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I Nepal er småbønder 
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

Min første tur til Nepal etter nesten to år i 
unntakstilstand, falt tilfeldigvis samtidig med 
oppkjøringen til klimatoppmøtet i Glasgow. 
Mens verden var i gang med å diskutere 
klimapolitikk på aller høyeste nivå, dro jeg 
ut i felt for å snakke med småbønder på 
landsbygda. Som alltid møtte jeg inspirerende 
folk som hver dag jobber for å skape endring 
for familien sin. Men besøket ble også preget 
av fortvilelse. Den årlige monsunen var 
endelig over, rishøsten var i full gang. Det så ut 
til å bli en god avling. Bøndene hadde høstet 
risen i åkrene sine og spredt aksene utover 
til tørking slik de pleier. Så kom regnet. På et 
tidspunkt ingen hadde forventet det. All risen, 
som skulle bli mat og inntekt, ble ødelagt. 

Et nytt sjokk, en ny krise på toppen av en 
pandemi som er langt i fra over. 

I Nepal jobber vi med å styrke lokalsamfunn 
i møte med klimaendringer og andre sjokk. 
Det handler om å være forberedt og å ha flere 
bein å stå på. Og apropos Glasgow; Til nå har 
fattige land tapt tre ganger mer enn de rike 
på klimaendringene. Pengene som legges på 
bordet fra rike land under toppmøtet er langt 
ifra nok. Vi, og småbønder på landsbygda i 
Nepal, krever mer. Takk for at du bidrar og 
trekker verden i riktig retning. 

Mvh 

Siv Helen Strømland 
Nepal-koordinator
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Siste nytt fra felt
Den alvorlige Covid-19 situasjonen i Nepal 
har utsatt prosjektet, men i forrige kvartal 
kunne man endelig gjennomføre den 
planlagte opplæringen! 12 lokale kvinner og 
ungdommer har lært å bygge rentbrennende 
ovner, solgt disse videre og installert de hos 
90 familier i området.

Sabitri Sunari Magar (45) fra landsbyen 
Devikot sier: - Før trodde jeg ikke at 
matlaging var mulig med så lite ved. Det er 
ingen forurensning på kjøkkenet siden all 
røyk går ut av skorsteinen.

Budsjett 
Status: Ferdigstilt

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

En av kvinnene viser fram en av ovnene gruppen har laget
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Siste nytt fra felt
I Q3 investerte du i en maiskvern til 50 
bønder i Rapti. Maiskvernen har allerede 
kommet godt med i årets maisinnhøstning. 

Det jobbes også å få lokale myndigheter til å 
matche investeringen så enda flere 
kvinner får tilgang til jordbruksteknologi 
som dette. I neste kvartal er du med på å 
investere i enda en kornkvern og en treske-
maskin. Det skaper likestilling i landbruket, 
som er avgjørende for å utrydde fattigdom!

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

Maiskornet kvernes til mel. Illustrasjonsfoto: Julie L.Lillesæter 

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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I mange år var Ram Devi 
Rokaya (21) bekymret for om 
hun hadde nok mat, men etter 
at hun fikk muligheten til å 
investere i egne dyr har livet 
endret seg. Nå inspirerer hun 
andre i lokalsamfunnet til å 
gjøre det samme. 

Livet i fjellene
Ram er 21 år og bor i Humla, som ligger høyt 
i fjellet nord i Nepal. Humla kan bare nås 
med en flyforbindelse som ofte må avlyses 
i dårlig vær, eller ved å gå på stier gjennom 
fjellet i mer enn 10 dager fra nærmeste 
bilvei. Dette er faktisk regna for å være det 
mest utilgjengelige og forsømte distriktet i 
hele Nepal. Det gjør det vanskelig for folk å 
skaffe nødvendige varer som mat, medisiner 
og klær. De fleste er dermed helt avhengig 
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av det de selv dyrker. 

 - Jeg husker godt da det ikke var noe å 
spise om vinteren, forteller Ram om sin 
egen oppvekst. 

Selv mistet hun foreldrene som barn og ble 
nødt til å gifte seg tidlig for å klare seg. Til 
tross for en tøff start på livet har Ram klart 
seg  godt.  Hennes historie viser at små 
investeringer kan nå langt. For noen år 
siden deltok hun i ett av Utviklingsfondets 
prosjekter. Der fikk hun et par kaniner og 
opplæring i klimatilpasset landbruk. Ram 
fikk verktøyene hun trengte til å starte med 
husdyrhold og bygge sitt eget drivhus - og 
det gjorde hun. 

I dag har hun 20 kaniner og har blitt leder 
for et lokalt kooperativ. Hun dyrker nå hele 
året og sikrer familien nok mat, klær og 
skolegang. Investeringer som din gjør at flere 
som Ram kan investere i sine egne liv.

Humla er et hardt sted å leve. Stedet er kjent 
for sin store naturskjønnhet, men også sine 
bitende kalde vintere. Det å finne måter å 
dyrke tilstrekkelig med mat på er viktig for 

lokalsamfunnets matsikkerhet. I Humla 
har flere bønder begynt å dyrke i små 
plasttunneller som sparer på noe av varmen 
og lar matplantene vokse til tross for de 
kalde tempraturene. 

Utviklingsfondets arbeid handler om 
nettopp det å sikre langsiktig tilgang på 
mat. Vi gir opplæring i klimatilpassede 
dyrkingsmetoder, etablerer tilgang til rent 
vann og introduserer kjøkkenhager der folk 
kan dyrke næringsrik mat. Det familien har 
til overs av matvarer, har de mulighet til å 
selge på det lokale markedet. Det sikrer 
inntekt til viktige ting som skolegang til 
barna.  

For Ram blir nok vinteren bitende kald 
som vanlig, men hun trenger ikke lenger 
å bekymre seg for at familien ikke har nok 
mat. 

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

