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Medlemsmøte 24. april 2008
Norge-Nepal foreningen inviterer til medlemsmøte med etterfølgende årsmøte
Tid: torsdag 24. april 2008, kl. 18.00.
Sted: Menneskerettighetshuset, Tordenskolds gate 6 B, Oslo.
!OBS! NYTT MØTESTED !OBS!

Program:
kl. 18.00 - 18.10
kl. 18.10 – 19.10
kl. 19.15 - 19.30
kl. 19.30 - 20.30
kl. 20.30 -

Velkomst.
Foredrag ved Leila Hafzi
Kort oppdatering om den politiske situasjonen i Nepal
Årsmøte
Servering av daal bhaat (kr. 50,-)

Om LEILA HAFZI:
Designer og grunnlegger av Nepal Productions
DA. Økologi og etisk handel har stått i fokus hos
Leila Hafzi siden hun lanserte sin første kolleksjon
i 1997.
Stavangerdesigneren med norsk mor og iransk far
forener rosemaling og persisk kalligrafi i sin design.
Hun satser på naturfibrer fra økologisk jordbruk.
Råsilke, brennesle, bomull, bambus og hemp er de
viktigste materialene i Hafzis kolleksjoner - som
produseres først og fremst i Nepal, men også i Iran.
31-åringen har alliert seg med skreddere og bønder i
Nepal for å sikre etisk og rettferdig handel og forsøker
i størst mulig grad å benytte seg av sertifiserte,
økologiske råmaterialer.
Hun vil fortelle om samarbeidspartnere og bakgrunnen
for sin kontakt med Nepal, vise en film fra
produksjonsprossen og holde en liten motevisning av
ferdige produkter.
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Innkalling til årsmøte i
Norge-Nepal foreningen 24. april 2008
Dagsorden
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Årsberetning: gjennomgang og eventuell godkjenning
4. Regnskap: gjennomgang og eventuell godkjenning
5. Forslag til vedtak: Endringer i vedtektenes § 2 og § 5. Endring av medlemskontingenten.
6. Valg av nye styremedlemmer
7. Eventuelt

Husk kontingent for 2008
Send giroen til: Norge-Nepal foreningen,
Trude Berget, Kurveien 39, 0495 Oslo.
Enkelt medlem kr. 125,Familie kr. 175,Organisasjon kr. 300,Til dagsordens punkt 5. Vedtakssak

- å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge
1. Endring av foreningens vedtekter § 2: og Nepal, og utbre kjennskapet til Nepals kultur
og tradisjoner blant nordmenn,
Formål.
- å arbeide for økt norsk bistand til Nepal og bidra
til koordinering av økt utviklingshjelp og
Nåværende § 2 lyder:
Foreningens formål er å fremme samarbeid og forskningssamarbeid og
forståelse mellom det norske og det nepalesiske - å fungere som forum for folk med interesse for
Nepal.
folk ved:
6
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bistandsprosjekter. De fleste styremedlemmene valgkomiteen av forslag til kandidater til nytt
har heltids jobb og kan derfor ikke gjøre mye for styre. Styret skal sørge for at samtlige av disse
at foreningen kan arbeide for “økt norsk bistand forslagene vedlegges innkallingen til årsmøtet.
til Nepal.”
Styrets kommentarer:
Styret mener at denne paragrafen gjør styrets
Hva foreningen vår skal være er blitt tatt opp i arbeide unødig tungvint og at den derfor bør
flere numre av medlemsbladet vårt. I Hamro forenkles. Nåværende formulering forutsetter at
Patrika for april 1989 står det at “Styret føler foreningens møter holdes regelmessig og at et
først og frems ansvar for å opprettholde av dem arrangeres såpass nær årsmøtet at styret
foreningen som et forum gjennom å arrangere kan gjøre medlemmene oppmerksom på fristen
medlemsmøte og sørge for løpende informasjon for innlevering av forslag som ønskes behandlet
til medlemmene.” I Hamro Patrika for november på årsmøtet.
samme år skrev daværende formann Erik Hoftun:
“Formidling av informasjon om Nepal og Styrets forslag til vedtak:
forståelse for landet, vil fortsatt være foreningens Første avsnitt i vedtektenes § 5 endres til:
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og
fremste oppgave.”
sammenkalles en gang hvert kalenderår.
Selv om dette punktet i formålsparagrafen Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds
berører en viktig oppgave, er styret kommet til varsel, direkte til medlemmene i brev og/eller
at det antakelig er urealistisk å forvente at på foreningens hjemmeside. Forslag som skal
behandles på årsmøtet må være sendt til styret
foreningen kan innfri den.
senest 2 uker før årsmøtet. Denne fristen gjelder
også for forslag til valgkomiteen av kandidater
Styrets forslag til vedtak:
til styret. Styret skal sørge for at forslag til
Annet ledd i vedtektenes § 2 slettes.
vedtektsendringer vedlegges innkallingen til
årsmøtet.
Vedtektenes § 2 vil da lyde:
Foreningens formål er å fremme samarbeid og
forståelse mellom det norske og det nepalesiske 3. Vedtak i henhold til foreningens vedtekter
§ 3: Medlemskap.
folk ved:
- å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge
og Nepal, og utbre kjennskapet til Nepals kultur Styrets kommentarer:
Foreningens inntekter kommer stort sett fra
og tradisjoner blant nordmenn og
medlemskontingenten. Erfaringene de siste årene
- å fungere som forum for folk med interesse
har vist at dette ikke er nok til å unngå at regnskap
for Nepal.
2. Endring av foreningens vedtekter § 5: går med underskudd etter at lokalleie, porto,
trykksaker, og web-siden er betalt. Kontingenten
Årsmøte
har ligget fast i mange år.
Nåværende § 5 lyder:
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og I henhold til vedtektene § 5 fremmer styret
sammenkalles en gang hvert kalenderår. På følgende forslag til vedtak:
innkallingen til siste ordinære medlemsmøte før Fra og med 2009 økes kontingenten i Norgeårsmøtet, skal det også gjøres oppmerksom på Nepal foreningen :
innleveringsfrist for skriftlig forslag til Enkeltmedlem fra kr. 125,- til kr. 175,vedtektsendringer som ønskes behandlet på Familie fra kr. 175,- til kr. 225,årsmøtet. Samme frist gjelder for innlevering til Organisasjon fra kr. 300,- til kr. 350,-

7

Hamro Patrika nr. 1, 2008

Nepalese living abroad attending
third NRN global conference in
Kathmandu
interests of the NRN communities both
Non-Resident Nepali Association (NRNA) was
in Nepal and abroad.
formed after a first global conference that was
3. To facilitate and attract NRN and foreign
organized in Kathmandu in October 11-14, 2003.
investment in Nepal.
The organisation is for Non-resident Nepalis
4. To create conditions conducive to
(NRN) residing outside Nepal for longer than 6
investments by the NRN in Nepal and the
months, except those living in South Asian
utilisation in Nepal of the talents and
countries. Since its establishment, NRNA has
skills of the NRN.
been organising the NRN global conferences
every second year in Nepal and a regional
conference outside Nepal in the intervening I had the privilege not only to take part but also
represent Norway in the third global conference
years.
in Kathmandu 15-17 October, 2007. It was
NRNA has worked hard in the past four years to attended by more than 600 participants living in
extend its network in several countries and today more than 40 different countries. As in the
it has national chapters called National previous years, this event took place just before
Coordinating Councils (NCC) in 38 different Dashain, which is the greatest festival for many
countries, including Norway. NRNA has been Nepalis. The Pre-Dashain timing of the event has
recognized as the largest global network of its perhaps encouraged many NRNs come to Nepal
kind, representing about two million non-resident so that they could attend the conference and
Nepalese people residing outside Nepal. The celebrate the festival with their families as well.
main slogan of NRNA is “For Nepali by Nepali”
which goes beyond complaining about the bad The specific theme of the third NRN conference
system and existing problems in the country and was “Global Nepalis – Role and Contribution
instead working for positive contributions for the in Nation Building”. The third conference,
following the tradition of the past two
betterment of the country of our origin.
conferences was jointly organized by the
The main objectives of NRNA are as follows:
Government of Nepal, Federation of Nepalese
1. To foster closer co-operation among the Chambers of Commerce and Industry (FNCCI)
NRN communities scattered in different and Non Resident Nepali Association (NRNA).
parts of the world.
The Government of Nepal had formed a high
2. To function as an international forum for level Organizing Committee headed by the
the promotion and protection of the Minister of foreign affairs.
8
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obtained by the Nepalis abroad, establish workers
welfare funds and a $100 million Nepal
investment fund within a year. Likewise, NRNs
will help to “Send home a friend” to encourage
tourism in Nepal, and each national chapter is
asked to operate at least one welfare project in
Nepal, if possible in conflict affected areas.
At the time when the political atmosphere was
extremely hot together with the festival mood in
Kathmandu, the conference was addressed by
heads of all the main political parties of Nepal.
Prime Minister Girija P. Koirala inaugurated the
conference despite the ongoing negotiations at
Baluwatar to solve the political deadlock after
the Maoists went out of the government and the
scheduled election for constitutional assembly
was postponed for the second time. Similarly,
Mr. Puspa Kamal Dahal and Baburam Bhattarai
from the Maoist party were with us to address
the political session despite their busy schedule
and the political deadlock. We had also another
session where the leaders of several indegenous
organizations were invited including the Terai
leaders. The first day of the conference was thus
focused on the political situation and the future
challenges.

Although NRNA has not been free from critics
due to different conflicts of interests since its
establishment, it is still the only global network
that binds most of the Nepalese living abroad
and also has been fighting for our rights in Nepal.
This is also a forum which can be utilised to
contribute in the development of Nepal either
on an individual or a group basis. Because of
my personal interest in global migration in
general and its psychosocial and health
consequences in particular, I find this network
as an interesting forum that somehow has been
able to link Nepalese people living globally.
The Nepalese population in Norway has been
increasing steadily. Previously it was common
for many students to come to Norway to pursue
postgraduate studies and return back to Nepal.
However, during the last years, after Norway
started to recruit skilled manpower, more and
more Nepali people have chosen Norway as their
work destination. Moreover, in recent years, there
are also many Nepalese people coming to
Norway to seek asylum or refugee status. Thus
it is high time to establish a network of Nepalese
people living in Norway that should work for
the rights and welfare of Nepalese living here.

The political leaders assured that they would
work for fulfilling the demands raised by the
NRNs, including the issue of dual citizenship.
Prime Minister G. P. Koirala and Madhav Kumar
Nepal had separately invited the NRNs to
Baluwatar and Balkhu, respectively, for a brief
reception. It was felt by the NRNs that the leaders
and the government have recognised the strength
and contributions made by NRNs living all over
the world. We were also assured that the
government is working to amend the recently
promulgated NRN bill to incorporate the
recommendations of overseas Nepali.

At the same time, we should also engage
ourselves in how we can contribute to our
motherland. One of the possibilities would be to
activate the already formed ad hoc NRN chapter
and include the existing student and other
Nepalese organizations in Norway. For instance,
NRN could collaborate with the Norway-Nepal
Association to encourage Norwegians and
Nepalese in Norway to work together based on
their common love for Nepal.

At the end of the conference, a new executive
committee was elected under the chairmanship
of Dr. Upendra Mahato. I got an opportunity to
become a member of the committee to represent
Norway. The committee issued a 15-point
Kathmandu declaration which expressed www.nrn.org.np
commitments to explore new employment
destinations for Nepali youth, utilize the skills Suraj Thapa
9
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Valget og monarkiets skjebne
Etter at kongen ble fratatt all politisk makt den
24. april 2006 og fredsavtalen med maoistene ble
inngått 24. november samme år har en stor del
av den politiske diskusjonen handlet om
republikk versus kongedømme og dato for valget
til en grunnlovgivende forsamling.
Stemningen har bølget fram og tilbake - fra store
forventinger og optimisme til skuffelser og
pessimisme, etterfulgt av ny optimisme. Først
skulle valget holdes i juni 2007, så ble det utsatt
til 22. november og i oktober kom det så enda en
utsettelse til 10. april 2008. Nå holder alle pusten.

(nepalnews.com November 23, 2007): “The
republic we desire is not like the one in India or
US or even China and Russia. (We desire) a
republic where there is multiparty competition
and where people can be unified.”
I september 2007 erklærte lederen av Nepali
Congress (og statsminister) G.P. Koirala at partiet
var “all set to formally adopt the policy of
democratic republic” (nepalnews.com,
September 23, 2007). Dette betød at de aller
fleste partiene var enige om å avskaffe
kongedømmet og innføre republikk. Svekkelsen
av monarkiets posisjon ble bekreftet da den
neaplesiske sentralbanken i september vedtok at
500 rupee sedlene skulle trykkes uten kong
Gyanendra og erstattes med et bilde av Mt.
Everest (nepalnews.com September 27, 2007).
De nye sedlene ble satt i sirkulasjon under
Deshain.

Kommentatorer har nevnt forskjellige årsaker til
disse utsettelsene. Første gang, våren 2007,
meldte valgkommisjonen at den ikke hadde nok
tid til å bli ferdig med alle forberedelsene. I løpet
av høsten skrev avisene at både Nepali Congress
og Maoistene hadde mistet mye støtte blant folk
og at partienes ledere derfor ikke var særlig
I lengre tid har uroen i Terai kanskje vært den
interessert i at det skulle holdes valg.
største trusselen mot en stabil politisk utvikling.
Maoistene gjorde ikke valgforberedelsene United Democratic Madhesi Front (UDMF) har
enklere da de i september 2007 trakk seg ut av stilt spesielle krav til valgordningen og ytret
interimregjeringen. De vendte tilbake i folden, ønske om Terai som en autonom region. I flere
men holdningen til den framtidige styreformen måneder har det vært intense forhandlinger
var ikke særlig klar. I november uttrykte mellom UDMF og statminister Koirala, og de
Prachanda liten tiltro til et parlamentarisk system: siste par ukene har Terai vært sterkt preget av
“We do not agree with socialist parliamentary generalstreik. Men så, den 28. februar, på
system where there is a game of majority and generalstreikens 16. dag, inngikk Madhesi ledere
minority. But we have faith in multiparty og Koirala en avtale i statsministerens bolig. Til
competition.” (nepalnews.com November 23, tross for uklarhet om enkelte detaljer i avtalen,
er det nå ingen flere unnskyldninger for å utsette
2007).
valget, kommenterte Kunda Dixit i det siste
Våren og sommeren 2007 presset Maoistene nummeret av Nepali Times (Issue 388, 22-28
hardt for en umiddelbar avskaffelse av February, 2008).
kongedømmet til fordel for republikk. Mange
mente dette ville være ukonstitusjonelt og til slutt Tålmodighet er stikkordet for den demokratiske
gikk Maoistene med på at monarkiets skjebne utviklingen i Nepal. Venner i Norge følger spent
skulle være første sak til behandling i den og interessert med.
nyvalgte grunnlovgivende forsamlingen. Ifølge
Prachanda er Maoistenes oppfattelse Marit Bakke
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Også denne gang gjengir Hamro Patrika en lederartikkel fra Nepali Times. “Power to the people”
gir en helt fersk vurdering av situasjonen i Nepal.

Power to the people
complete lack of accountability to succeed in
being so unsuccessful.

Editorial, Nepali Times, Issue #388, 22 - 28
February, 2008 www.nepalitimes.com
Gjengitt med tillatelse av Nepali Times.

The breakdown of law and order is so complete
Not even if someone wanted to deliberately that a paramilitary police force armed with
sabotage the country would they be as successful automatic weapons cannot open a major highway
as the Seven Minus One party alliance running artery when it is blocked by a couple of tyrethis country. We have given them credit where it burning hooligans because one of them was
is due in this space. We have tried to look at the arrested for robbery.
glass as half full and tried to convince ourselves
(and you) that we should cut the politicians some It doesn’t surprise us one bit that the Madhes
slack. After all they have brought us this far since has been allowed to burn. At press time on
Thursday afternoon, the prime minister had
April 2006.
suddenly woken up from deep slumber and was
Yes, it has taken longer than it should. Yes, our in meetings with Madhesi leaders. Going by past
rulers have behaved as if there is no tomorrow. experience, whatever is agreed on will be too
But the country is now finally coming to the little too late.
grand finale of this messy transition. What has
happened in this country is an extraordinary The people’s disgust at the crippling shortages
makeover of our state structure with relatively of fuel, power and water is now turning into
little violence. The reason it is taking longer than outrage. Yet, even at a time of deep crisis like
expected is also because of the conspiracies of this all our rulers can do is sling mud at each
status quoists and those extremists who still other, blame everyone but themselves and warn
haven’t given up their futile dream of a of dark conspiracies afoot.
communist utopia.
The public’s opinion of politicians in Kathmandu
But the main reason for the current instability is is mud. They have stopped expecting any
because of the individual short-sightedness of our statesmanship from this bunch, and are getting
political leaders and their collective fecklessness. on with their lives despite unprecedented
They have achieved what we all thought was hardships.
impossible: to fritter away the gains of the prodemocracy uprising of April 2006, let the people It is precisely because the people now have a
down once again and be a total failure in chance to throw out this class of failed politicians
governance. Compared to this, at least where it that they are so scared of elections. Time to give
concerns service delivery, the dictatorial power (both political and electric) back to the
monarchy is beginning to look like the golden people.
years. It takes breath-taking incompetence and a
11
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Uncertainity
Cartoonist: Naren Basnet

Nepal åpner ambassade i Danmark
I vår danske søsterforenings medlemsblad Nepal Vision kan vi lese at det nå er opprettet en nepalsk
ambassade i Danmark. Det skjedde den 1. september 2007. Adressen er Svanemøllevej 92, 2900
Hellerup som ligger litt nord for København sentrum. Ambassadens telefonnummer er 45-22 22 20
43.
Den nye ambassadøren er Mr. Vijaya Kant Karna. Inntill han overtok sin post i januar 2008 fungerte
Mr. Dhananjay Jha som Charge d’Affaires. Mellom 60 og 70 medlemmer fra Dansk-Nepalesisk
Selskab, danske venner og nepalesere som bor i Danmark var invitert til en resepsjon i ambassadens
lokaler i oktober.
Ambassaden i Danmark overtar en del oppgaver som tidligere ble ivaretatt av den nepalesiske
ambassaden i London. Her i Norge er det fortsatt bare et konsulat.

Roman om kvinner i Nepal
Det danske Nepal Vision orienterer også om en ny roman med tema fra Nepal. Kåre Bluitgen har
utgitt Kvinderne ved Den gule Flod på Thorup Forlag.
Gjennom fem fortellinger gir boken et innblikk i kvinners liv, deres drømmer og skuffelser. I
omtalen står det videre at boken beskriver “kvindeliv som rummer elementer så fremmede for os
i Vesten, at de på en og samme tid virker fremmedgørende og fascinerende. Revolutionen lurer
hele tiden lige under overfladen, og kvindeundertrykkelse er en del af samfundet reproduceret
over generationer. Det er i denne virkelighed, ved den gale ’Jaladh’ flods bred, vi møder de fem
kvinder Sunita, Gita, Sita, Anita og Lalita, i et samfund under pres fra naturnedslidning og
folkekrig” Boken kan bestilles på e-post: f-thorup@mail.dk
12
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Sir Edmund Hillary er død
Den 11. januar 2008 døde Sir Edmund Hillary, 88 år gammel.
Hillary var mest kjent for, sammen med Tenzing Norgay, å nå
toppen av Mount Everest den 25. mai 1953. I Solu Khumbu
området vil han nok bli like mye husket for sitt iherdige arbeide
for å forbedre levevilkårene blant sherpaene, blant annet ved å
bidra til bygging av skoler. Han jobbet også i flere år i India og
Bangladesh.

Inger Lissanevitch er blitt 80 år
Alle som har lest Tiger for Breakfast (skrevet av Michel Peissel) vet at danske Inger var gift med
Boris Lissanevitch. De kom til Nepal i 1951 på invitasjon av kong Tribhuvan og begynte straks å
drive restaurant og hotel i Kathmandu, først Royal Hotel og deretter Yak og Yeti.
Ifølge Nepal Vision er Inger fortsatt aktiv. For et par år siden inngikk hun et samarbeide med en av
Nepals mest kjente arkitekter for å oppføre moderne hus med utgangspunkt i de klassiske newari
byggetradisjonene.

How much bribe does
your husband take?
Cartoonist: Naren Basnet
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Bordtennis i bakgården
MARIT BAKKE

Også barna vet å finne enkle løsninger i hverdagen. Kanskje steniplata en gang har vært sokkelen
for et lite tempel, men nå passer den i hvert fall glimrende til bordtennis. Nett er unødvendig når
man har murstein, men ekte racketer er jo gode å ha.

MARIT BAKKE

Hamro Patrikas utsendte fulgte ikke med lenge nok til å se hvem som vant.

Noen spiller carrom utenfor et tehus på stien mellom Syauli Bazar og Ghandrung
14
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Kulturarven forfaller

På medlemsmøtet i Norge-Nepal
foreningen den 15. november fortalte
Hans Bjønnes om de store
forandringene som skjer med
bystrukturen i Kathmandu. Veiter
(“gallies”) og gårdsplasser (“chowks”)
forsvinner mens store butikksentre
bygges over hele byen.
I bakgatene kan vi fortsatt komme over
mange små templer. Noen er
vedlikeholdt, men det er leit å se at
mange forfaller under mose og busker.

MARIT BAKKE

MARIT BAKKE
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Hva skal Norge-Nepal foreningen være?
Dette spørsmålet er blitt stilt mange ganger i løpet av foreningens historie, både til medlemmene og
internt i styret. Den siste spørreundersøkelsen blant medlemmene ble gjennomført vinteren 2005/
06. Blant de få som svarte på spørreskjemaet (28 %) hadde de aller fleste en positiv oppfatning av
foreningen. Flere mente at utviklingen av web-sidene burde prioriteres høyt og den gjenoppstår nå
i fornyet utgave (se side 4).
Denne gang ønsker styret å diskutere dette spørsmålet spesielt i forhold til foreningens vedtekter. I
vedtektenes paragraf 2 står det:
Foreningens formål er å fremme samarbeid og forståelse mellom det norske og det nepalesiske folk
ved:
- å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge og Nepal, og utbre kjennskapet til Nepals kultur
og tradisjoner blant nordmenn,
- å arbeide for økt norsk bistand til Nepal og bidra til koordinering av økt utviklingshjelp og
forskningssamarbeid og
- å fungere som forum for folk med interesse for Nepal.
Det er spesielt det andre punktet som styret finner problematisk. Foreningens egenkapital er ganske
så beskjeden og tillater dessverre ikke støtte til bistandsprosjekter. De fleste styremedlemmene har
heltids jobb og kan derfor ikke gjøre mye for at foreningen kan arbeide for “økt norsk bistand til
Nepal.” På et par medlemsmøter har flere norske organisjoner fortalt om sine bistandsprosjekter i
Nepal. Dette skjedde blant annet våren 1990 og Erik Hoftun, som da var foreningens formann,
skrev i Hamro Patrika at det hadde vært et vellykket møte, blant annet fordi det ga et “forum for
samarbeid og meningsutveksling mellom de ulike organisasjonene. Slike møter kan likevel ikke
vurderes som foreningens “koordinering av økt utviklingshjelp” og endra mindre av
forskningssamarbeid.
Hva foreningen vår skal være er blitt tatt opp i flere numre av medlemsbladet vårt. I Hamro Patrika
for april 1989 står det at “Styret føler først og frems ansvar for å opprettholde foreningen som et
forum gjennom å arrangere medlemsmøte og sørge for løpende informasjon til medlemmene.” I
Hamro Patrika for november samme år skrev daværende formann Erik Hoftun: “Formidling av
informasjon om Nepal og forståelse for landet, vil fortsatt være foreningens fremste oppgave.”
Selv om dette punktet i formålsparagrafen berører en viktig oppgave, er styret kommet til at det
antakelig er urealistisk å forvente at foreningen kan innfri den. Derfor vil styret legge fram et
forslag på årsmøtet om å slette dette punktet fra Vedtektenes paragraf 2 (se orienteringen i
innkallingen til årsmøtet i dette nummer av HP).
Styret
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