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Godt og vel 20 personer hadde funnet veien 
til Batteriet den 25. september. Det ble en fin 
kveld med inspirerende innlegg av Gerda Pauler 
og Steffen Mio Kristiansen fra Operasjon Dags-
verk 2012. 

Gerda Pauler
I forrige nummer av Hamro Patrika skrev Gerda 

Pauler noen ord om den 1650 km lange turen fra 
øst til vest i Nepal. Noen hadde allerede sett Ger-
das bilder og videoer på et møte på Litteraturhu-
set (se neste artikkel). Gjensynet ble nesten enda 
flottere i Batteriets intime lokale og alle hygget 
seg med Gerdas humoristiske måte å fortelle på. 
Vi fikk høre at hun ikke er lenge i ro hjemme før 
nye reiser frister. Denne gang brakte det henne fra 
1. april 2012 over to pass på over 6000 meter og 
16 pass mellom 5000 og 6000 meter, til hun fire 
måneder senere sliten og noe forundret nådde 
fram til landsbyen Hilsa i det vestlige Nepal på 
grensen til Tibet. I Dolpa fant hun sitt Shangri la – 
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Operasjon Dagsverk
Også dette var det en artikkel om i forrige 

Hamro Patrika. På medlemsmøtet fortalte Steffen 
Mio Kristiansen engasjert om høstens arrange-
menter her i Norge. Ekstra spennende var det å 
høre om hvordan prosjektet retter seg spesielt 
mot dalitt-jenter i alderen 13 til 19 år. En animator 

Gerda Pauler forteller om turen.

Steffen Mio Kristiansen forteller om Operas-
jon Dagsverk.

Prosjektet skal vare i 5 år i 7 distrikter i Terai og 
omfatter 25.000 unge, herav er 17.000 jenter. OD 
samarbeider med Strømmestiftelsen.

I pausen gikk praten livlig og mange kjøpte 
lodd. Mest begeistret var nok gutten som vant en 
ryggsekk som foreningen hadde fått fra Bergans. 

Tekst og foto: Marit Bakke

på 18-20 år leder gruppediskusjoner i lokalsam-
funn om de ønskene de unge har for framtiden. 
Jentene får også opplæring i blant annet helse- 
og sanitærforhold, noe som forhåpentlig opp-
muntrer dem til å ta mere utdannelse. Fattigdom 
medfører jo som regel at det er guttene i familien 
som får utdannelse. 

“der er det så vakker”, sa Gerda.
Med stor entusiasme fortalte Gerda at det vik-

tigste med turen var å rette oppmerksomheten 
på autisme i Nepal. Underveis snakket hun med 
folk om autisme og delte ut brosjyrer på nepali 
som hun hadde fått laget spesielt for turen. Hun 
har opprettet et fond som skal skaffe penger til 
utdanning av en nepalsk lærer for autister, i sa-
marbeid med Autism Care Nepal og andre organ-
isasjoner. Gerda var svært glad for at Chris Bon-
ington hadde sag ja til å være turens beskytter 
– en flott attest til et engasjert menneske.
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Eksotisk kulturhistorie 
og dramatisk byutvikling i Nepal
Fotoutstilling og faglig/kulturelt arrangement 

i februar
Norge-NepalforeNiNgeN iNviterer til eN Meget spesiell utstilliNg i fotografieNs Hus 7. februar til 

3. Mars. lørdag 9. februar følges utstilliNgeNs teMa opp Med et faglig og kulturelt arraNgeMeNt i 
MiljøHuset i oslo. 

Torsdag 7. februar kl. 18-21: 
Åpning av fotoutstilling 

Sted: Fotografiens Hus, Råd-
husgata 20, Oslo

Utstillingen varer fra torsdag 
7. februar til søndag 3. mars.

Åpningstidene: tirsdag-fredag 
kl. 10-16; lørdag-søndag kl. 12-16 
(stengt mandager).

Brosjyre for utstillingen i England i 2001.

Fotoutstillingen viser bilder som Dirgha Man 
Chitrakar og hans sønn Ganesh Man Chitrakar tok 
fra begynnelsen til midten av 1900-tallet. Som 
hoff-fotografer for Rana-familien kom de tett på 
den regjerende nepalske eliten som levde i over-
dådig prakt, skarpt atskilt fra resten av samfunnet 
med hovedsakelig bønder som levde på et eksis-
tensminimum.

Bildene viser kostymer, familiesituasjoner, re-
iser med hestekjerre og jakt der det ble lagt ned 
neshorn og tigre i store mengder i datidens rike 
skoger i den sørlige delen av Nepal. Dirgha Man 
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og Ganesh Man Chitrakar fotograferte også sam-
funnet rundt seg, og med Kiran Mans fotografier 
50-60 år senere fra de samme stedene vil utstill-
ingen gi et konsentrert inntrykk av hvordan ut-
viklingen og urban vekst har forandret Kathman-
dudalen. Utstillingen viser også gamle kameraer 
som Dirgha Man og Ganesh Man Chitrakar bruk-
te.

Bildene og de gamle kameraene har vært vist 
i en rekke land, blant annet i England, Sveits (Ba-
sel og Geneve (FN)), Frankrike (UNESCOs hovedk-
varter i Paris), USA, Japan og India. Det er altså en 
enestående utstilling som nå kommer til Norge. 

Norge-Nepalforeningen står bak prosjektet sam-
men med Kiran Man Chitrakar og Ane Haaland. 
Ane Haaland har kjent familien Chitrakar siden 
1975 da hun som kommunikasjons- og infor-
masjonsarbeider for UNICEF fotograferte mye og 
fikk bildene fremkalt hos Ganesh Man Chitrakar 
i Ganesh Photo – den eneste fotoforretningen i 
Kathmandu på den tiden. Mesteren selv sto for 
fremkallingen og tok sine sønner i lære i mør-
kerom og forretning. Kiran Man er yngst av søn-

Kathmandu før og nå.
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Lørdag 9. februar: Faglig og kulturelt 
arrangement

Sted: Miljøhuset, Grensen 9, Oslo (in-
formasjon om tidspunktet kommer se-
nere)

nene, han var den ivrigste av dem alle, og er nå 
den som bærer denne spesielle nepalske kultura-
rven videre. Han begynte som den første fotograf 
i Nepal TV på 80-tallet, og gikk i sin fars og farfars 
fotspor ved å følge kongefamilien på deres reiser, 
og fotografere dem for den nye TV-kanalen. Nå er 
det statsministeren og regjeringsmedlemmene 
han følger på tur, nasjonalt og internasjonalt.

Kirans to barn, Christeena og Suraj, følger 
også i familiens berømte fotspor: Christeena har 
tatt sin Bachelor i USA med en oppgave om bruk 
av foto som politisk og historisk maktmiddel 
blant elitene i Nepal. Hun arbeider nå i Smithso-
nian Foundation i New York. Suraj tar utdannelse 
i økonomi, og lærer fotofaget fra sin far. De kom-
mer alle til utstillingen i Oslo.

Vi ønsker med-
lemmene i Norge-
Nepalforeningen, 
Utviklingsfondet og 
NRNA velkommen 
til to spennende ar-
rangementer. Fortell 
gjerne familie og 
venner om dette.

Inntil da ønsker 
styret alle en riktig 
god jul og på gjen-
syn i et godt nytt år!

Aktuell bok om byutviklingen i Kathmandu
Den tyske arkitekten og byplanleggeren Niels Gutschow har nettopp utgitt The 

Kathmandu Valley. I boken dokumenterer han, på samme måte som Chitrakar-famil-
ien har gjort, hvordan moderne arkitektur på radikalt vis har endret bybildet. Til Nepali 
Times innrømmer Gutschow at hans fascinasjonen over den gamle verden kanskje 
var noe romanstisk, men i Kathmandu Valley tar han en “deliberately dispassionate at-
titude to documenting the spreading urban ugliness (Les mer om boka: http://www.
nepalitimes.com.np/issue/2012/11/15/Nation/19765

Sammen med Non-Resident Nepali Associa-
tion (NRNA) i Norge og Utviklingsfondet holder 
Norge-Nepalforeningen et faglig og kulturelt ar-
rangement. Her vil vi følge opp temaer som ut-
stillingen i Fotografiens Hus belyser.

Nepal er et av Norges hovedsamarbeidsland 
for bistand i Asia, og utstillingen i Fotografiens 
Hus vil gi nordmenn interessante perspektiver 
på den forrykende utviklingen som har skjedd i 
Kathmandudalen der unike kulturminner står i 
fare for å bli svelget opp av befolkningsvekst og 
ukontrollert utbygging. Vi kommer tilbake med 
mer informasjon om innledere som vil belyse 
disse temaene på en spennende måte, med gode 
fagfolk. Kiran Man Chitrakar, datteren Christeena 
og sønnen Suraj vil være til stede, og fortelle om 
bakgrunnen for utstillingen og hva bildene kan si 
om Nepal før og nå.

Det vil også bli kulturelle innslag, og muligens 
– daal bhat!
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   På tur i mange fjell
Lørdag 8. september myldret det med fjellfolk på Litteraturhuset 

– hele dagen fra kl. 17 til en god stund utpå kvelden. Mountain Peo-
ple og Bergans med David Durkan i spissen sto for arrangementet 
og programmet var imponerende: den engelske fjellklatreren Doug 
Scott, Great Himalaya Trail-vandreren Gerda Pauler, og Aslak Aas-
torp. 

Det var vanskelig å tro at den hvithårete eldre 
mannen på podiet har gjennomført 45 ekspedis-
joner til noen av de høyeste fjellene i Asia, herav 
40 helt til topps og 20 av disse som førstebestiger. 
Bortsett fra turen opp sørvest-veggen av Mount 
Everest i 1975 (ledet av Chris Bonington) har 
Dough Scott gjennomført bestigningene uten 
medbragt oksygen – blant klatrere karakterisert 
som “i god alpin stil”. Scott har også klatrer noen 
av verdens store vegger, blant annet Cima Ovest, 
El Cap (med Peter Habeler) og Shivling. 

Men det hele begynte da han var 12 år gam-
mel og deltok på en skoletur til et friluftssenter. 
Han begynte å trene i nærheten av hjemmet i 
Nottingham og deretter ble det turer til Dolomit-
tene, Yosemite og Baffin Island. 

Doug Scott  var først ute med et foredrag 
om …  

Doug Scott med David Durkan til høyre.
Doug Scott, 16 år, i nærheten av Nottingham. 

Noen bøker av Doug Scott: Big Wall Climbing. 
London: Kaye & Ward (1974). Mountaineering 
(1992), og Himalayan Climber: A Lifetime Quest 
to the World’s Greater Ranges (1997). 
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Gerda Pauler fortalte med ord og bilder om 
The Great Himalaya Trail – en 1650 km lange fjell-
tur gjennom hele Nepal i løpet av fire måneder. 
Hun gikk i skyggen av åtte av verdens 8000 me-
ter høye topper. (les mer om Gerda i forrige artik-
kel og i HP nr. 3, 2012).

David Durkan, Doug Scott og Gerda Pauler.

Aslak Aastorp  fortalte om Trollveggen. 
Det ble en historisk og personlig beretning om 
forsøkene på å komme opp en av verdens brat-
teste fjellvegger. “Alle nevnt, ingen glemt”, sa 
Aslak, og fortalte faktisk om alle som har gått 
forskjellige ruter opp Trollveggen. På 

www.norrona.com/MAGAZINE/Trollveggen 
har Aslak lagt ut et flott bilde av Trollveggen, 
et dikt som avsluttes med “Det er ikke sant at 
livet er kjedelig”, samt en personlig beretning 
fra tilsammen 50 dager i “Nord-Europas høyeste 
stup.”  

I programmet var det en times pause der vi 
fikk mat og drikke i kjelleren på Litteraturhuset. 
Der var det også salg av flotte fotografier fra tur-
er gjennomført av Doug og andre klatrere, med 
Dougs signatur.

kr. for årets beste klatrebok. Han ga den straks vi-
dere til Gerda Pauler og hennes arbeide for autis-

Etter foredragene var det mulig å ta en pils 
med gamle og nye venner for å fordøye kveldens 
inntrykk. Men da hadde Hamro Patrikas utsendte 
gått hjem. Overskuddet fra arrangementet gikk 
til to frivillige organisasjonene i Nepal: Mountain 
People - og Community Action Nepal. 

Tekst og bilder: Marit Bakke. 
De to bildene der Doug Scott trener er fra 

hans presentasjon på Litteraturhuset.

Pausen ble avsluttet med auksjon av fotografi-
er. Dessuten fikk Aslak Aastorp en sjekk på 10.000 

Doug Scott selger signerte fotografier.

ter i Nepal.
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Nils Faarlund  overrekker sjekken til Aslak Aastorp.
Aslak Aastorp gir sjekken videre til Gerda Pauler.
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      Det skal så lite til

Utsikt mot Manaslu fra Samdo (tatt fra presentasjonen på Nomaden).

Hovedgjesten var den nepalske legen Sudha 
Shahi og det er første gang hun er utenfor Nepal, 
betalt av Hvitserk (Norge-Nepalforeningens sa-
marbeidspartner). Sammen med initiativtakeren 
Solvor Småkasin fortalte Sudha om hvordan trek-
kere kan bidra postivt på slike turer; plastre sår, 
smøre krem på en brannskade eller gi medisiner 
som lindrer smerter eller demper infeksjoner.  
Sudha er den første kvinnelige nepalske

Sudha Shahi på Nomaden.  

Onsdag 19. september inviterte reisebutikken Nomaden til et 
møte om hvordan den frivillige organisasjonen Samdo2012/Medi-
cal Aid Mountaineering kombinerer trekking og klatring med enkel 
helsehjelp til folk som bor i ganske isolerte områder i Nepal. Den 
første turen gikk sammen med norske og svenske klatrere til Buri 
Ghandaki i Manaslu-området, og navnet Samdo er valgt fordi grup-
pen oppholdt seg mye i den vakre landsbyen Samdo.

l e g e n 

som har behandlet folk ute i distriktene på en en-
kel måte. 
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Se link: http://www.hvitserk.no/artikler/2012/
juli/nepal-foredrag_pa_nomaden

Solvor fortalte også den dramatiske historien 
om forsøket på førstebestigningen av Mt. Pang 
Puche (6500 moh) og som nær kostet noen av ek-
spedisjonsmedlemmene livet under et ras.

Solvor Småkasin og Sudha Shahi. 

Tekst og foto: Marit Bakke

Phewasjøen, Pokhara.   Foto: Dag Norling
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        Det er motiverende å fortelle folk om Nepal”Det er motiverende å fortelle mennesker om Nepal” 
 
Utviklingsfondets Sultkampanje i 2012 var en suksess. Stand, verving av fastgivere og 
seminar i Mathallen ga organisasjonen et kjempeløft. Programkoordinator for Nepal, 
Kyrre Lind, stod på stand i to dager og snakket om Utviklingsfondets prosjekter i Nepal. 
 
Utviklingsfondet har store og små prosjekter i omkring 15 land i Asia, Afrika og Latin-
Amerika. Nepal et av hovedlandene, og organisasjonen er en av få organisasjoner i Norge 
som jobber direkte på grasrotnivå i landet.  
 
Utviklingsfondet jobber med matsikkerhet, klima og fattige mennesker i over 15 distrikter i 
Nepal. Målet er at prosjektene skal være bærekraftige. Sammen med lokale grupper og 

partnere formes eierskap og samhold. Dette 
øker produksjon av mat og gir inntekter til 
de aller fattigste. 
 
Rett fra Nepal 
Kyrre Lind har akkurat kommet hjem fra sin 
siste tur til Nepal. Denne gangen besøkte han 
prosjektene i Humla og i sør i Terai. 
Utviklingsfondet planlegger å starte nye 
prosjekter i distriktene Banke og Dang.  
 
”I Terai møtte jeg svært mange grupper med 
mennesker jeg vil jobbe videre med”, sier 
Kyrre. ”De er veldig fattige og har nesten 

ikke jord, men de er så sterke og tøffe at jeg blir helt målløs. Jeg tror og håper vi kan lage 
flere gode prosjekter framover”. 

 
I Humla fikk Kyrre sjansen til å inspisere et av hovedprosjektene, det langsiktige ”Humla 
Development Initiative”. Humla ligger på flere tusen meters høyde, levekårene er vanskelige i 
Humla og matproduksjonen er lav. Derfor støtter Utviklingsfondet mange forskjellige 
prosjekter som øker grønnsaksproduksjon, dyrehold og inntekter til fattige familier. Samtidig 
jobber organisasjonen med vann og energi.   
 
”Vi trenger flere givere” 
Noen få dager etter at Kyrre kom hjem startet 
Utviklingsfondets Sultkampanje. Da fikk Kyrre sjansen 
til å stå i Mathallen i to dager. Målet var å snakke om 
sult i verden, og verve faste givere til Utviklingsfondet.  
 
”Vi trenger flere private givere”, forteller 
Kyrre. ”Samtidig fikk jeg sjansen til å snakke med 
fremmede folk om Nepal. Det er utrolig motiverende! 
Jeg er jo så glad i dette fantastiske landet.” 
  
Ifølge Kyrre fikk Utviklingsfondet inn over 30 nye 
givere og masse oppmerksomhet. På lang sikt håper 
Kyrre at flere faste private givere kan gi flere prosjekter 
rundt omkring i verden, inkludert i Nepal. 

Kvinnegruppe i Dang med mange gode ideer om hvordan de 
kan utnytte jorda bedre. 

Hei, vil du høre litt om Nepal? 
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arbeid som et middel for sosial mobilitet. Sosialt 
arbeid defineres lokalt som frivillig, ubetalte tjen-
ester for hele samfunnet, uten diskriminering.

 Å engasjere seg i sosialt arbeid øker 
landsbyboernes sjanser for å bli valgt som ledere 
betraktelig, siden sosialarbeidere sees på som 
ideelle ledere. For politikere er også politikk so-
sialt arbeid, mens ikke-politikere ønsker et klart 
skille mellom de to. Plakaten ”Ingen politikk, 
takk”, som henger i landsbyen, er et uttrykk for 
dette. Ved siden av sosialarbeidere er også folk 
med formell utdanning populære ledere fordi de 
er politisk bevisste, kan tale til en gruppe på ne-
pali, og har evnen til å overbevise andre.

 Landbyboerne som ikke har utdanning 
men likevel blir ledere er nesten uten unntak 
politikere. De blir sett på som utdannet fordi de 
har de samme egenskapene som folk med utdan-
ning. Det er et eksplisitt mål for bistand til Nepal 
å få flere kvinner og menn fra underrepresenterte 
grupper i lederskapsposisjoner. Dette vil bare 
bli oppnådd hvis det satses kraftigere på vokse-
nopplæring som fokuserer på funksjonell lesing, 
skriving og regning.

Ph.d. om en fremvoksende 
middelklasse på landsbygda i 
Nepal

Annelies Ollieuz.

Gjennomføringen av demokrati i Nepal førte 
til opprettelsen av mange nye organisasjoner. Ba-
sert på langvarig feltarbeid i en landsby i distrik-
tet Morang viser jeg at dette har ført til flere og 
nye typer ledere. Blant annet kvinner og etniske 
minoriteter er nå i mye større grad representert. 
Jeg kaller denne store gruppen nye ledere en 
fremvoksende middelklasse, som bruker sosialt 

Den 19. oktober forsvarte Annelies Ollieuz sin ph.d. avhandling ”Authority, lead-

ership and democracry in southern Nepal. A village ethnography.” Annelies var sty-

remedlem i Norge-Nepalforeningen 2010-12 der hun blant annet hadde ansvaret 

for en flott oppgradering av hjemmesiden vår. Avhandlingen er skrevet ved Institutt 

for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Norge-Nepalforeningen 

gratulerer Annelies med avhandlingen og gjengir  nedenfor hennes egen presen-

tasjon av den.

Avhandlingen kan lastes ned fra vår hjemmeside: 
www.norge-nepal.no/Annelies Ollieuz
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Living Kathmandu
Bok om pasienter på Patan Hospital

Tshering Tenzing som nyfødt. Foreldrene flyktet fra Tibet til Kathmandu. Thsering ble født prema-
turt, men etter noen uker på sykehuset kunne familien reise hjem med sin førstefødte.

Erlend Berge har laget en interessant og vakker bok om livet på 
et av Nepals største sykehus, Patan Hospital. I to måneder besøkte 
han sykehuset, snakket med pasienter og ansatte og tok bilder. Et-
ter en kort presentasjon av helsetilstanden og helsetilbudet i Nepal 
inneholder resten av boka korte pasienthistorier fortalt med tekst 
og bilder. Det er gripende historier om pasienter og deres familier 
som ofte følger med til sykehuset. Noen har sykdommer som for 
lengst er utryddet i vestlige land, noen er blitt alvorlig skadet, noen 
lider av dødelige sykdommer, men vi kan også delta i fødselen av et 
etterlengtet barn. 
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Legene ved Patan Hospital foretar keisersnitt. Hvert år 
forløses 2.500 barn med keisersnitt på sykehuset.

Boka er på engelsk og skrevet på oppdrag av 
den USA-baserte organisasjonen Friends of Pa-
tan Hospital og er trykket i Kathmandu av Jaga-
damba Printing Press. Du kan bestille boka ved å 
sende en e-post til: erlendberge@gmail.com. Den 
koster 300 kr + porto. Hele overskuddet gis til et 
fond for pasienter som ikke kan betale selv ved 
Okhaldhunga sykehuset i østlige Nepal.

Bhagata Magar har vært innlagt på sykehuset i syv 
måneder på grunn av den sjeldne infeksjonen japansk 
hjernefeber. Hver dag har mannen hennes sittet ved 
sykesengen.

Patan Hospital er undervisningsykehuset for 
Patan Academy of Health Sciences (PAHS) der 
formålet er å utdanne leger som kan praktisere på 
landsbygda, ja. studenter med stipend er forplik-
tet til å gjøre dette i to eller flere år. Vel inne i det 
første kullets tredje studieår, har utnevnelsen av 
en ny PAHS Vice Chancellor ført til at visjonen nå 
er truet. I tre uker har leger og undervisere protes-
tert, og saken er kommet på statsminister Bhat-
tarais bord. Les om PAHS i HP nr. 1, 2011, ss. 12-14, 
og om den aktuelle konflikten på http://www.ne-
palitimes.com/issue/2012/11/24/Nation/19799

Tekst: Marit Bakke Foto: Erlend Berge
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Dessverre ble valget ikke avholdt som plan-
lagt den 24. november, men utsatt til april 2013. 
Nepal har heller ikke fått en ny grunnlov. Politik-
ernes møteaktivitet er imidlertid stor; det loves, 
det trues, og beslutninger utsettes. Den politiske 
kampen foregår til dels med utspill i mediene om 
hvem som er uenig med hvem. Medienes rappor-
tering om at statsminister Bhattarai og president-
en er dypt uenige stemmer visstnok ikke, i ste-
det skyldes den politiske stillstanden den gamle 
konflikten mellom Bhattarai og Maoistenes par-
tiformann, Pushpa Kamal Dahal, og at de andre 
partiene i regjeringskoalisjonen krangler internt. 
Presidenten prøver å balansere ulike interesser, 
også de som Madhesi-partiene har. Behovet for 
”Consensus ageement” gjentas og gjentas. Lyder 
det velkjent?   

Sivilsamfunnet, spesielt frivillige organisas-
joner, er blitt pekt på som en viktig deltaker i 
demokratiseringen av Nepal, blant annet i pros-
essen med å skrive den nye grunnloven. Nå duk-
ker det opp kritiske røster som mener at slike 
organisasjoner i større grad representerer egne 
og utenlandske donorers interesser enn det ne-
palske samfunnet (www.nepalitimes.com/#476, 
13-19. november). Og internasjonale donorer 
anklages for å bryte avtaler om hvor og hvordan 
de kan arbeide i distriktene og lokalt. 

David Seddon, medforfatteren av boken Ne-
pal in Crisis: Growth and Stagnation at the Periph-
ery (1980) mener at hans dystre spådommer om 
at Nepal ville kollapse økonomisk ikke har slått til. 
Nepal har faktisk klart å opprettholde og utvikle et 
godt landbruk med produksjon til selvforsyning 
og for handel (intervju i Nepali Times, #619, 24.-
30. august). Dette optimistiske synet deles også 
av forfatterne av Nepal in Transition. From Peo-
ple’s War to Fragile Peace (redigert av Sebastian 
von Eindledel, David M. Malone, Suman Pradhan. 

Cambridge University Press. 2012). Fullt så enkelt 
er det nok ikke: I en artikkel i Nepali Times (#627, 
19.-15. oktober) skriver Scott Faila, landdirektør 
for Oxfam i Nepal, at i deler av Nepal har over 80 
% av befolkningen ikke nok å spise.

I juli bestemte regjeringen at den ikke ville gi 
en 10 års forlengelse av Annapurna Conserva-
tion Area Project (ACAP). ACAP ble etablert av Dr. 
Chandra Gurung, naturforvalteren som omkom 
i en helikopterulykke i 2006. Det gledelige er at 
Gurungs visjoner ivaretas blant annet av Conser-
vation and Sustainable Use of Wetlands in Nepal 
(CSUWN) som arbeider for å integrere forvaltnin-
gen av vann- og våtområder og forbedring av 
lokale livsbetingelser. Et eksempel er Ghodagho-
di Lake i Kailali som sees i sammenheng med Kosi 
Tappu Wildlife Reserve i Sunsari.

Annet nytt:
•	 23.	september	omkom	omkring	13	euro-

peiske og nepalske klatrere under et snøskred på 
Manaslu.

•	 Bok	om	Mustang:	Dinesh	Shresta	og	Mark	
Whittaker. 2011. Mustang: Paradise Found. Hima-
layan Map House, Kathmandu.

•	 I	 Tarai	 føler	 Madhesi	 ungdommer	 hå-
pløshet samtidig som de blir trakassert av væp-
nete politifolk.

•	 I	 oktober	 avsatte	 statsminister	 Bhattarai	
Arbeidsminister Kumar Belbase på grunn av kor-
rupsjon. 

•	 I	en	avstemning	valgte	100.000	deltakere	
tre favoritt veldedige organisasjoner og NGO’er: 
Help Nepal Network (HeNN), Grassroots Move-
ment in Nepal (GMIN), og Nayaya Health (omtalt i 
HP nr. 1, 2011, ss. 4-11).

•	 I	 oktober	 fikk	 10	 nepalske	 kvinner	 Cel-
ebrating Womanhood Navadevi Award, blant 
annet en folkesanger fra Pokhara, en bevegels-
eshemmet løper, en husmor som overkom sin 
analfabetisme og satte i gang en mikrofinans in-
stitusjon i Makawanpur.

 Marit Bakke

HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST ?


