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11. Ordinære Generalforsamling
Torsdag 5. Marts kl.18.30 på Højslev Kro

Mødet indledes med Generalforsamling og ½ times dias-fortælling om vore projekter og Kurt’s rejse i efteråret 2008.
-  Alle, også ikke-medlemmer, er velkomne.
Kl.20 vil der blive serveret en let anretning (pariserbøf mv.) med øl/vand for 120Kr.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er villige til genvalg, så vær ikke bange for at komme

Medlemskab - Nyt kontingent-år!
Så gik der igen et år for Himalayan Project. Og igen et år med succes for både små og store projekter. Men vi skal i
gang med år 2009. Vi har altid brug for al den støtte og opbakning, som mange medlemmer betyder. Og så mangler
vi kun få medlemmer i at runde de 300 som skattevæsenet kræver for at man kan få fradrag for sine ekstraydelser til
foreningen, såsom scholarship. Derfor håber vi meget, at du vil fortsætte, og at du vil reklamere for et medlemskab i
din omgangskreds. I 2008 brugte vi 85% af vor indkomt til projekter i Nepal og kun 7% til administration i Danmark,
og denne balance vil rykke i den rigtige retning, jo flere medlemmer vi er. Vi ønsker dig velkommen i Himalayan
Project 2009. 
Personligt Medlemskab: 250 Kr
Ungdomsmedlemskab:    125 Kr (studerende og unge med lavindkomst)
Støttemedlemskab:    125 Kr
Benyt vedlagte indbetalingskort eller overfør via homebanking.
Overførsel fra konto til konto: 92602651842339
Via indbetalingsfunktionen: +73< (tomt felt) +86316536<
Eller direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
En stor tak til “År 2008's donorer” som har støttet HP med 50% af sine indkomster. Tak til PONA-
Foundation, Hans Thon Schwerin, tandlæge Benny Frømann, Venø Menighedsråd, to Rotary klubber i
Arizona, Vinderup Inner Wheel, Maja & Johanne Lomborg, John Dee & Anne Sofie Urne, Svend Præst,
Jette Appel Hansen, Birthe & Jens Dalgaard, Johannes Have Pedersen, Birgitte Garbøl, Dorte Bach,
Jørgen Carstensen, Birgitte Windfeld, Henrik Martin, Martin Skou, Erik Hallgren, Ib Flarup og Jørgen
Vestergård.

Fotos inde i bladet: Namgyal Jangbu Sherpa & Kurt Lomborg   -   For- og Bagside: Kurt Lomborg
Forside: Ringmu Village og Khumbu-bjergene  - Bagside: Chhimbu Primary School
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Forord  af Kurt Lomborg
Himalayan Project er ved at være en rigtig effektiv lille NGO, selv om arbejdet stadig  foregår i en meget

lille lukket kreds. Vi tager til stadighed ved lære af vore fejltagelser og indretter os efter det forudsigelige,
og prøver at forudsige det uforudsigelige. Især når det gælder byggeri og etablering af fysiske strukturer er
vi blevet dygtige, og vores succes er næsten fuldstændig på hardware-siden. Det er efterhånden nemmere at
finde penge til projekterne, end det er at beskrive og opfinde dem. Organisationer og fonde, der ønsker at
donere til et succesfuldt projekt i Nepal, har efterhånden fundet ud af, at de kan gennemføre det med os, så
deres indsats giver det størst mulige og sikreste afkast. Vi har nu færdigbygget SEKS flotte skoler. Åbnet den
første Internet-café ude mellem bjergene. Givet computer-udstyr til en skole.  Repareret 3 små elværker.
Lavet to vej-projekter. Og en masse småprojekter. Og i løbet af dette år skal vi i gang med ombyg-ning og
tilbygning af TRE skoler. Etablere en “Emergency Clinic” og opgradere en Health Post. Gennemrenovere
et større elværk. Starte computer-uddannelse i fire skoler. Og så kan vi nok ikke overkomme mere i år, og
må gemme tre andre skole-projekter, radiohuset, og flere af de andre, som vi har sagt foreløbigt nej til.

Men her ryger der grus i maskineriet og i vores selvfølelse, for alle vore flotte resul-tater lyser enormt op
i landskabet og ser imponerende ud, men desværre er det samfund som skal udnytte vores produkt ikke gearet
til det. Vi har for længst erkendt behovet for at sætte ind med uddannelse og motivering af skolelærerne,
træning af folk i demokratisk samfundsforståelse, give uddan-nelse og træning til unge og ældre efter
skolealderen, lære folk at samarbejde om landsbyens faciliteter; med andre ord, hele software-siden. Men på
dette felt har vi slet ikke ret meget succes. Der er gjort flere gode tiltag for at komme i gang, men det er endnu
ikke lykkedes at finde donorer. Danida er forsøgt uden held, en institution har afvist os, vores sædvanlige
donorer er i det hele taget ikke særlig interesserede i software, som er svært at måle og veje. Men nu har vores
Ambassade i Nepal åbnet en lille pengekasse for os, hvis vi vil lave et projekt med styrkelse af kvinders
stilling i samfundet, et “Women Empowerment Project”. Men så render vi ind i næste problem. Det har endnu
ikke været muligt at finde nogen, der ville eller kunne løfte denne opgave, hverken i Nepal eller i Danmark.
Og det er rigtigt ærgerligt, for vi kan se adskillige farbare veje til vores lille samfund deroppe i Upper Solu,
men vi er ikke i stand til at gå ind på dem. Vi er simpelthen i mangel på folk, der har tid og lyst til at gøre en
personlig indsats sammen med os.

Hvem er så “OS”? I Danmark er vi reelt 3-4 som gør en indsats, og lige så mange der giver en hånd en gang
imellem. I Nepal igen lige så mange, der er klar til at give en hånd med mindre opgaver, og så selvfølgelig
vores 3 ansatte. Ambika vores kontor-assistent, som skriver, oversætter, kommu-nikerer, holder kartotek og
meget mere. Og nyeste ansatte Tika Ram som rydder op, sørger for det praktiske, serverer the og kører
ærinder på vores nye cykel. Og så endelig Namgyal Jangbu Sherpa - krumtappen i vores organisation. Han
er egentlig stude-rende, men organisationsarbejdet har ikke givet ham tid til studierne de sidste par år. Han
har en finger med i alt, hvad vi laver, og bliver bedre og bedre til det. Det er også ham der hver tredie måned
går en runde i hele Upper Solu og sørger for at alt vores arbejde deroppe går rigtigt til.

Læs her Namgyals artikel om, hvordan han oplever den årlige Basis Runner Service, hvor projekter afsluttes
og nye beskrives. Og læs også Thorbjørns indlæg om det vejkryds Himalayan Project er nået til. Hvor vi
frygteligt gerne vil gå ad alle vejene mod målene, men står lidt i stampe.

Runner Service Rapport, oktober-november 2008
af Namgyal Jangbu Sherpa (oversat af Anne-Marie Lomborg)
Kort introduktion af Runner-Service

Upper Solu Runner Service er en praktisk støtte for de organisationer og donorer, som har
udviklingsprojekter i Upper Solu. Runner Service er styret af Himalayan Project Nepal (HIPRON) igennem
en pålidelig og kompetent person, som besøger Upper Solu for at føre kontrol med de igangværende projekter
for Himalayan Project  Denmark (HP) i samarbejde med den lokale befolkning.

Runner besøger Upper Solu hver 3. måned og udfærdiger rapporter til involverede donorer efter at have
kontrolleret og superviseret det udførte arbejde. 

Upper Solu defineres her som de fem Village Development Commitee (VDC / Kommune) Beni, Bakanje,
Trakshindu, Thamakhani og Salleri. Det er en del af Solu Khumbu District i Øst-Nepal.

Kunden er den person eller organisation, som ønsker en opgave udført i området. Opgaverne som kan
udføres er kun begrænsede af HIPRON’s formål. Runner Service startede i 2007 samtidig med etableringen
af HIPRON, og dets formål er at fremme og støtte de projekter som er til gavn for den lokale befolkning.
Runner Service efterår 2008:

Himalayan Project har mange forskellige uddannelsesprojekter i Upper Solu. Blandt dem er der ombygning
af Chhimbu og Bakanje skoler samt støtte til deres lærerlønninger. Ombygning af Thamakani, Loding og
Solung skoler. Computer projekter i Junbesi Communication Center og i Mount Everest English Secondary
School. Derudover scholarship i alle fem kommuner. Alle skole-ombygnings-projek-terne er støttet af
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forskellige Rotary-klubber i Danmark, og de fleste af dem er netop nu afsluttede. Alle projekterne giver
livskvalitet og muligheder for befolkningen i Upper Solu. HP´s formand Papa Kurt har igangsat alle disse
projekter gennem HP siden 1999, og uden ham var dette ikke muligt. Hvert enkelt projekt tilses, som før
nævnt hver 3. måned og der præsenteres rapporter for de implicerede donorer igennem HP. Formand Papa
Kurt besøger området hver efterår for at tilse, udvikle og igangsætte nye projekter.

Her i efteråret besøgte jeg Solu af to omgange. Første gang med Papa Kurt og hans kone Mummy Anne-
Marie og fire andre danskere, samt Survey Team og fire bærere. Papa Kurt skulle tilse og kontrollere HP’s
projekter og de øvrige danskere var dels på trek, men også ude for at se alle vore projekter. Survey Team
bestod af 3 sygeplejersker og en yngre hjælper, og de skulle udføre en befolkningsundersøgelse i Bakanje
VDC om sundhed og sygdom. Denne undersøgelse skulle være optakten til etablering af en “Emergency
Clinic” i Chhirringkharka. De fire bærere var med for at bære de danske venners bagage. Og jeg var med for
at udføre Runner Service, men også som tolk og for at hjælpe HP’s Formand omkring projekterne. Efter
denne runde fulgte vi Mummy Anne-Marie, Wilbert, Vibeke, Allan og Lilian til Kathmandu, hvorfra de rejste
hjem til Danmark.

Anden besøgsrunde i Upper Solu var med HP’s Formand og HIPRON’s Sekretær Miss Ambika Maharjan
og vores to sædvanlige bærere Tika Ram Rai og Chhiri Sherpa. På denne anden runde fokuserede vi mere
og grundigere i pro-jekt-arbejdet.

Normalt skriver jeg som Runner en separat rapport om hver projekt, men dette behø-vede jeg ikke på denne
tur, fordi HP’s Formand ville gøre det selv, fordi mange af pro-jekterne skulle afsluttende rap-porteres. Disse
rapporter kan ses på HP’s hjemmeside. Men i stedet har jeg skrevet denne generelle rapport fra turen.

Den første tur nød jeg meget sammen med de danske og nepalesiske venner. Under vores ophold i Solu
fik vi mange påskønnelser fra den lokale befolkning. Vi gik ikke i dybden med projektarbejdet, men alle
projekterne blev overfladisk tjekket. Men Papa Kurt holdt dog forberedende møder med lokale folk, som
skulle hjælpe os på vores næste projekt gennemgang.

Vi startede vores arbejde Kinja. Som Runner udførte jeg mit job, såsom uddeling af scholarship,
oversættelse af donorbreve og uddeling af gaver  til børnene, indsamling af breve til de danske donorer, tjekke
skole-børnenes fremskridt, vejlede dem og opda-tere scholarship-ansøgninger og modtage nye ansøgninger
og være mine danske venner behjælpelige med projekt tilsynene. Papa Kurt deltog i det hele.

Survey Team indledte deres befolknings-undersøgelse. Papa Kurt og de danske venner vejledte dem
undervejs. De hårdt-arbejdende bærere hjalp os alle.

Vi opholdt os én hel dag i Chhimbu, hvor Papa Kurt og danskerne fik indblik i ombygningen af skolen,
holdt møde med håndværkerne, skolelærerne og med børne-nes forældre.

Jeg deltog aktivt i møderne. Alt gik fint under Papa Kurts lederskab. Survey Team var rundt i alle
husstandene for at udføre deres opgave.

Derefter gik vi til Sagar Bakanje, hvor Papa Kurt og danskerne tilså en nyopført Science Lab bygning,
skolemøbler og indret-ning af nye klasselokaler. Vi overnattede dér og samme aften blev der holdt en fest
for os, arrangeret af den lokale befolkning og lærerne. Det var en dejlig aften. Papa Kurt roste hånd-værkeren
Mr. Pasang for hans gode arbejde og udtrykte stor glæde over de succesfulde projekter.

Den næste dag diskuterede Papa Kurt med lærerne og forældre til børnene på skolen;  og en liste over
mindre mangler blev udfærdiget, som de selv kunne udføre uden støtte fra HP. Han bad dem udføre arbejdet
før den anden besøgsrunde, 3 uger senere. Jeg udførte scholarship opgaverne.

Så tog vi til Chhiringkharka igennem Sagardanda. I sidst-nævnte var der samlet mange mennesker for at
byde os vel-kommen med blomsterkranse. De serverede frokost for os og derefter fortsatte vi vores rejse på
3 timer til Chhiringkharka. Det regnede og stien var vanskelig. Mrs. Liljan var træt!  Midt i regnen kom nogle
af de lokale beboere ned med the og ost til os, imens vi stod i ly for regnen. Det var virkelig dej-ligt, og vi
blev alle friske efter at have nydt dette traktement. Tak til folkene fra Chhiringkharka!

Vi opholdt os 2 dage i Chhiringkharka. Papa Kurt holdt møde med Survey Team og gennemgik deres
arbejde. Næste morgen gik vi alle ned til Chhiringkharka Primary School, som HP støtter med undervisnings
materialer. HP har 3 scholarship-modtagere på denne skole. Skolen organiserede en vel-komst ceremoni med
sange og danse udført af elever og forældre. Derefter lavede vi en liste over de undervisningsmaterialer, som
HP ville medbringe på næste besøgsrunde. 

Der var et erfarings-udvekslings-møde imellem Survey Team og landsbyens kvinder omkring deres
helbreds situationen i bygden, og de danske kvinder deltog også. Om aftenen var der et møde med Patale
Electricity Committee; en lille bygd tæt på Chhiringkharka. Sidste år fik Patale Electricity et lån på 5.000
Rupee fra HP til reparationer af elværket, som de nu ønskede at betale tilbage. Men ved en fin lille ceremoni
fik de straks pengene udbetalt igen som donation til udbedring af de sidste mangler ved elværket.

Den næste morgen forlod vi Chhiringkharka og Survey Team, som nu måtte arbejde selvstændigt videre,
og vi begav os på en dagsmarch til Sete. Efter en overnatning gik vi den 10 timer lange tur op over Lamjura
passet på 3550 m til Junbesi. Dér blev vi et par dage, og jeg besøgte min familie i Mopung, som ligger ½
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times gang fra Junbesi. Jeg overnattede hos min familie. Den næste dag fulgte Tika Ram Vibeke og Wilbert
til Phaplu, da de skulle til Kath-mandu og hjem til Danmark før de andre. Papa Kurt og Mummy, Allan og
Liljan besøgte min familie i et par timer, hvorefter vi gik tilbage til Junbesi. Om aftenen, lige efter
solnedgang, kom Survey Team med en syg Sonam Doka (en af sygeplejerskerne), som blev båret af 3 bønder
fra Chhir-ringkharka. Hun var blevet syg i Chhiring-kharka, og hele teamet besluttede at forlade deres survey.
Disse stærke folk havde på 7 timer gået fra Chhiringkharka til Junbesi, bærende på et menneske. Vi brugte
2 vandredage på samme tur!

Vi opholdt os der et par dage for at fuldføre vores opgaver såsom møde med Junbesi Communication
Center, uddeling af mange scholarships, en tur op til Solung og besigtige den ombyggede skole og at få
Sonam Doka gjort rask. 

Efter 3 dage gik vi til Phaplu; Tikaram bar Sonam Doka, og de øvrige bærere afløste ham undervejs. Sonam
Dokas tilstand bedredes netop da vi ankom til Phaplu. Den næste morgen gik jeg sammen med mine danske
venner til Tamakhani og Loding, hvor Padborg-Kruså Rotary Klub har støttet ombygningen af Thamakhani
Primary School og Sydthy Rotary Klub har ombygget Loding Lower Secondary School. Papa Kurt og de
danske venner tilså begge skoler og havde en diskussion med byggeformanden Mr. Krishna. Efter at have
set på alt nybyggeriet på begge skoler, var Papa Kurt utilfreds og udtrykte sin utilfredshed overfor Krishna.
Dele af byggeriet var ikke færdiggjort, og noget andet levede ikke op til den kvalitet, der kræves af HP, og
regnskabet var et rod. Papa Kurt lavede en liste over manglerne og bad Krishna om at færdiggøre dem til
anden besøgsrunde. Vi ankom til Phaplu ved mørkets frembrud.

I løbet af dagen fløj Survey Team og to af vore bærere tilbage til Kathmandu. Andre to bærere gik til Lukla
for at tilslutte sig et andet træk. Næste dag den 26. oktober fløj resten af os tilbage til Kathmandu. Mummy
og de danske venner fløj kort efter hjem til Danmark og kun Papa Kurt blev tilbage.

Mit andet Solu trip var sammen med HP’s Formand og Miss Ambika (sekretær i HIPRON) og de to
bærere, Tika Ram og Chhiri. Denne gang ville vi sætte fokus på det arbejde, der manglede at blive
færdiggjort. Vi begyndte vores arbejde i Chhimbu. I løbet af vores to dages ophold gennemgik Papa Kurt
Chhimbu skoles byggeplads, skolens regnskab og skolens funktion og trivsel i detaljer. Vi holdt et alvorligt
møde med skolelærerne og bygherren, idet der var alvorlige mangler og uregelmæssigheder i byggeprocessen
og i produktet.  Jeg engagerede mig seriøst i mødet. Papa Kurt holdt også møder med forældrene og Chhimbu
Progressive Women Group, hvor Ambika og jeg bistod. Til sidst mødte vi alle eleverne og Papa Kurt uddelte
hans børnebørns, Majas og Johannes, gaver, som var skoletasker og ost, til alle skolebørnene. Derefter tog
vi af sted mod Chhiringkharka, og alle børnene vinkede farvel. Det var med nød og næppe vi nåede
Chhiringkharka, for undervejs skulle vi igennem Bakanje og Orale, hvor Papa Kurt skulle mødes med
skolekomiteen og lærere i Sagar-Bakanje skole. Det var et vigtigt møde om lærernes uregelmæssige arbejds-
moral og forældrenes efterladenhed i forhold til det. Jeg optrådte som tolk til mødet. Diskussionen  drejede
sig om visse læreres alkoholforbrug, og om ikke at passe sit arbejde. Mødet var vist nok godt, idet nogle af
de omtalte lærere indrømmede deres uregelmæssigheder og lovede HP´s Formand at ændre adfærd og ikke
gentage sådan en opførsel i fremtiden. Papa Kurt gjorde det klart, hvordan HP fortsat kan støtte Sagar-
Bakanje skole, og hvad der krævedes fra læreres og forældres side for at forbedre undervis-ningsniveauet.
Han er meget optaget af kvaliteten af undervisningen, som på det sidste er faldet pga alkoho-lisme og
forældrenes ligeglad-hed.

HP har fået bygget fysik/ke-mi lokale, skolemøbler og renovering af klasselokaler, støttet af Padborg-Kruså
Rotary Klub. Lærerlønninger støt-tes af HP og scholarship af diverse private donorer.

I Orale overrakte vi under-visnings-materiale, sports- og musikinstrumenter, til skolen. De var virkelig
meget taknem-melige og glade. Materialerne har vi bragt med os helt fra Kathmandu.

Skolen i Orale har manglet næsten al undervisningsmateriale siden opstarten for to år siden, men deres
ønsker blev opfyldt af HP´s Formand Papa Kurt. Det er en meget lille preprimary skole, placeret på flod-
brinken i junglen. Der er 16 elever og én kvindelig lærer. Skole-bygningen er ny, og der er ingen møbler
overhovedet. Så der er virkelig brug for materiel støtte.

I Chhiringkharka har HP planer om at etablere en Emergency Clinic (akut-sygehus), og Bakanje Health
Survey arbejder på dette projekt. Vi overnattede 2 gange i Sharki´s hus dér.

I løbet af vores ophold holdt Papa Kurt og jeg møde med den lokale befolkning, hvor vi diskuterede
resultaterne af befolknings-undersøgelsen, drøftede selve bygningen og lagde budget. Papa Kurt tegnede
bygningen i samråd med lokale folk om. Vi besøgte stedet, hvor bygningen skal opføres og tog nogle mål.
Der blev draget gode konklu-sioner, og om aftenen drog vi ned til Chhiringkharka Skole for at overdrage dem
under-visningsmateriale, som vi hav-de medbragt. Der var mange mennesker til stede på skolen, og
overdragelsen blev ledsaget af en ceremoni. HP har siden 2007 støttet Chhirringkharka Primary skole med
undervisningsmaterialer. Der er 55 elever og de profiterer af støtten. Vi har også 3 elever på scholarship på
skolen.

Efter Chhiringkharka passerede vi Kange-lemu passet og gik ned til Mopung dalen. Passet er mere end
4.000 m højt. Stien er eventyrlig, spændende og ingen af os kendte den i forvejen. I starten var vi lidt bange
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pga vores gruppemedlem Ambika, som aldrig havde gået i bjerge. Vi forventede at hun kunne få problemer
med højdesyge, men heldigvis var hun stærk og kunne klare det. Der er en storslået udsigt på ruten, og vi
glemte alle vores destination for en tid og hengav os til naturens skønhed. Men vi skulle jo nå til Mopung
dalen. Vi nåede den lige efter mørkets frembrud, og vi indlogerede os alle i min mors hus. Mopung var kold
og blæsende, men vi havde intet valg.

I denne dal har HP ti scholarship-børn, der alle havde fået deres scholarship på den første tur. Der er også
en Primary School, støttet af Padborg-Kruså Rotary Klub med et nyt blik-tag.

Næste morgen fortsatte vores rejse til Ringmu Valley. Vi passerede Singsare-La passet (3.475m). Der er
en god sti, som fører til Ringmo-dalen, og som blev anlagt for ti år siden af HP for at fremme turismen i
området. Singsare-La er et meget smukt sted, hvorfra man åndeløs kan betragte skønheden med Mount
Everest og andre berømte bjergtinder i horisonten.

I Ringmu boede vi i Temba’s lodge. Temba er tidligere formand for Ringmu skole. Papa Kurt ønskede at
møde Mr. Phugyalzen Sherpa, en aktiv person i lands-byen, men han var ikke hjemme. 

Næste morgen gik jeg, Temba, Papa Kurt og Ambika til skolen for at kigge på dens tilstand. Efter at have
gennemgået byg-ningerne, diskuterede vi de nødvendige repa-rationer og ombygninger, og Papa Kurt
konkluderede, at Ringmu skole havde brug for en ny skolebygning, et nyt blik-tag og et nyt toilet. Papa Kurt
bad Ambika og jeg at opmåle skolebygningerne, tagene og skolegården. Og det gjorde vi.

Efter Ringmu stilede vi efter Junbesi med ophold undervejs i Solung og Phurteng
I Solung har HP renoveret Shree Primary skole med støtte fra Køge Nord Rotary Klub. Vi besøgte denne

skole på den første tur, og bygge-projektet blev tjekket, men regnskabet var ikke tilgængeligt, da kassereren
Mr. Gyalzen var på trek. Papa Kurt ønskede at møde ham, og gennemgå hans regnskab. Men vi kom denne
gang forbi på en lørdag og da tager Gyalzen altid til marked. Vi mødte hans kone hjemme, og hun bød os på
te og kogte kartofler til frokost. Derefter fortsatte vi til Junbesi, og undervejs besøgte vi Shanti Bishwakarma;
en handicappet pige af Dalit kasten, som HP påtænker at bringe til en handicap institution i Kathmandu for
at give hende et bedre liv. HP har støttet hendes ældre søster Chamili med et scholarship, men hun droppede
ud af sit studie. Familien boede tidligere nær Junbesi, hvor de havde en lille hytte. For nylig købte en
franskmand et rart hus til dem i Phurting, hvor familien nu driver en te shop.

Vi nåede Junbesi ved aftenstid og boede i Ang Phuti´s lodge. Der bor vi altid, når vi er i Junbesi. Ambika
Maharjan, som er en storby-pige og aldrig har været i bjerge, viste sig at være ret sej til at gå i bjerge. Det
var overraskende for os. Vores bærere var som sædvanlig stærke, glade og underholdende. Så, denne tur var
ganske dejlig. I Junbesi skulle vi etablere communication center (JCC), støttet af Vinderup Rotary Klub.
Nogle teknikere fra SeaGate Computer Institute skulle ankomme med computerne, men de var en dag
forsinkede. Så vi ventede på dem!

Mr. Gyalzen kom for at møde os med Solung skoles byggeregnskab, så vi udnyt-tede tiden til at gennemgå
fakturaer, og mødtes iøvrigt med folk, scholars og nye ansøgere osv. Temperaturen var nede og vinteren var
startet, og vi puttede os omkring ildstedet. Det var den 17. november 2008.

Folkene fra SeaGate ankom med alt udstyret ved aftenstid. Næste morgen installerede de 3 computere, 1
printer og 1 scanner af høj kvalitet, doneret af Vinderup Rotary Klub. Formanden for HP indviede JCC, og
i hans tale fokuserede han på at centret skal være selvkørende ved at skabe indkomst ved at give en høj
service. Der samledes mange mennesker og der blev sunget og danset til lejligheden. Efter åbningen af dette
center, er dette specielle område begunstiget med kommunikations faciliteter, so befolkningen nu kan
kommunikere med hele verden.

Efter Junbesi tog vi af sted til Paplu. Ambika havde hjemve og ville hjem så hurtigt som muligt. Men hun
måtte vente to dage på et fly. I løbet af vores ophold i Paplu, besøgte jeg og Papa Kurt igen Thamakhani og
Loding skoler. Dem havde vi tjekket på den første tur, og Papa Kurt havde noteret manglerne ved arbejdet
på begge skoler, og vejledt Krisnha i hvad han skulle have gjort, inden vi kom igen Vi tjekkede igen
byggeriet og regnskabet. Papa Kurt måtte atter udtrykke misfornøjelse, efter at have tjekket alt arbejdet, i en
alvorlig samtale med byggeformand Krisnha. Han havde ikke fuldført de resterende opgaver indenfor
tidsrammen og havde ikke leveret ordentlige fakturaer på projektet. Samme dag vendte vi tilbage til Paplu
og næste morgen fløj Ambika og Papa Kurt til Kathmandu, og jeg fulgte efter en dag senere sammen med
Chhiri. Tika Ram valgte at få pengene til flybilletten udbetalt og gik tilbage til Jiri og tog bussen.

Alt i alt så var begge vore ture succesfulde og udbytterige. Vi gennemførte pligt-opfyldende vores opgaver.
Der var fuld samarbejdsvilje fra lokalbefolkningen, projekt medarbejderne så vel som vore danske venner
og de nepalesere der deltog på turen. Udern al den samarbejdvilje ville det ikke have været muligt at
gennemføre vores opgave. Derfor vil jeg gerne takke jer, alle mine danske venner, som støtter så meget op
omkring vores samfunds udvikling, og særligt til Papa Kurt som har arbejdet så hård i det sidste årti. Jeg vil
også gerne takke alle mine nepalesiske venner som har støttet så meget op omkring vores kald.

Kathmandu den 15. januar 2009
Namgyal Jangbu Sherpa
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Om NGO’ere og empowerment   af Torbjørn Ydegaard
Teori er ikke det sammen som virkeligheden, det er forenkling af virkelig-heden. Teori kan derfor til

tider være en god måde at beskrive virkeligheden på – for det enkle kan være nemmere at forstå end det
komplekse. Det gælder også for to centrale begreber i arbejdet med at hjælpe i Nepal og andre steder i
verden, hvor der er hjælp behov: NGO (Non-government organization) og empowerment. Dette notat er
et forsøg på at indkredse de to begreber teoretisk og praktisk. 
NGO

En NGO er en ikke-statslig organisation. Teorien om NGO’erne skelner mellem fire generationer af
NGO’er:
1. generation fokuserer på direkte nødhjælp,
2. generation fokuserer på hjælp til selvhjælp til afgrænsede lokalområder og inden for afgrænsede
sektorer,
3. generation kombinerer mikroniveauet med en indsats på makroplanet, f.eks. i forhold til national
lovgivning og
4. generation inddrager det globale perspek-tiv. 

Der ligger ikke en kvalitativ vurdering bag generationsbetegnelsen. F.eks. er der jo et stadigt og
påtrængende behov for nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer, krige og andre ulykker. Men det
betyder, at set i den store optik bevæger mange NGO’er sig fra den ene generationstype til den næste i
takt med at organisationen konsolideres og opgaverne vokser.
Empowerment

Empowerment sigter på at styrke økonomisk svage befolkningsgrupper, som tillige er udelukket fra
politisk indflydelse på beslutninger, der vedrører deres dagligdag. Empowerment styrker således folks
selv-værdsfølelse. Der skelnes mellem fem typer af empowerment-strategier:
1. Støtte til forbedrede levevilkår: Uddan-nelse, træning, sundhedspleje, iværksæt-terstøtte, jobskabende

aktiviteter og indtægtsgivende virksomhed.
2. Bevidstgørelse mht. rettigheder og mulighed for handling.
3. Opmuntring til selvorganisering og deltagelse i udviklingsarbejde og politiske beslutningsprocesser.
4. Organisatorisk kapacitetsopbygning.
5. Støtte til nedbrydning af barrierer, der stiller sig hindrende i vejen for vareta-gelse af interesser. Eller

positivt formu-leret: Tilvejebringelse af politiske og institutionelle rammer, som fremmer og
begunstiger folkelig selvorganisering og politisk deltagelse.

Pkt. 5 – nedbrydning af barrierer – kan myndighederne selv tilvejebringe, hvis viljen er til stede. Det
kan muligvis være tilfældet med den nye nepalesiske regering – i hvert fald pegede fremlæggelsen af
finansloven for 2009 med dens fokus på lokale beslutninger i den retning. De øvrige punkter er nogle, der
skal kæmpes for i et buttom-up perspektiv, der passer godt med NGO’ernes, herunder HP’s,
arbejdsstrategi.

Empowerment-tanken løber ofte ind i lokale og nationale konflikter i og med at en indsats for hidtil
tavse eller undertrykte befolkningsgrupper med nødvendighed vil rokke ved hævdvundne magtforhold –
og ingen afgiver magt uden sværdslag! Dette er nødvendigt at indtænke og forholde sig til i et land som
Nepal, der er og har været præget af kastetænkning og voldelige konflikter.
Himalayan Project

HP er en udpræget 2. generations NGO med de styrker og svagheder det giver. På styrkesiden tæller et
stort lokalkendskab og mange personlige kontakter og netværker. Dette, sammen med en type 1
empowerment-tilgang, giver organisationen en stor gennemslagskraft i lokalområdet med mulighed for
lokalt ejerskab til de iværksatte projekter.

Men der lurer også nogle farer ved denne konstruktion. For det første betyder person-afhængigheden
netop afhængighed af én person – af Papa Kurt, der som karismatisk iværksætter og organisator bærer
hele organisationen. Står og falder HP med Papa Kurt, eller kan der tænkes et generations-skifte ind?

En anden fare ved kombinationen af en type 1 empowerment og en 2. generations NGO er dens fokus
på mursten og andet håndgribeligt i lokalsamfundet. Mursten er nødvendige og en forudsætning for
udvikling. Men de er ikke en tilstrækkelig forudsætning, for de skaber ikke af sig selv udvikling.
Udvikling foregår først og fremmest mellem ørerne på folk – og så kommer HP’s hidtidige strategi til
kort.

Én vej ud af disse begrænsninger er gennem udvikling af empowerment-strate-gien, hen imod
opmuntring til selvorga-nisering og deltagelse i udviklingsarbejde og politiske beslutningsprocesser samt
organi-satorisk kapacitetsopbygning. Det er ikke nogen let vej at gå, bl.a. fordi man løber ind i konflikter
omkring magtforhold. Ikke desto mindre tror jeg at det er sti, der nødvendigvis må betrædes, også fordi
den øger ejerskabet til udviklingen og i høj grad sigter på at gøre udviklingen selvbærende.
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En anden vej at gå er allerede ved at tegne sig for HP: I og med at kontakter og netværk nu også er ved
at etablere sig i Kathmandu, bl.a. med Rotary-klubber og ind i den danske ambassade, og fordi nogle af
de problemer der opleves ude i bjergene er forårsaget af rammer og vilkår på national niveau, er der
udsigt til en langsom bevægelse hen imod en organisation på generation 3 niveau. Dermed åbnes der også
for indsatser for empowerment med udgangspunkt i pkt. 2 og 5. Nemlig bevidstgørelse mht. rettigheder
og muligheder for handling og tilvejebringelse af politiske og institutionelle rammer, som fremmer og
begunstiger folkelig selvorganisering og politisk deltagelse.
Women empowerment

Én tilgang til empowerment taler om husholdningerne som udgangspunkt for en netværksdannelse, der
sigter mod økonomisk selvformåen og politisk indflydelse. At hjælpe husholdninger til empowerment
betyder, at man styrker deres:
• Fysiske rum
• Overskydende tid til at handle udadtil
• Relevante viden
• Færdigheder og andre menneskelige ressourcer.

Husholdningstilgangen støtter især kvinderne, og arbejder dermed ud fra et dobbelt sigte: Nemlig dels
at forbedre målgruppens livsbetingelser, samt (eller via) styrke kvindernes position. Da kvinderne
traditionelt er mere altruistiske end mændene i forhold til familien, er de også ofte den bedste agent for
familiens udvikling. Strategien kan udvides til en strategi 5 og kombineres med en generation 3 eller 4
tilgang, og så sigte mere generelt på kvindefrigørelse og ligestilling.

Erfaringen tilsiger, at de bedste resultater opnås der, hvor ...:
• ...målgruppen er forholdsvis snævert defineret, f.eks. i form af skoler i Upper Solu eller en landsby som

Chhiring-kharka.
• ...man kombinerer de forskellige tilgange og niveauer, på samme måde som ovenfor beskrevet for HP’s

vedkommende.
• ...man tager udgangspunkt i konkrete og synlige problemer sideløbende med bevidstgørelse,

uddannelse og organi-sering, som f.eks. skolerenoveringer kom-bineret med tiltag omkring skole-
udvikling, eller opbygning af en Commu-nity Emergency Clinic sammen med projekter for women
empowerment.

Opsummering
Hvis HP ikke stirrer sig blind på succes-serne med skolerenovering, men formår at se dem som et første

skridt hen imod en generel styrkelse af den primære og sekundære skolegang, og hvis generationsskifte
proble-matikken kan håndteres, har organisationen gode muligheder for at udvikle sig til en væsentlig
medspiller for udviklingen i Nepal. Der opsamles løbende erfaringer med lokal organisering, med
administration af midler til byggeri og scholarships, med kommu-nikation på tværs af grænser, kulturer
og tidszoner osv.

Langsomt udvides indsatsområdet fra skolesektoren til sundhedssektoren. Fore-løbig på en bæredygtig
måde der ikke vokser organisationen over hovedet. På den anden side må HP ikke blive meget større, før
det giver kapacitetsproblemer. Så enten skal ekspansionen tøjres, eller også kunne en mere professionel,
dvs. lønnet, ledelse komme på tale.

Annonce:
Rapporten “Bakanje Health Survey 2008" af Sonam Doka Sherpa kan downloades gratis på nettet,
eller købes for 125 Kr under Generalforsamlingen eller 175 Kr (incl.porto) ved henvendelse til
klomborg@post11.tele.dk


