa. Driften av ambassadeseksjonen koster ikke mere

Viktige bistandsprosjekter vil uten
tvil rammes, i en periode hvor det
egentlig ligger til rette for å øke
innsatsen. Når Støre-regjeringen
ønsker å satse på klima, miljø og
matsikkerhet, er det lett å finne
gode argumenter for å prioritere
tilstedeværelse nettopp på Madagaskar. Man frykter at det nå blir en
mere ensidig støtte til FN-organisasjoner på bekostning av viktige
aktører i det sivile samfunn.
Mange land har interesser på Madagaskar. I dette koret av stemmer,
har Norge sammen med land som
Sveits, Storbritannia og Tyskland
hatt støttet gassiske interesser og
fremmet blant annet utdanning
på morsmålet. En svekket norsk
stemme, er en svekket gassisk

stemme.
Flere sentrale norske politikere
fra bredden av det politiske spekteret har vist et stort engasjement
for Madagaskar tidligere. Kanskje
en har glemt at det ikke finnes noe
annet afrikansk land hvor det gjennom en sammenhengende periode på over 155 år har vært tettere
relasjoner til Norge enn det som er
tilfelle på Madagaskar?
Det er mange åpne dører og gode
muligheter for fortsatt norsk-gassisk
samarbeid på denne store øya i Det
indiske hav. Vi ber norsk UD om å
opprettholde ambassadeseksjonen
i Antananarivo til beste for våre to
land.

MADAGASKARFORUM 2-22
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FORUT FOR SIN TID
SAMFUNNSBYGGEREN
THORKILD G. ROSAAS
i dette og neste nummer av madagaskarforum vil vi presentere t . g . rosaas , en person som
har hatt betydning for madagaskar , og særlig for antsirabe og dets utvikling . selv om
rosaas levde for nærmere 150 år siden , er han en inspirasjon for oss som lever i dag .

tekst: jon erik bakke

foto: misjons- og diakoniarkivet

Noen steder synes å være forut for
sin tid. Stedet vi skal til hadde spa
over hundre år før ordet spa var
oppfunnet. På stedet som egentlig
bare var en fangeleir kom det for
nesten 150 år siden en hurtigvoksende by med skole og sykehus.
Alt var nøye planlagt med veier og
moderne vannforsyning gjennom
sinnrikt kanalsystem. Her ble det
bygget gjestehus som tok imot høy
og lav, fra statsminister til landsens folk. Egentlig skulle også dronningen ha kommet, men hun ble
dessverre forhindret. Her møttes
naturvitenskapsmenn som fikk
med seg nyvunnet kunnskap før de
forlot stedet. Og her jobbet dusinvis med slaver helt frivillig og i takknemlighet over å få muligheten til
å tjene en slant. Alt dette skyltes én
enkelt mann, og i dag står det en
byste av ham plassert sentralt i en
liten park byens sentrum. Mannen
var Thorkild Guttormsen Rosaas,
bondesønnen fra Iveland noen mil
nord for Kristiansand. Historien
startet i 1871 da han som eneste
utlending mann bosatte seg på
stedet. Og stedet var selvsagt Antsirabe, eller Sirabe som det ble kalt
den gang.
Thorkild Rosaas gikk i lære som
snekker og tømmermann før han
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søkte seg inn på Misjonsskolen i
Stavanger. I mars 1869 forlot han
Norge om bord i «Eliezer», seilskuta
som Misjonsselskapet (NMS) hadde
anskaffet for å frakte misjonærer til
Sør-Afrika og Madagaskar. I forhold
til dagens raske flytur var det en
møysommelig sjøtur i all slags vær
for å komme dit. Først etter vel fem
måneder kunne Rosaas gå i land på
Madagaskar, et land han skulle fylle
hele hans arbeidskapasitet i hele
38 år, bare avbrutt av to Norgesopphold.
Allerede på sitt første arbeidssted,
Loharano, kom hans praktiske tømmermannskunnskaper til nytte.
Et halvt år tok det ham å få ferdig
kirke på stedet. Etter snaut halvannet år på Loharano flyttet ekteparet
Rosaas til Antsirabe i april 1872. Det
ble hans arbeidssted helt fram til
1907. Da var Thorkild 66 år, og ekteparet ble etter søknad til NMS innvilget hjemreise til Norge. Tilbake
på Antsirabe lå en velorganisert og
pen middels stor by, i all hovedsak
planlagt og bygget opp av Rosaas.
organisatoren rosaas

NMS sitt arbeid på Madagaskar var
nytt og i støpeskjeen da Rosaas
begynte sitt virke. Arbeidet hadde
startet i 1867 på Betafo, men allere-

de var det et titalls norske misjonærer på øya. Lederen for dem, eller tilsynsmannen som det het, var Lars
Dahle. Men NMS hadde bestemt
at Madagaskarmisjonærene skulle
være underordnet biskop Schreuder som hadde sitt hovedvirke i SørAfrika. Imidlertid viste det seg raskt
at Schreuder og de norske hadde
svært ulikt syn på hvordan arbeidet skulle organiseres. Schreuder
sto for en sterk norsk ledelse i arbeidet, mens Dahle og Rosaas ønsket å bygge opp en fri gassisk kirke
med folkevalgte representanter til
de ledende organer. Rosaas hadde
allerede organisert valg av lokale
menighetsråd i Loharano-området.
Det var nesten 50 år før tilsvarende
ordning ble innført i Den norske
kirke. Dahle ble overbevist om at
dette var den riktige veien å gå. Og
misjonærkonferansen ga sin fulle
støtte til denne måten å organisere
arbeidet på. En viktig strategi ble
derfor helt fra starten å utdanne
gassiske ledere og ansvarlig gjøre
de kristne ved å velge dem inn i
ulike råd.
Fra første stund la Rosaas vekt på
å plukke ut troende unge som han
mente kunne bli lærere og medarbeidere om de fikk utdannelse til
det. Hans gode menneskekunnskap
og intuisjon gjorde at det var få av

rosaashuset og den første kirken på antsirabe, sett fra nord.

spedalskelandsbyen ambohipiantrana i 1889.

dronningens badehus.

saltet på marka ble samlet i hauger for å tørke i sola.

de han valgte ut som senere kom
til å skuffe ham. Og med stor kjærlighet underviste han dem om Bibel og sann kristen tro. «Med madagassere kommer man ikke langt
med strenghet. Man vinner mest
med tålmodighet og kjærlighet»
skrev Rosaas i 1870.
Også på det praktiske plan drev
Rosaas opplæring av håndverkere.
Han utdannet gassere til bygningsarbeidere, murere og snekkere,
og lærte dem å bruke og behandle
verktøy og redskap på rett måte.
arbeidslederen rosaas

To ting kjennetegnet det lille stedet da Rosaas kom dit i 1872. Det
ene var saltbelegget på bakken, og
derav navnet Sirabe som betyr mye
salt. Dette var ettertraktet for å sette
smak på maten og for å konservere
mat. Det andre som kjennetegnet
stedet var kalksteinsbruddet der
lenkeslavene arbeidet. Kalksteinen
var ettertraktet i hovedstaden, og

lenkeslavene hadde jobben med å
utvinne den og frakte den.
Noe av det første Rosaas gjorde etter å ha flyttet til Antsirabe var å
besøke lenkeslavene i kalkbrenneriet. Det ble ikke en hyggelig opplevelse, nøden her var større enn han
hadde trodd. Det var omkring 80
fanger, men tallet varierte. Nye kom
til, mens sykdom, død og rømming
tappet belegget. Fangene kom fra
alle sosiale lag. Det var adel som var
kommet i unåde hos dronningen,
det var tyver fra den frie middelklassen og det var de som var av slaveætt og dermed ikke hadde mye å
stille opp med i datidens Madagaskar. Det var slektningenes plikt
å skaffe mat til fangene dersom de
ikke selv klarte å stjele eller på annen måte klarte å skaffe seg mat.
Fangene måtte jobbe så lenge
det var lyst, seks dager i uka. Men
innsatsen var så som så, for – hvorfor
stå på når det ikke var noen beløn-

ning for det og ikke engang nok
mat. På søndagen slapp de imidlertid å jobbe, det hadde dronningen
bestemt, for hun hadde sluttet seg
til den kristne tro.
Rosaas fikk kontakt med vaktene
og embedsmennene og vant deres
tillit. På søndagene fikk han gi
kristendomsundervisning til fangene og holde møter for dem. Og
han hjalp dem med mat og klær.
Til å begynne med skjedde dette
utendørs, men etter hvert fikk han
lov å ta med fangene til skolehuset
som han fikk bygget. Forkynnelsen
nådde inn hos fangene, og stadig
flere lot seg døpe.
Så en dag foreslo Rosaas en ny arbeidsordning – akkordarbeid. Dagens arbeidsmengde skulle fastsettes for hver mann ut fra hans
styrke og helse. Når akkorden var
unnagjort, skulle fangen få lov til å
ta lønnet arbeid slik at han kunne
kjøpe seg mat og klær. Rosaas ar-
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steinsatt bygate 1901. skolebygget i
forgrunnen.

gumenterte med at dette ville
gagne myndighetene: Fangenes arbeidsinnsats ville øke, både fordi de
fikk nok mat og fordi de så seg tjent
med å bli ferdige med akkorden så
fort som mulig. Og ikke minst ville
leirledelsen kunne forutse hvor mye
arbeid som ville bli gjort hver dag.
Forslaget gikk igjennom, til stor
glede for fangene. For Rosaas betydde dette at han måtte ta ansvar for
en stor arbeidsstokk, for på det lille
stedet var det ikke andre som ville
eller kunne sysselsette fangene etter at de var ferdige med akkordene
sine. Rosaas var blitt arbeidsleder
og lønningsansvarlig for en stor
flokk. Og som tidligere benyttet
han sin gode menneskekunnskap
til å plukke ut de som han kunne gi
ekstra fagopplæring eller sette til å
lede et arbeidslag. Planer for arbeidet måtte også lages, det ble også
Rosaas sitt ansvar: Hvilke bygninger
som skulle bygges, hvilke veier
som skulle anlegges, hvilke utgravninger som skulle prioriteres, hvor
det skulle dyrkes og hva som skulle
dyrkes de forskjellige stedene, for å
nevne noe.
forsvarsadvokaten rosaas

Rosaas hadde en egen evne til å
møte og få et fortrolig forhold til
alle mennesker. Han pleiet omgang
med de gassiske embedsmennene
på stedet, han holdt god kontakt

10
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med fangevokterne, og han fikk et
fortrolig forhold til sin arbeidsstokk
av straffanger. Men han fikk også
førstehånds kunnskap om hvor
vilkårlig rettssystemet fungerte.
Blant fangene var det selvsagt
mange som hadde forbrutt seg
mot datidens lover, men han ble
også kjent med hvor mange som
var fengslet på bakgrunn av intriger,
misunnelse eller hevn. Rosaas tok
derfor på seg jobben som fangenes
«advokat». Flere ganger tok han opp
med ledelsen når han mente at det
var urimelige avgjørelser om fengsling. Og at han hadde tillitt også
hos ledelsen ble bekreftet da han
en gang fikk frigitt hele 14 fanger
på en gang etter å ha tatt opp deres
saker.
Rosaas fortsatte sitt arbeid blant
lenkeslavene helt til anlegget ble
nedlagt i 1896, etter at franskmennene hadde overtatt styringen av
landet. Hans innsats blant fangene
på Antsirabe fikk stor betydning for
oppbyggingen av byen, men det
førte også til samfunnsmessige endringer. I tiden før kolonistyret overtok vokste det fram krav om upartisk rettergang og likhet for loven
både blant folk og dommerne.
byggmesteren rosaas

Allerede før han kom til Antsirabe
hadde Rosaas vist at han var en
god bygningsmann. Hans første

arbeidssted var Loharano et stykke
nordøst for Antsirabe. Dit kom han
ved regntidens start i november
1870. Gjennom regntiden bodde
han i en jordhytte, og her planla
han sitt første bygg – Loharano
kirke. Tradisjonelt bygget gasserne
hus ved å klaske fuktig jord på et
enkelt reisverk av flettede kvister. Dette var ikke godt nok for en
stor kirke, så Rosaas innførte en ny
byggeteknikk for veggene; soltørkede murstein. Han prøvde også å
brenne mursteinene og så at det
ble mer solid. Men det var et krevende arbeid å brenne nok murstein
til kirken, så han han valgte heller
litt tykkere vegger med soltørkede
murstein. Så snart regntiden tok
slutt, startet han arbeidet. Kirken
ble 25 m lang og 7 m bred og fikk
sitteplasser til 900! Og for å slippe
å bo i jordhytte innredet han bolig
for seg selv og kona Juline i kirkens
sakristi.
Etter halvannet år på Loharano flyttet ekteparet Rosaas til Antsirabe i
april 1872. De flyttet inn i en av de
tradisjonelle jordhyttene på stedet,
men det var Rosaas ikke fornøyd
med. Han ville ha et mursteinshus
med god plass både til familie og til
gjester. Igjen viste Rosaas en utrolig
besluttsomhet og gjennomføringsevne: Allerede før regntiden tok til
i oktober 1872 var det nye stasjonshuset innflyttingsklart.

det første sanatoriet som rosaas fikk bygget i 1888 for sine syke.

Deretter fulgte det ene huset etter
det andre: Skole, sykehus, diverse
kirker og forsamlingshus i og rundt
Antsirabe. Som vi har sett over lærte
han opp gassiske medarbeider og
lenkeslavene til å hjelpe seg, for han
kunne selvsagt ikke utføre alt arbeidet selv. Hans kunnskap som byggmester ble også lagt merke til av
hans kolleger, derfor ble han tidlig
i 1873 sendt til hovedstaden for å
lede byggingen av hovedkirken på
Ambatovinaky.
Mange av Rosaas’ misjonærkolleger
var plassert i kystområdene, i klima
som gjorde at mange ble syke. De
kom da til Antsirabe for å komme
seg. Til å begynne med bodde de
hos Rosaas, men han skjønte raskt
at det ikke kunne fortsette. Et eget
bygg for de syke kollegene måtte
bygges. Det fikk navnet Sanatoriet,
men også det ble for lite. Det ble
revet og Det nye Sanatoriet ble bygget. I dag er det en del av hotellet
på Lovasoa.
Men det virkelig store byggeprosjektet som Rosaas gjennomførte,
skal vi se på i det neste avsnitt: Byggingen av spedalskebyen Ambohipiantra – «barmhjertighetens by».
omsorgspersonen rosaas

«Å være både spedalsk og hedning er den største ulykke som kan
times et menneske» skrev Rosaas.

Han hadde fått et stort behov for å
gjøre noe for denne gruppen som
den gang utgjorde 30-40 tusen
mennesker på Madagaskar (1-2 %
av befolkningen). Rosaas mente
dette måtte være en fellesoppgave
for kirken. Under et besøk i hovedstaden i januar 1887 la han fram
sine tanker for tilsynsmann Dahle
og dr. Borchrevink. De støttet ham
og anbefalte at saken ble lagt fram
for misjonærkonferansen samme
år. De kunne også fortelle at en
engelskmann nylig hadde vært i
Antananarivo og ytret ønske om å
bidra økonomisk dersom misjonen
kunne gjøre noe for å hjelpe de
spedalske.
Både misjonærkonferansen på
Madagaskar og landsstyret hjemme
i Norge gikk inn for planene som
Rosaas la fram. For Rosaas betydde
dette nye og store byggeprosjekter. Dertil kom organiseringen av
de spedalskes liv i spedalskebyen.
Første oppgave var å finne en egnet
tomt og få den tildelt av de gassiske
myndighetene. Det var vanlig forståelse den gang at vann brukt av
spedalske ville spre sykdommen.
Derfor mente han at de spedalske
måtte ha sin egen vanntilførsel, og
det brukte vannet måtte forsvinne
i bakken. Etter grundig overveielse
ba han om området Mangarivotra, om lag 2,5 km vest for misjonsstasjonen. Stedet hadde et lite

høydedrag med frisk og god luft,
og vestenfor var det gode dyrkingsforhold hvor de spedalske som hadde krefter til det, kunne dyrke mat
til spedalskelandsbyen. Siden dyrkingsjorda lå over lavagrus ville brukt
vann fra landsbyen og på markene
forsvinne ned i grunnen og dermed
være uten smittefare.
Rosaas fikk høre at det i tidligere
tider hadde vært et åpent bekkefar
fra fjellene nord for byen som overrislet rismarkene. Han dro to mil inn
i fjellene og fant ut at det kunne
demmes opp en dal der. Den ville
forhåpentligvis ha nok tilsig til å
kunne forsyne Antsirabe med nok
vann hele året. Men først måtte
det lages demning og en steinsatt
bekk som førte vannet inn til Antsirabe. Dette var et kjempearbeid,
og Rosaas forsto at dette ikke ville
være mulig uten den gassiske guvernørens og folkets frivillige og
omfattende hjelp.
Han gikk til guvernøren og la fram
planene. Guvernøren ble interessert, for dronningen hadde pålagt
guvernørene å gjøre noe for de
spedalske. Kunne han medvirke til
at Rosaas overtok arbeidet, så skulle
han saktens bidra til at Rosaas både
fikk Mangarivotra-tomten og hjelp
til vannforsyningen. Og tillit hadde
alle nå til at det Rosaas satte i gang,
det ville bli gjennomført! Flere hun-
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der menn og kvinner, inkludert
Rosaas og guvernøren, satte i gang
med å bære stein til demningen og
senere til bekkefaret. At guvernøren
selv deltok, var usedvanlig.
Denne vannledningen var i mange
år hovedkilden for godt drikkevann
til Antsirabe, og i alle fall deler av
den eksisterer den dag i dag, selv
om den ikke lenger er viktig. Men i
første omgang ga den vann til misjonsstasjonen, til spedalskelandsbyen og til produksjonen av alle
mursteinene som Rosaas trengte til
sine byggeprosjekter.
Rosaas hadde vurdert hvordan
husene i spedalskelandsbyen burde
se ut. Enklest og billigst ville det
være å bygge lange brakker som
ble delt opp i passende rom. På den
annen side visste han at gasserne
helst ville bo i sitt eget hjem, selv
om hjemmet ikke var stort. Så dette
ble løsningen.
Byggearbeidene i Ambohipiantrana startet i juli 1887 og pågikk nesten kontinuerlig i de neste 20 årene.
Ledelsen av arbeidet lå på Rosaas
og de bygningsmennene han selv

hadde utdannet. Rosaas delte
byggeoppgavene i tre perioder:
Fra 1887 til 1896 førte han
opp 60 hus, en kirke, et sykehus, 3
rishus og en rekke mindre hjelpebygg. Disse husene utgjorde én by
og ga plass til 300 pasienter. Husene la på rekke langs rette gater, og
det ble plantet skyggegivende trær
og vakre blomsterrabatter langs
gatene. Alle hustakene ble tekket
med gress, for det kunne de syke
selv være med å skaffe, og de fikk
betaling for arbeidet.
I 1896 herjet det brann i
byen, så i de neste fire årene måtte
byen gjenoppbygges. Rosaas kom
tilbake fra Norgesopphold i 1899,
og deltok da i arbeidet. Nå ble
husene fordelt på to byer, og anlegget ble utvidet.
Den tredje byggeperioden
gikk fra 1900 til 1908. Husene ble
i denne perioden fordelt på fire
landsbyer. En av landsbyene var for
de minst syke, de som hadde helse
og vilje til å drive jordbruk. I de andre tre landsbyene ble det bygget
sykehus. Kirken var felles, men ble
utvidet til å gi sitteplass til 700.

I 1896 ble Madagaskar fransk koloni,
og kolonimakten overtok ansvaret
for landets ve og vel. I 1899 kom
den franske generalguvernøren på
offisielt besøk til Antsirabe. Han noterte seg erfaringene som Rosaas
og diakonissene hadde gjort seg
over 10 år, og ble overbevist om
at dette var en forbilledlig måte å
hjelpe de spedalske. Han bestemte
at internering og pleie av spedalske
over hele Madagaskar skulle skje på
samme måte og på statens bekostning. På Antsirabe fikk NMS beholde ansvaret for de spedalske, og nå
skulle de franske myndighetene gi
støtte til 600 pasienter.
På det meste var det 926 syke i
Ambohipiantrana, og i tillegg kom
barna av spedalske foreldre. Med
tilfredsstillelse kunne Rosaas konstatere at utgiftene pr syk på Antsirabe bare var en tredel av det en
syk kostet på statens anlegg. Og i
tillegg til den kjødelige pleie, fikk de
syke her også åndelig omsorg.
(artikkelen
hvor

fortsetter

forfatteren

i

neste

forteller

om

nummer,
rosaas’

innsats som vitenskapsmann og bybygger).

NORGES NYE ANSIKT
PÅ MADAGASKAR
antonie lysholm kræmer er på plass som sjef for den norske ambassadeseksjonen . i følge
foreliggende politiske signaler , blir hun også den siste .

(Som det går fram av artikkelen
lenger framme i dette bladet, ønsker MADAGASKARFORUM å endre
på dette, se artikkel lenger framme
i dette bladet):

jonene mellom våre to land vil bli
opprettholdt. For tiden er det fire
hovedoppgaver som kontoret in
Antananarivo ivaretar:
relasjoner og

Men uansett kontorets skjebne, ønsker Kræmer å understreke at relas-
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observasjoner

- For det første er dets oppgave å

sørge for og å fremme gode diplomatiske relasjoner mellom myndighetene i Norge og Madagaskar.
Dernest dreier det seg om å følge
den politiske og økonomiske situasjonen på Madagaskar, og å rapportere hjem om dette. Siden verden i
dag er preget av økt global usikker-

het og geopolitiske spenninger er
dette en viktig del av jobben.

nere på Madagaskar, NMS og Den
lutherske kirken.

bistand

Dessuten har også den norske
regjering et ønske om å styrke
innsatsen på dette feltet.

- Det tredje punktet er like viktig,
siden Norge har en lang tradisjon
med samhandling med Madagaskar og en ganske brei prosjektportefølje: å forvalte bistand – og å
gjøre det i tråd med våre juridiske
og økonomiske reglement. Målet
med dette er å sikre gode resultater
og læring, og at dette skjer i samarbeid med partnere og myndigheter.
Kræmer framhever at også dette
arbeidet har noen tematiske fokus:
- Det dreier seg først om inkluderende utdanning. Her har Norge
vært aktiv i flere år, og arbeidet
sammen med UNICEF, Verdens
matvarefond og ILO. Inkluderende
i denne sammenheng betyr at en
tenker både gutter og jenter, at det
satses på skolemat slik at barn ikke
ekskluderes på grunn av fattigdom,
og at en sørger for skolebygg som
er brukelige. Dessuten ser en også
på sammenheng mellom skole og
jobbskaping. En del av dette arbeidet er også skjedd i samarbeid med
Digni-prosjekter og NMS og NMS’
parter på Madagaskar.
I mange år har Norge også støttet
arbeidet med godt styresett og antikorrupsjon. Norges innsats her var
viktig i forbinbdelse med valget i
2018. Nå kan dette komme til å
tones noe ned.
- Kampen mot kjønnsbasert vold,
arbeid for seksuell og reproduktiv
helse og for kvinners rettighter vil
derimot fortsette, om ikke styrkes,
sier Kræmer.
- Det gjelder også det siste tematiske området: Klimasmart jordbruk
og matvaresikkerhet. Dette er særlig aktuelt på Sør-Madagaskar, som
opplever store utfordringer som
direkte resultat av klimaendringer.
Kremer sier at også dette arbeidet
skje i samarbeid med FN-organisasjoner, men også med lokaler part-

investeringer

Et spennende enkeltprosjekt som
Kræmer også framhever, er arbeidet med et stort vannkraft. Dette er
en privat investering, og om kraftverket lar seg realiserte, vil det alene
øke Madagaskars tilgang til elektrisitet med 30%. Vannkraften skal
bygges i Volobe utenfor Toamasina,
og investor er et selskap som heter
SCATEC.
Her er ikke noe sikkert ennå, ettersom man ennå mangler den nødvendige signatur fra presidentens
kontor.
samarbeid med fn om kontakt
med lokale myndigheter

En viktig del av arbeidet er å følge
opp FN-systemet på Madagaskar,
siden en stor del av norsk bistand
kanaliseres gjennom FN. I tillegg til
dialog og tematiske møter med FN
er det viktig å ta seg tid til feltvisitter
for å møte lokalbefolkningen som
mottar støtte og sikre at de planlagte aktivitetene er gjennomført
og at resultatene er oppnådd. Det
er alltid nyttig å utveksle med lokalsamfunn for å forstå deres situasjon, ønsker for fremtiden og hva de
mener er de største utfordringene.

overføring av bistandsforvaltningen
til ambassaden i Pretoria, som skal
ta over dette arbeidet, gitt politiske
føringer om at bistanden til Madagaskar ikke skal reduseres selv om
kontoret stenges.
Til sist er det fokus på å ivareta det
gode forholdet mellom Norge og
Madagaskar. Ny ambassadør i Pretoria, Gjermund Sæther, skal presentere sine akkreditiver til Madagaskars president så snart det lar
seg gjøre. Det er siden 2010 da den
norske ambassaden ble nedlagt
ambassadøren i Pretoria som dekker Madagaskar, og dette vil ikke
endre seg.
hva slags konsekvenser får
dette

for

samhandlingen

mellom de to land ?

Jeg vil håpe at engasjementet for
Madagaskar vil fortsette via sivilsamfunnet, og da særskilt samarbeidet med den gassisk-lutherske
kirken som har foregått i over 150
år, som nå i hovedsak har fokus på
utviklingssatsinger som å styrke
inkluderende utdanning, helse og
matsikkerhet/miljø via bistandsorganisasjonen Digni. I tillegg finnes
det samarbeid innen studentutvekslinger og forskning, og med norske
sivilsamfunnsorganisasjoner
som
WWF Norge og andre, som har et
viktig engasjement på Madagaskar.
Madagaskar får som nevnt også
store bistandsmidler fra Norge via
FN-systemet, og dette vil fortsette.

Her er det nyttig at jeg selv snakker
gassisk og dermed kan utveksle direkte med befolkningen, siden de
fleste på landsbygda ikke snakker
fransk.
hva med framtiden ?

- Gitt de politiske føringene om
stengning av kontoret innen utgangen av juli 2023 har vi fokus på
forsvarlig nedtrapping, der de fire
lokalt ansattes velferd og videre
muligheter har høyeste prioritet,
sier Kræmer.

antonie lysholm kræmer.

- Vi har også fokus på forsvarlig
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SAMARBEIDET MELLOM VID
VITENSKAPELIG HØYSKOLE
OG ESSVA
da representanter for vid og essva møttes på en konferanse på antsirabe i 2011 , ble vi

enige om at det var en god match . der og da startet et samarbeid som har vart i mer enn

ti år , og som har tålt både pandemi og skiftende politiske regimer . sammen med norske og
gassiske medarbeidere har jeg hatt ansvaret for å utarbeide og å utvikle dette samarbei det .

tekst: marianne skjortnes

foto: privat

Etter mer enn 10 års samarbeid
kan vi konkludere med at Madagaskar er et av de mest eksotiske
og tilrettelagte steder en kan velge
for studieturer for universitetsstudenter. Tilrettelagt fordi Norge har
en unik posisjon i landet. Det å
komme fra Norge betyr at mange
dører åpnes, fordi mange kjenner
og har positive assosiasjoner til den
lange norske tilstedeværelsen i landet. Vi møter f.eks. mange som har
gått på skoler som har vært støttet
med norsk midler, og som har hatt
norske lærere. Erik Solheim skjønte
som utviklingsminister at den lange
norsk-gassiske relasjonen siden
1867 var spesiell, og satset med
bevilgninger til å vedlikeholde det
viktige samarbeidet med Madagaskar.
studieopphold med
feltarbeid

Samarbeidet mellom VID og ESSVA startet i 2012. Året før ble det
arrangert en nettverkskonferanse
på kultursenteret Lovasoa på Antsirabe. Målet med konferansen var
at universiteter og høyskoler i Norge
og på Madagaskar skulle kunne
finne sammen for å samarbeide på
områder hvor en hadde felles interesser. VID vitenskapelig høyskole
deltok på dette nettverksmøtet og
møtte representanter for det katolske universitetet ESSVA, Ecole
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Superieure Specialisée du Vakinankaratra, som holder til på Antsirabe. Vi ble fort enige om at VID
og ESSVA var en god match når det
gjelder studier innen samfunnsfag,
fagemner og interesse for internasjonal utveksling.
Fra og med 2012 har en gruppe studenter innen bachelor i samfunnsfag fra VID hatt et studieopphold på
Antsirabe i samarbeid med ESSVA,
bare med et opphold under covidpandemien i 2020-2022. Grupper
på 12-35 studenter har hatt et en
måneds opphold på Madagaskar
årlig og hvor de har fulgt et undervisningsprogram som er utarbeidet
i fellesskap mellom VID og ESSVA.
Fra VID sin side inngikk den fire ukers studieturen i emnet Interkulturell kommunikasjon og globalt
samarbeid. Målet med en slik studietur er å bidra til kunnskap om verdens sosiale, kulturelle og religiøse
mangfold gjennom studier av det
gassiske samfunn.
Programmet har vært å følge et
undervisningsprogram på ESSVA,
som består av
forelesninger om
historiske, kulturelle, politiske og
økonomiske systemer på Madagaskar. Deretter er en uke avsatt til
å lære om hvordan utføre et feltarbeid i en utvalgt landsby utenfor
Antsirabe. Daglige besøk til denne

landsbyen gir praktisk innsikt i en
metodologi for å utføre feltarbeid. I
tillegg gir disse besøkene kunnskap
om den generelle situasjonen for
beboerne i landsbyen basert på
intervjuer av det enkelte hushold,
landsbyens politiske ledere, lærere
og religiøse ledere. Resultatet av
feltarbeidet blir skriftlig rapportert
som et av emnekravene i studiet
der studentene beskriver den generelle sosiale, kulturelle og økonomiske situasjonen i landsbyen og
hvilke ressurser og utfordringer de
har funnet i dette spesifikke samfunnet. Feltarbeidet utføres i grupper på 4-5, som består av norske og
gassiske studenter og hvor samtaler
og kommunikasjon innen gruppen
foregår på engelsk.
I tillegg til undervisning på ESSVA og feltarbeid i en landsby blir
studentene tatt med på besøk til
ulike utviklingsprosjekter i Antsirabe-regionen og konserter og forelesninger om tradisjonell, gassisk
musikk. Siste uke på Madagaskar
drar gruppen til kysten for å oppleve
et av de eksotiske turistmålene og
også for å se andre deler av landet
enn høylandsområdet.
faglig merverdi

Den faglige merverdien for en slik
studietur er mange. For VID betyr
dette konkret:

gassiske og norske studenter besøker en lokal barneskole.

tre fornøyde samarbeidspartnere: marianne skjortnes, lærer ved vid, rakotondramanana
edmond, rektor essva og andriamahefaparany olivier donat, lærer ved essva.

at VID realiserer sin ambisjon om internasjonalisering.
at en får studenter som tar
med seg tilbake global kunnskap
og erfaring til studier og arbeid i en
norsk kontekst.
at internasjonal erfaring kan
gi nye og tydeligere forståelse av
egen virkelighet.
gir engasjerte studenter
som er blitt berørt av det de har opplevd.
For ESSVA kan en også sannsynligvis antyde mulige merverdier (selv
om de selvsagt selv må avgjøre hva
dette er):
at besøk av VID studenter
utvikler lærerstedet på en ny måte.
gir studenter og lærere
nødvendige og tiltrengte internasjonale relasjoner.
gir studenter praksis i engelsk-kunnskap, felt-arbeid og sosiale erfaringer med studenter fra
en annen verdensdel.
gir lærerne praksis i å undervise på engelsk, og erfaring i in-

ternasjonalt samarbeid.
Til sammen kan en konkludere
med at for begge parter er dette samarbeidet av stor verdi:
Møte med en annen kultur
gir innsikt i andre livsformer og verdier.
I tillegg gir et slikt studieopphold refleksjon over egne erfaringer og setter disse inn i en kulturell
sammenheng.
Studentene opplever konkrete møter med individer fra en annen kultur, og slike møter gir sterke
følelsesmessige og kunnskapsmessige erfaringer av andre menneskers
livssituasjon. Dette gir mer innsikt
om den globale verden utover teoretisk kunnskap som blir beskrevet i
pensumlitteraturen.
Til sammen bidrar studieturen til økt kvalitet i utdanningstilbudet.
fremme

og

utvikle

gjensi -

dighet

lykket samarbeid er at dette oppleves som en vinn-vinn-situasjon
for begge parter. I mange år har
målsettingen om studentutveksling vært vanskelig å gjennomføre,
på grunn av manglende finansiering av studieturer fra ESSVA til
VID. Norske studenter mottar noe
støtte fra Lånekassen, men i hovedsak finansieres studieturen av egne
midler hos den enkelte student. I
flere år har vi ved VID søkt om offentlig støtte til gjenvisitt fra ESSVA
uten at dette har lyktes. I 2019 fikk vi
gjennomslag i søknaden om støtte
til at studenter og lærere fra ESSVA kan komme på studieopphold
ved VID. I skrivende stund, høsten
2022, er det to studenter som deltar på et semesters undervisning i
MACOMM, Master i Community Development and Social Innovation,
og to lærere fra skolen har besøkt
VID og deltatt med undervisning og
besøkt forskningsgrupper på VID.
Gjensidigheten i erfaringsutvekslingen er i ferd med å ta form.

En forutsetning for å få til et velMADAGASKARFORUM 2-22
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LOVASOA - STUDENTUTVEKSLINGEN GÅR VIDERE
siden 2011 har lovasoa cross cultural competence center vært base for opp mot 1000
norske studenter som har hatt i praksis i ulike institusjoner rundt antsirabe . det er
nok ikke mange som tenkte i 2011 da lovasoa ble grunnlagt at lovasoa ville være en
foregangsinstitusjon hvis erfaringene ville bli brukt i arbeid i andre land som kamerun
og thailand . men nå er det akkurat det som skjer . det er noe å være stolt av !

sykepleiestudentene fra uis fikk være med på hjemmebesøk hos ulike etniske

to sykepleiestudenter fra uis sammen med en sykepleier

folkegrupper som bor i fjellene rundt sykehuset de hadde praksis på i nan.

fra det protestantiske sykehuset i ngaoundéré.

her tas det blodtrykk.

tekst og foto: siri nyen

Til å følge opp disse bortimot 1000
studentene som har hatt Lovasoa
som base for sin faglige og kulturelle utvekslingserfaring, har det
vært en norsk studiekoordinator/
høgskolelektor ansatt av NMS og
med bolig på Lovasoa. Etter som
årene har gått, har også Lovasoa
ansatt personell som jobber inn
mot studentene. På denne måten
har Lovasoa kunnet ta imot en
større andel studenter og man har
fått det beste ut av norsk-gassisk
samarbeid.
Erfaringene videreføres
Nå går NMS et skritt videre og
viderefører erfaringene med
studentutveksling til Kamerun og
Thailand gjennom NMS Exchange,
et utvekslingsprogram for norske
studenter i NMS. Dette har sammenheng med at Kunnskapsdepartementet i to Stortingsmeldinger har signalisert at det er et mål at
halvparten av alle norske studenter
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skal ta en del eller hele utdannelsen i utlandet (Meld. St. 14 (20082009) og Meld. St. 16 (2020-2021).
I 2019 var det kun 16% av norske
studenter som reiste ut i løpet av
studietiden, noe som tilsier at det
vil bli stor etterspørsel av utenlandske studie- og praksisplasser. I og
med at NMS har lang erfaring innen studentutveksling ved Lovasoa
og også har et verdensvidt nettverk
med partnere i mange land, så en
arbeidsgruppe i NMS muligheter
for å utvide arbeidet til flere land. I
første omgang Thailand og Kamerun, men med planer om også
inkludere enda flere land på sikt
Til Thailand
I februar 2021 ansatte NMS en
lokal studiekoordinator i Thailand,
Darunee, som har jobbet med å
finne gode praksisinstitusjoner til
norske studenter i og rundt Bangkok. I mai 2021 kom første gruppe
sykepleiestudenter fra Universitetet

i Stavanger til Thailand. De hadde
praksis på et sykehus i Nan-provinsen i fem uker. En interessant detalj
er at denne muligheten oppstod
fordi misjonærekteparet Ratovohery Harison og Razafindrabe
Rovasoa fra (nettopp!) Madagaskar
leier huset sitt av en av sykepleierene på dette sykehuset. Relasjoner
er viktig i Thailand og på bakgrunn av dette bekjentskapet stilte
sykehuset seg positive til å ta imot
norske studenter.
Studentene ga tilbakemeldinger
på at de hadde hatt et fantastisk
opphold. De ansatte på sykehuset
var imøtekommende og inkluderende og inviterte studentene
også hjem til seg på rundgang. En
av studentene kommenterte: jeg
kommer til å ta med meg deres
væremåte og vennlighet hjem til
Norge.

MED ØNSKE OM Å BLI BEDRE
I SAMFUNNSUTVIKLING OG
SOSIAL INNOVASJON
vanessa og célinà er begge engasjert i sosialt arbeid på madagaskar . i tillegg er de mas terstudenter ved essva i antsirabe . da de fikk muligheten til å reise på et semesters ut veksling til norge så de det som en unik mulighet til å få enda bedre kompetanse innen
samfunnsutvikling og sosial innovasjon . deres felles mål er å gjøre livet bedre for vans keligstilte mennesker på madagaskar .
tekst og foto: arne morten rosnes

Som studenter på VIDs masterprogram MACOMM, Master in
Community Development and
Social Innovation, har de fokus
på utvikling av sivilsamfunnet og
hvordan de kan skape sosial endring. For Vanessa som jobber med
ungdom som har droppet ut av
skolen passer dette bra.
Mitt arbeid har formet meg
og gitt meg innsikt i ulike lokale
utfordringer i Antsirabe-regionen.
Jeg ønsker å jobbe for et samfunn
uten store sosiale forskjeller. Derfor
var studier innen samfunnsutvikling og sosial innovasjon ved
ved VID en stor mulighet for meg,
forteller Vanessa. Hun har flyttet fra
Tulear til Antsirbe for å fullføre sin
utdannelse, men er nå et semester
i Stavanger.
Célinà er født og oppvokst i Antsirabe. I tillegg til å være student ved
ESSVA jobber Célinà i en organisasjon som heter Unbound (www.unbound.org). De hjelper familier til å
få bedre liv gjennom rådgivning og
ulike program som arbeidstrening
og mikrokreditt. De ønsker å endre
samfunnet gjennom å styrke livene
til familier som trenger hjelp.
Etter å ha jobbet 19 år som
sosialarbeider bestemte jeg meg
for å gå tilbake til universitetet fordi
livet, verden og utviklingsarbeid er
i stadig endring. Jeg ønsker å være
mer effektiv i mitt arbeid i lokalsamfunnet. Madagaskar trenger

dyktige og kunnskapsfulle sosialarbeidere.
Som utvekslingstudent ved VID
får de ikke bare studier og norske
kulturelle opplevelser. De forteller
at de bor i et studentkollektiv på
campus med 11 andre studenter
og frivillige. De andre kommer i
fra Malawi, Sør-Afrika, Brasil, Hong
Kong og Tyskland. Hver student har
sitt eget rom, men felles kjøkken
og rengjøringsrutiner kan til tider
skape utfordringer.
For meg er det en ny opplevelse å leve sammen med folk
fra forskjellige land med ulike kulturer, tankesett og temperament,
forteller Célinà. Det er mye som
skal organiseres når kjøkken og
bad skal holdes rent og ryddig og
alle skal gjøre sine oppgaver. Dette
er min første erfaring med med
samfunnsutvikling i Norge, fortsetter Célinà med et smil.
Klassen ved VID er enda mer internasjonal enn kollektivet, og den har
studenter fra Madagaskar, Kenya,
Tchad, Filippinene, Malawi, SørAfrika, Nepal, Ghana, Norge, Iran,
Tyskland og Spania. Det er klart at
dette gjør noe med studiene.
Studier innen samfunnsutvikling, ledelse, organisasjoner,
sosial innovasjon og globalisering
har hjulpet meg til å kjenne meg
selv og til å stille spørsmål ved min
måte å opptre som sosialarbeider

på, forteller Célinà. For meg er
dette studiet veldig godt tilpasset
utviklingsarbeid på Madagaskar, for
vi har mye arbeid å gjøre når det
gjelder samfunnsutvikling.
Vanessa forteller også at det ikke
bare er klassen ved VID som er
forskjellig i fra ESSVA, men også
måten de studerer på.
I Norge er det forventet at
vi som studenter bruker mye tid
på å lese pensum, delta i gruppearbeid og forske, mens på
Madagaskar har vi mer undervisning. Men i Norge har vi også gode
hjelpemidler som stabilt internett
og godt utstyrt bibliotek. Dette gjør
læringen enklere, men det kreves
fremdeles mye arbeid og konsentrasjon.
Både Vanessa og Célinà ønsker og
håper at flere studenter fra Madagaskar kan anledning til å studere
i Norge.

yvonne celina mimarilala og fock-so
vanessa roberta er studenter ved essva
i antsirabe. høsten

2022 er de utvek-

slingsstudenter ved vids masterprogram
macomm.
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KAN VI VÆRE LOJALE TIL
FLERE? TRANSLOJALITETER
hvordan ble ideer om medborgerskap fremmet i historietimene i norge etter andre ver -

denskrig , i sør - afrika etter apartheid og på madagaskar og mauritius etter kolonitiden ?

og hvordan kan man undervise i medborgerskap gjennom historiefaget i dag ? for å finne
svaret på disse spørsmålene har forskere ved vid vitenskapelige høgskole tatt i bruk be grepet translojaliteter .
tekst og foto: ellen vea rosnes

ellen rosnes vea har sammen med kolleger utviklet det nye studiet,
som er et viktig bidrag til å skjønne menneskers valg og lojaliteter.

Translojaliteter er et nytt begrep
som frem til nå primært har vært
brukt i historisk forskning. Begrepet
ble utviklet i et forskningsprosjekt ved VID med prosjektleder
Frieder Ludwig, Joar Haga og Ellen Vea Rosnes. Prosjektet forkortes
til CHCV . Begrepet er inspirert av
transnasjonale perspektiver i mi-
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grasjonsstudier. Lojalitet kan handle
om trofasthet til myndigheter, men
også til en gruppe. I tillegg kan lojalitet innebære personlige forhold
til andre, trofasthet, involvering og
det å gi et løfte. Å sjonglere mellom ulike lojaliteter knyttet til ulike
kontekster, institusjoner, mennesker, normer og tradisjoner kan ses på

som translojalitetsprosesser.
Et av VIDs fremragende forskningsprosjekter er CHCV. Det er forkortelsen for Connected Histories
- Contested Values. World Lutheranism and Decolonisation: Processes
of Transloyalties, 1919-1970. I tillegg
til deltakerne fra VID har prosjektet

ansatt to postdoktorer, Jairzinho
Lopes Pereira og Marina Xiaojing
Wang. I prosjektet jobber vi nå med
et bokprosjekt med kapitler som
utforsker lojaliteter, konkurrerende
lojaliteter og translojaliteter i global kristendom. Vi gjør historiske
analyser av forhandlingsprosesser
mellom Lutherske kirker og andre
institusjoner og aktører innen kirkebygging, utdanning og helsearbeid
med fokus på verdier og lojaliteter.
Vi har valgt å ha søkelys på perioden mellom avslutningen av
første verdenskrig og avkoloniseringen (1919-1970). Landene i fokus
er Norge, Tyskland, Sør-Afrika, Kina
og Madagaskar. Vi har tre hovedspørsmål som utgangspunktet for
vår forskning:
Hvordan
(re)konstruerte
lutheranere i ulike kontekster sine
verdier i en tid som var i stor endring?
Hvordan forhandlet ulike
aktører
(individuelle,
kirkelige,
politiske, statlige og andre) verdier?
Hvordan forholdt de seg til
motstridende lojaliteter?

tombontsoa

og

translo -

jaliteter

Et av bidragene til boka, skrevet
av tidligere PhD stipendiat ved
VID Henning Møller Christensen
og meg, omhandler etableringen
av jordbruksskolen Tombontsoa.
Ideen til å starte en Luthersk jordbruksskole kom fra den nyetablerte
gassiske Lutherske kirken (FLM) i et
land som nylig var blitt uavhengig
etter kolonitiden. Prosessen med
å sikre støtte til prosjektet og realisere det førte til en krise som satte
forholdet mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og FLM på prøve.
Hovedkonflikten dreide seg om den
nye skolen skulle ha en rektor som
var utdannet som sivilagronom,
i praksis en nordmann, eller om
det viktigste var at rektoren var fra
Madagaskar. Gjennom analysen av
arkivmateriale søker vi i kapittelet å
vise hvordan ulike institusjoner og
individer lobbet, fremmet allianser
og dannet konstellasjoner gjennom

krisen. Arkivmaterialet har vi funnet
i FLMs arkiv på Lovasoa Cross-Cultural and Competence Center og i
Misjons- og diakoniarkivet ved VID.
Translojaliteter er et nyttig begrep
for å forstå prosessen rundt utviklingen av skolen bedre, og bakgrunnen for ulike aktørers handlinger.
I dette eksemplet kommer det
tydelig frem at ulike aktører, prester,
misjonærer og andre aktører, hadde lojaliteter til ulike mennesker og
institusjoner som den lokale kirken,
norsk misjon (både hjemme og
ute), giverorganisasjonen Brot für
die Welt og Det lutherske verdensforbund, gassisk nasjonalisme, men
også mot en profesjon og utdanning innen landbruk.
transloyalties in citizenship
education

Transloyalties in Citizenship Education (TransCit) er et annet forskningsprosjekt hvor vi setter fokus på
translojaliteter. Dette prosjektet
har nylig mottatt støtte fra Norges
forskningsråd, og her er vi inspirert av translojaliteter for å studere
medborgerskap i ulike kontekster
historisk og i dag. Tradisjonelt sett
har medborgerskap handlet om å
være en borger i en gitt nasjon på
grunnlag av institusjonelt forankrede rettigheter og plikter. Undervisning i medborgerskap fokuserer
ofte på nasjonal tilhørighet og lojalitet til nasjonalstaten. Kritiske
tilnærminger til globalt medborgerskap fremmer en refleksjon over
“hvordan vi kom til å tenke / være
/ føle / handle slik vi gjør og konsekvensene av våre trossystemer i
lokale / globale sammenhenger ...”.
I TransCit har vi en forståelse av at
vi trenger både lokale og globale
medborgere med en kritisk forståelse av det å være en medborger
lokalt og globalt. Videre ser vi på
medborgerskap som et resultat av
translojalitetsprosesser.

verdenskrig? I Sør-Afrika etter apartheid? På Madagaskar og Mauritius
etter kolonitiden? Og hvordan kan
man undervise i medborgerskap
gjennom historiefaget i dag? I Norge
er dette aktuelt i og med at norske
klasserom er preget av globalisering og migrasjon og elevene kan ha
bakgrunn fra alle verdenshjørner.
På Madagaskar er spørsmålet rundt
hvordan undervise i medborgerskap gjennom historieundervisningen aktuelt spesielt med hensyn til
forholdet til kolonihistorien og den
tidligere kolonimakten. Landene
i prosjektet er valgt fordi de er på
ulike nivåer i henhold til indeksen
for menneskelig utvikling, noe som
har innvirkning på mulighetene for
å handle som en lokal og global
medborger.
Flere VID ansatte er med i dette
prosjektet: Brit Marie Hovland,
Øystein Lund Johannessen og
Frieder Ludwig, i tillegg til Geir
Skeie ved Universitetet i Stavanger
(UiS). Tre kvinnelig historikere er
med fra de afrikanske kontekstene:
Helihanta Rajaonarison fra Madagaskar, Sheetal Sheena Sookrajowa
fra Mauritius og Kalpana Hiralal fra
Sør-Afrika. I tillegg skal prosjektet
rekruttere to doktorgradsstipendiater som har god kjennskap til
språk, historie og kultur fra disse
landene. Prosjektet starter i 2023 og
vil gå over en periode på 3 år.

historieforskning

Gjennom historieforskning stiller
vi følgende spørsmål: Hvordan ble
ideer om medborgerskap fremmet
i historietimene i Norge etter andre
MADAGASKARFORUM 2-22
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MADAGASKARS
FØRSTE MOTORVEI
gedigent motorveiprosjekt settes er i ferd med å starte . med dette håper presidenten å

vise at han i oppfyller sine løfter fra valgkampen for tre år siden . samtidig vil det bidra
til å hente inn madagaskars tapte utvikling .
tekst: arild m. bakke foto: internett

Et gedigent veiprosjekt igangsettes
nå på Madagaskar. I to år har det blitt
gjort forundersøkelser og målinger
rundt aktuelle veitraséer. 3. november ble kontrakten om bygging av
en firefelts motorvei mellom hovedstaden Antananarivo og havne- og
universitetsbyen Toamasina på østkysten signert mellom den gassiske
stat og det egyptiske entreprenørselskapet SAMCRETE.
Ifølge avisen Midi omtaler president Andry Rajoelina dette som
«et banebrytende og symboltungt
prosjekt for den gassiske stat». Han
sier videre at denne motorveien
«blir et synlig bevis på den gassiske
stats besluttsomhet i det å intensivere innsatsen for å hente inn den
tapte utvikling på Madagaskar og å
lede landet til positiv vekst». Dette
veiprosjektet var ett av hans mange
løfter i presidentvalgkampanjen for
fire år siden.
Anleggsarbeidet starter allerede i
november 2022, og planen er at de
første 80 kilometerne rett øst for
Antananarivo skal stå ferdig i slut-
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ten av 2023. Hele motorveien på
260 kilometer skal ifølge avtalen
være klar til bruk i 2026. Ettersom
den nye veien ikke vil gå via Moramanga og Brickaville som er tilfelle
med dagens hovedvei, reduseres
veistrekningen fra 370 km til 260
km, og reisetiden går ned fra om lag
8 timer til 2,5 timer.
Det blir to felt i hver retning, hvor
hvert felt vil ha en bredde på 3,5
meter. Videre blir det bygd fire
planskilte kryss, først ved utkanten
av Antananarivo, deretter to steder
underveis og til slutt ved innkjøringa
til Toamasina. Det blir også mange
broer, tunneler og viadukter, foruten
rasteplasser og bompengestasjoner. Lånene skal etter planen nedbetales ved bompenger i løpet av
en periode på femten år. Dette blir
første veiprosjekt med bompenger
på Madagaskar så vel som første
motorvei. Prosjektet har en kostnadsramme på 924 millioner USD,
eller ca 9,5 milliarder Nok.
samarbeid med egypt

Den

egyptiske

veientreprenøren

SAMCRETE var ett av tre selskaper
som var med på anbudsrunden.
Dette selskapet har vært involvert i
mange veiprosjekter de siste femti
årene, og har ifølge avisa Midi hatt
ansvar for å bygge ut 15% av dagens veinett i Egypt.
President Rajoelina har hatt store
utfordringer med å realisere mange
av sine løfter fra valgkampen i 2018.
Han har imidlertid vært god på å
komme i gang med større prestisjeog signalprosjekter, som stadionanlegg, sykehus, vakre strandpromenader og enkelte veiprosjekter.
Dette nye motorveiprosjektet er
omdiskutert. Mens presidenten og
hans folk hevder at den nye veien
vil bidra til vekst og utvikling, mener
andre at kostnaden er for høy i en
periode hvor en svært stor andel av
befolkningen har blitt fattigere på
grunn av ulike kriser. Rolland Ratsiraka, som selv er fra havnebyen
Toamasina og har hatt posisjonen
som veiminister tidligere, er blant
de som kritiserer dette store prosjektet.

VENNSKAP MELLOM
ANTSIRABE OG STAVANGER
- VIKTIGERE ENN NOEN GANG
etter en ufrivillig pause som henger sammen både med pandemien og endringer i den
politiske ledelsen i de to byene , er det organiserte vennskapsbysamarbeidet nå oppe og
går igjen . det er vi glade for . vi mener at samarbeidet mellom antsirabe og stavanger i
dagens situasjon er viktigere enn noen gang . nå er tiden inne for å befeste , fornye og
utvide vennskapet mellom våre to byer og menneskene i våre to byer .

tekst: erlend aano

foto: privat

I en tid preget av pandemi og krig
har kontakten over landegrenser i
mange tilfeller blitt nedprioritert.
Bjørg Tysdal Moe tok et steg tilbake
fra bypolitikken og med henne forsvant en stor del av engasjementet
for Antsirabeforeningens arbeid.
Dette, sammen med andre omstendigheter gjorde at vennskapsbyforeningens arbeid ble satt på en
slags ufrivillig pause. Likevel er det
viktig å si at mange av aktivitetene
har blitt holdt ved like av motiverte
individer, skoler og organisasjoner.
Vi har nå fått på plass et styre
bestående av fem dyktige og motiverte mennesker. Vi har ulik bakgrunn, ulik arbeidshverdag og ulik
tilknytning til Madagaskar og Antsirabe. Så snart finansieringen fra
Stavanger kommune er i orden,
planlegger vi å gjenoppta vennskapsbysamarbeidet med en tur til
Madagaskar i løpet av 2023. Vi har
allerede både skoler og andre interessenter til den turen, og representanter fra den politiske ledelsen
blir også invitert med på tur. Relasjonen med vår vennskapsforening i Antsirabe er etablert, og byen
er klar til å ta imot oss. I tillegg til
å søke finansiering fra kommunen,
på lik linje med Nablus-foreningen,
har vi fått anledning til presentere
oss for kommunalt utvalg for oppvekst og utdanning og vi har vært
på møte med varaordføreren. Vi har

laget avtaler med skoler som ønsker
vennskapsbysamarbeid, og snakket
med mange andre aktører som ønsker å ta del i vennskapsbysamarbeidet.
Vi lever i en verden i sterk endring.
Samtidig som krig preger Europa,
ser vi i mange land sterke nasjonalistiske krefter vokse frem. Både i
Norge og i andre land er det mange
som opplever at diskursen er rettet
innover, og at det internasjonale engasjementet blir glemt og redusert.
Med dette som bakteppe tenker vi
at samarbeidet mellom Antsirabe
og Stavanger er viktigere enn noen
gang.
På vei mot en grønnere, fredeligere
og mer demokratisk verden, er

samarbeid og vennskap på tvers av
land og kontinenter ikke bare viktig,
men avgjørende for å lykkes. Ved å
dyrke vennskap og relasjoner mellom Antsirabe og Stavanger vil vi
ikke bare få utvidet vår horisont og
våre perspektiver på verden. Vi vil
også kunne oppleve å se oss selv, og
vår verden med nye øyne.
Vennskapsbysamarbeidet mellom
Stavanger og Antsirabe har allerede
blomstret i over 33 år. Vennskapet
mellom våre to byer går imidlertid
mye lenger tilbake i tid. Nå er tiden
inne for å befeste, fornye og utvide
vennskapet mellom våre to byer og
menneskene i våre to byer.

fra venstre: hege wilhelmsen, erlend aano, yngve laugerud, marianne skjortnes.
maren songe-møller
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STOR RESPONS PÅ
UNDERSKRIFTKAMPANJEN
mer enn tre tusen personer har skrevet under på oppropet mot nedlegging av ambassade seksjonene i antananarivo .
tekst: kjetil aano foto: privat

- Dette er et meget gledelig resultat, sier Arild Bakke, som har vært
en av initiativtakerne til kampanjen.
Av disse er ca. 500 signert i Norge.
Det betyr at det er flere som har
underskrevet på opprotet enn det
er medlemmer i vennskapsforeningen Norge-Madagaskar.
- Det viser at dette engasjerer hele
det klassiske Madagaskar-miljøet
i Norge, men også ut over det,
forklarer han.

- Samtidig har mer enn 2500 personer skrevet under på den gassiske
utgaven av oppropet. Det er både
oppsiktsvekkende og gledelig, konstaterer Bakke. -Denne typen aksjoner er ikke er vanlige i gassisk
miljø. Når så mange likevel velger
å sette sitt navn på en slik opprop,
tolker vi det slik at spørsmålet om
Norges nærvær gjennom en diplomatisk stasjon faktisk engasjerer
på Madagaskar. Norge er fortsatt
en betydelig aktør, og betraktes

som en venn. Mange vil savne vårt
nærvær, sier Arild Bakke som i det
lengste håper at beslutningen om
nedleggelser vil bli omgjort.

arild bakke sammen
med rektor fabien
lotera.

det er stort engasjement mot å legge ned den norske ambassadeseksjonen i antananarivo på madagaskar. mange frykter at det vil
føre til redusert norsk aktivitet. her et bilde fra en lokal folkeskole. norge har gitt betydelig støtte til integrerende utdanning de
senere årene. foto: privat
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smånytt
BETAL KONTINGENTEN
Du som mottar dette bladet, er
viktig for Vennskapsforeningen!
Vi trenger alle medlemmer vi kan
få, for vi ønsker å være en viktig
stemme som taler Madagaskars
sak i forhold til myndigheter og
aktører her i Norge og på Madagaskar.
Vi har nå 430 betalende medlemmer. Men dessverre er det 100 av
dere som ikke har betalt kontingenten for i år. Vær vennlig å betal

medlemskontingenten så fort
som råd. Gjør du det ikke, kan det
gi et inntektstap på nesten 30.000
kroner for Vennskapsforeningen. I
tillegg skaper det mye ekstra arbeid for kassereren.
Når du betaler, så BRUK TILSENDT
FAKTURA. Den inneholder et KIDnummer, som muliggjør automatisk regnskapsføring og sparer oss
for mye arbeid. Takk!

Du kan be banken din om at
regning fra VNM legges inn som
avtale- eller auto-giro. Så slipper
du å glemme å betale neste gang,
og vi slipper å purre og mase.
Regningen til deg ble sendt på
din oppgitte e-post-adresse den
7. april-22, og purring nr 1 den 24.
juni-22. Purring nr 2 sendes når
dette bladet er distribuert.

HOLD OSS OPPDATERT
Vi bruker elektronisk medlemsregister for utsendelse av regninger så vel som informasjon og
medlemsblad.
Sørg for at vi alltid har den
e-post-adressen din som fungerer!

Styrebehandlet 29. sept-22.

Mvh avtroppende kasserer:
Øyvind Ødegård,
Skytebaneveien 13, 4841 Arendal.
Påtroppende kasserer:
Eirik Sandstø, Torgbakken 2,
3950 Brevik.

høgskole. Hun har hatt flere opphold på Madagaskar.

Madagaskar og generalsekretær i
Det Norske Misjonsselskap, NMS.

Erlend Aano er sosialantropolog
og seniorrådgiver ved fakultet
for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger (UIS). Han har hatt opphold på Madagaskar.

Marianne Skjortnes er pensjonert
professor i sosialantropologi ved
VID vitenskapelige høgskole, og
har bakgrunn som misjonær, og
med mange års erfaring fra prosjektarbeid på Madagaskar.

Jon Erik Bakke er biolog, og mangeårig rektor i Arendal, nå pensjonist. Han har bakgrunn som
misjonær på Madagaskar.

Siri Nyen er høyskolelærer i sykepleie, og har bakgrunn fra arbeid
ved Lovasoa på Antsirabe.

Alle endringer i e-post,
postadresse, eller mobil-nummer,
sendes til kasserer@madagaskar.
no

VÅRE SKRIBENTER
Arild Bakke er leder for seksjon
Øst-Afrika i Det Norske Misjonsselskap, NMS. Han har bodd storparten av sitt liv på Madagaskar,
og i mange år vært Norges generalkonsul på øya.
Arne Morten Rosnes er it-læringsrådgiver ved VID, Stavanger. Han
har hatt flere opphold på Madagaskar, og blant annet jobbet
med utdanningsspørsmål (Sjekk!)
Ellen Vea er professor i globale
studier og prodekan forskning ved
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige

Kjetil Aano er pensjonert prost og
har bakgrunn som misjonær på

returadresse : eirik sandstø , torgbakken

2, 3950

brevik , norway

grunnleggeren av byen antsirabe sto også for byggingen av madagaskars første hospital for behandling av
spedalske. det bar navnet ambohipihantrana, (barmhjertighetens by), og ble organisert etter tidens best
tilgjengelige kunnskap. og ble en modell for alt spedalskarbeid i landet.
her er en stor gruppe spedalske samlet utenfor

«byen» som ble deres hjem.

