
Dramatisk på Madagaskar

I en tid preget av global økonomisk tilbakegang ser vi at de fattigste landene er særlig 
hardt rammet. På Madagaskar har bortfallet av turisme ført til en kraftig svekkelse av den 
gassiske valutaen. Kjøpekraften til alle gassere er redusert og arbeidet med å utrydde 
ekstrem fattigdom er satt tilbake mange år. I et land som Madagaskar betyr redusert 
kjøpekraft at barna ikke lenger kan gå på skole, at sykehusregningen ikke kan betales og 
at man spiser mindre.

NMS er med på flere viktige prosjekter som styrker lokal produksjon av mat. Ved 
landbruksskolene Fihaonana og Tombontsoa har NMS lenge bidratt til å gi 
landbruksutdanning. Denne utdanningen var tidligere dominert av et ønske om å 
modernisere og mekanisere landbruket. Dette vil kunne føre til økt produktivitet, men har 
vist seg vanskelig å realisere. I de senere årene har skolene i stadig økende grad tilpasset 
undervisningen i retning av mer bærekraftige, økologiske og konkurransedyktige 
produksjonsformer. Oppdrett av fisk på land, alternative metoder for dyrking av kassavarot
og vaniljeproduksjon går nå hånd i hånd med kylling- og griseoppdrett, og 
melkeproduksjon.

I møte med utfordringene som ligger foran oss er landbruket et av de viktigste 
virkemidlene. Fattigdom og sult, forurensning og klimaendringer er alle faktorer hvor 
landbruket spiller en viktig rolle. Også forvaltning av naturresurser som jord, vann og skog 
blir stadig viktigere. Madagaskar står nå mitt i en økologisk katastrofe hvor skogsområder, 
elver og arter blir ødelagt i et høyt tempo. Produktiviteten av land er lav, og befolkningen 
er i stor grad underernært. Den kraftige befolkningsveksten og forverringen av de lokale 
miljømessige forholdene tvinger frem nye løsninger.

Landbruksskolene spiller en viktig rolle i å endre holdninger og gi ny kunnskap, men 
oppdraget er ikke enkelt. Rektor Hoby ved Fihaonana jordbruksskole forteller at det 
gjerne tar to generasjoner før en familie våger å endre landbruksteknikker. Dette henger 
sammen med respekten for kunnskapen som blir delt fra generasjon til generasjon som 
står helt sentralt i gassisk kultur og tradisjon. Å bryte med dette er tabu i mange områder. 
Hoby forteller at endringen ofte kommer når andre generasjon har fått undervisning ved 
landbruksskolen. For da er de to ledd i familien som sammen kan stå inne for endringene.
Ved landbruksskolene får elevene opplæring som øker matproduksjonen på øya. De blir 
også oppfordret til å dele sin kunnskap videre med andre og bidra til endring. En viktig 
del av undervisningen er å ta samfunnsansvar, og forvalteransvar for skaperverket.
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Hønseoppdrett på Tombontsoa

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.

En tekniker sjekker en høne etter vaksinasjon

Les mer om Madagaskar 
og arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

På denne siden er det også nylig oppdaterte 
ressurser til menighetsavtalen: Brosjyre, 

plakat til infoskjerm, bønnekort, 
powerpoint-presentasjon med mer.

Vi håper mange av våre 
samarbeidsmenigheter ønsker å være med 
på Den norske kirkes aksjon «Sammen som 

kirke i hele verden» 2021.

Se kirken.no/sammen

NMS har ekstra ressurser til aksjonen 
tilgjengelig på nms.no/sammen

Aksjonen gjennomføres i tiden mellom Kristi 
himmelfartsdag 13. mai og St. Hans 23. juni

https://kirken.no/sammen
https://nms.no/sammen

