
Forebyggende prosjekt ruller videre
Det er nå tre uker siden NMS sa ja til å støtte et forebyggende koronaprosjekt i 
helsedepartementet SALFA i Den gassisk-lutherske kirke (FLM). Prosjektet skal sørge for 
forebyggende tiltak i omsorgsbyer og helseinstitusjoner som drives av FLM. Aksjonen bidrar til 
at det blir utdelt såpe, munnbind, C-vitaminer, kosttilskudd og brosjyrer.

Omlag 90 prosent av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Helsevesenet har lite 
kapasitet til å behandle mange syke. Landet har tilgang til omlag 35 respiratorer, og det 
innebærer at det bare er én pustemaskin per 750 000 mennesker.

Gassiske myndigheter gjør allerede en stor innsats gjennom ulike informasjonskampanjer, 
smittesporing og testing. Kirken vil på sin side ta ansvar for forebyggende arbeid på omlag femti 
helseinstitusjoner og over hundre omsorgsbyer. Operasjonen fortsetter i tiden fremover, på tross av en 
midlertidig stans i den generelle støtten fra NMS til FLM fra 1. mai (jfr oppslag i Vårt Land og Dagen).

Vi har mottatt en rapport fra prosjektleder Dr. Nivo Nirina Rasamimanana om hvordan det går 
med det forebyggende prosjektet. Dr Rasamimanana forteller at hovedmålet med dette 
prosjektet, som er finansiert av NMS, Evangelical Lutheran Church of America (ELCA), Global 
Health Ministry (GHM) og Hover Aid er å gjøre forebyggende helsearbeid i møte med Covid-
19-pandemien, særlig overfor sårbare mennesker.

Status er følgende:
• 109 omsorgsbyer har fått såper, munnbind og kostholdstilskudd
• På mindre enn to uker kom det frem hjelp til alle kirkens synoder
• Det ble overlevert 41.760 såper, 2.000 pakker med kosttilskudd (til pasientene) og 1.500 

munnbind (til omsorgspersonell)
• Skriftlig veiledning om forebyggende koronatiltak er blitt utdelt til de ansvarlige på 

omsorgsbyer og helseinstitusjoner
• Det er blitt produsert forebyggende kampanjer for radio- og fjernsyn på ni dialekter
• Flere steder hadde medarbeiderne store problemer med å komme frem, grunnet ødelagte veier 

i kjølvannet av regntiden. Verst var det mellom Ambilobe og Vohemar på Nord-Madagaskar.
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Rasoarimanana Sahondra er leder av Salfa. Foto: 
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Hva gjør vi på Madagaskar?
Vi støtter kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. 
Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er 
knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, 
utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antsirabe støtter vi kirkens arbeid blant de fattigste av 
de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og 
barnehjem. Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. Vi støtter også kompetanseutvikling 
i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjons-
arbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.

SALFA vil snart ha en ny utkjøring til alle synoder. Det vil da være hovedfokus på kirkens 
helseinstitusjoner (totalt 53) og de omsorgsbyene som ikke fikk hjelp i første runde. I denne 
runden vil SALFA distribuere flere munnbind og kosttilskudd. I tillegg vil det bli overlevert 
hansker, desinfiserende midler, medisiner, digitale temperaturmålere og vannbeholdere med 
kran.

Informasjonsplakater om gode koronatiltak vil bli distribuert i omsorgsbyer, helseinstitusjoner, 
skoler, menigheter og på steder hvor mye folk samles.

Det blir sendt forebyggende kampanjer på ni dialekter på radio- og fjernsyn.
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