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I Nepal bor mange 
bønder høyt i fjellene, 
og er svært sårbare for 
endringer i vær og klima.

Investeringer i 
yrkesopplæring og enkel 
jordbruksteknologi 
kan løse mange 
problemer i møte med 
klimaendringene.
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Kjære 
utviklingsinvestor

Situasjonen i Nepal var i Q2 på sitt mest 

kritiske så langt i pandemien. Deltavarianten 

av koronaviruset spredte seg i India, og 

ble båret over grensene av desperate 

fremmedarbeidere som returnerte hjem til 

sine familier og landsbyer i Nepal. Sprengt 

sykehuskapasitet og tusenvis av døde gjorde 

gater i Katmandu til massekrematorier. 

Grenseområdene mot India ble særlig hardt 

rammet. Flere av våre partnere måtte stoppe 

planlagt aktivitet før sommeren på grunn av 

lokale restriksjoner, smitte hos egne ansatte 

og en generell utrygg situasjon. 

Gjennom våren og sommeren har Nepal hatt 

to lange måneder i total lockdown. Selv om 

situasjonen har stabilisert seg noe, melder 

våre partnerne nå om økende smittetrykk og 

frykt for en tredje bølge. 

Vi er takknemlige for at du investerer i 

konkrete løsninger på sult og fattigdom i 

Nepal. I den pressede situasjonen verden nå 

står i, trengs det mer enn noensinne. 

Mvh  

Jan Thomas Odegard 

Leder i Utviklingsfondet
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Siste nytt fra felt
I andre kvartal ble Nepal rammet av en 

dramatisk ny bølge med koronasmitte 

og en påfølgende langvarig lockdown. 

Opplæringen av åtte ungdommer i å lage 

rentbrennende ovner ble derfor blitt utsatt til 

det var forsvarlig å samles igjen. 

Arbeidet kunne starte opp igjen i juli og 

ungdommene er godt i gang med kursing. 

Det er også gledelig å melde at lokale 

myndigheter har bestemt seg for å bidra 

til prosjektet slik at enda flere familier får 

rentbrennende ovner. 

Budsjett 
Status: Starter implementering Q1 2021

Om prosjektet
Arbeidsledigheten blant unge på 

landsbygda er høy, og pandemien har gjort 

situasjonen vanskeligere for dem. I dette 

prosjektet får ungdommer opplæring i å 

lage rentbrennende ovner som de kan 

selge lokalt til familier som trenger det.

De tradisjonelle ovnene forårsaker 

luftveisinfeksjoner med sin skadelige 

røyk og brenner så mye ved at den lokale 

skogen står i fare for å bli hugget helt ned. 

Rentbrennende ovner har derfor positive 

effekter på både inntekten til ungdommene 

og lungene til både landsbyen og jorda vår! 

Prosjekt: 
Rentbrennende ovn

Kostnadsposter Kommentar Total

Kartlegging av 

behov

347 kr

8 dagers kurs i 

ovnproduksjon

8 unge 

arbeidsledige 

ungdommer

11660kr

Installasjon av 

ovnene

Teknisk 

assistanse til 90 

installasjoner

12493 kr

Rapportering og 

oppfølging

1041 kr

SUM 25 541 kr

Implementering av rentbrennende ovner planlegges
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Siste nytt fra felt
I Q3 er du med på å investere i en 

treskemaskin til de kvinnelige bøndene i 

Rapti. Tara Taran understreker at maskiner 

som dette ville betydd mye for familien:

- Jeg jobber hele dagen i åkeren. Resten 

av tiden må jeg bruke på å lage mat og ta 

vare på barna. Når det er tid for høsting 

av hvete, jobber jeg til mørket faller og 

barna mine må vente på middag til sent 

på kveld. Hvis jeg hadde en tresker 

kunne jeg hatt mer tid til barna mine. 

Utleie av denne treskeren ville også gitt 

meg ekstra inntekt.

Om prosjektet
I Rapti står mange kvinner alene om 

både matproduksjonen, hus og barn, 

fordi mennene deres i mangel på andre 

muligheter har reist for å finne arbeid i 

utlandet. Både arbeidet med innhøstning 

og prosessene som må til for å gjøre kornet 

klart til matlaging krever mye tid og krefter.

Enkle redskaper som en treskemaskin, 

kan gjøre en verden av forskjell for disse 

kvinnene. De bruker mindre tid og krefter på 

prosesseringen og kan i tillegg tjene noen 

ekstra kroner på å leie ut maskinen når de 

ikke bruker den selv.

Nytt prosjekt: 
Jordbruksteknologi

Landbruket innebærer hardt fysisk arbeid for kvinner

Kostnadsposter Antall Total

Kornkvern 10 14 900 kr

Manuell mais-

tresker

50 14 900 kr

Opplæring i bruk 

av treskere

10 1800 kr

SUM 31 600 kr
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Manglende muligheter i 
lokalsamfunnet tvinger 
nepalere på flukt. 
Konsekvensen er voldsom 
smittespredning når 
samfunnet stenger ned og 
arbeiderne må reise hjem. 
Hvis flere fikk jobb hjemme, 
kunne mye vært unngått. 

Flukten som skaper 
smittekaos 

En desperat situasjon

I mai ble smittesituasjonen i Nepal kritisk. 

Virusmutasjonen som hadde herjet i India 

kom over grensen til Nepal og førte til 

smittekaos i landet. Hæren måtte trå til for å 

få kremert korona-ofrene og myndighetene 

slet med å få kontroll over smitten i landet. 

Det var ikke en ledig seng å oppdrive 

på sykehusene i verken hovedstaden 

Katmandu eller i de andre byene. Barn 

mistet begge foreldrene sine over natta.

Foto: NTB/AP/Niranjan Shrestha. Store mengder lik kremeres av personell i smittevernsutstyr i Katmandu.
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En varslet katastrofe 

Hvert år drar nesten 200.000 

nepalske ungdommer til utlandet som 

fremmedarbeidere. Mange jobber under 

slavelignende forhold og risikerer liv og helse 

for luselønn. 

Da den andre bølgen brøt ut var det på 

grensa mellom India og Nepal at smitten 

spredde seg raskest. 

Med manglende test- og karanteneregimer 

for de som krysset grensa returnerte 

fremmedarbeiderne til sine landsbyer med 

smitte. Slik eskalerte en allerede vanskelig 

situasjon. Vi så dette skje i fjor også. Da ble 

fremmedarbeidere i land som Qatar og India 

nødt til å reise tilbake til Nepal, etter å ha 

mistet jobbene sine. Slik spredte viruset seg 

til store deler av landet. I mai så vi det samme 

skje igjen. Flukt skaper smittekaos.   

Løsningen ligger i landbruket  

Dersom det ikke er jobb å få der du bor, 

blir du nødt til å flytte på deg. Slik er 

virkeligheten. Behovet for arbeidsplasser på 

landsbygda i Nepal er stort. Små investeringer 

i lokalt landbruk kan skape nye muligheter. 

Myndighetene og internasjonale samfunn 

bør i større grad bidra til å bygge landet og 

utvikle robuste lokalsamfunn på landsbygda, 

der folk flest bor. Ved å klimatilpasse 

landbruket vil det kunne dyrkes mer mat. 

Dette vil ikke bare skape flere inntekskilder, 

men også øke matsikkerheten i landet. Da 

står lokalbefolkningen bedre rustet til å takle 

framtidige kriser som utvilsomt vil komme. 

Utviklingsfondets prosjekter i Nepal handler 

nettopp om å legge til rette for at folk ikke 

ser seg nødt til å reise til slavelignende 

forhold i andre land, men skaffe seg et 

levebrød og ha et godt liv der de allerede 

bor

Din investering gir muligheter

Med små investeringer i yrkesopplæring, 

enkel landbruksteknologi og opplæring 

i klimatilpasset jordbruk, får familier på 

landsbygda i Nepal et alternativ. De må ikke 

lenger forlate sitt hjem. Det alternativet er 

din investering med på å skape. Tusen takk. 

Vil høre mer om arbeidet vårt?  Meld deg på vårt nyhetsbrev. 
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https://utviklingsfondet.no/om-oss/nyhetsbrev/

