PROSJEKTKATALOG 2021

HÅP OG
FREMTIDSTRO

2021 | PROSJEKTKATALOG 1

P111268_Prosjektkatalog - 2021_ny.indd 1

25.01.2021 15:28

SAMMEN STYRKER VI HÅPET

M

otet roper ikke alltid høyt. Noen ganger er motet
den lille stemmen på slutten av dagen, som sier:
Jeg prøver igjen i morgen.Sitatet er hentet fra den
amerikanske forfatteren og kunstneren Mary Anne
Radmacher. Mot og vilje til å tenke annerledes preget
våre partnere i 2020. Etter et år som sterkt har begrenset HimalPartners arbeid, ser vi frem mot et 2021 som
etter alt å dømme vil åpne for mer aktivitet. Da trenger
vi at du er med på laget!

FATTIGDOMSREDUKSJON: LEVEBRØD OG NÆRING
De siste årene har HimalPartner kategorisert prosjekt
arbeidet sitt under overskriftene «mental helse» og
«næring». «Mental helse» har blitt brukt i bred forstand. Både prosjekter som handler om barns skolehverdag og om konflikt-og voldsreduksjon har kommet
inn under denne overskriften. For å beskrive prosjektene våre i 2021, har vi fortsatt å bruke «mental helse»
på denne måten.

NYTT PROSJEKT
For to Digni-finansierte prosjekter var 2020 siste år i
prosjektperioden. Vår partner for begge prosjektene
var United Mission to Nepal (UMN), vår største partner
i Nepal. Det ene prosjektet handlet om å redusere lokal
konflikt og vold på landsbygda, mens det andre var
knyttet til å øke kunnskap og forbedre tilbud relatert
til mental helse. Begge prosjektene oppnådde gode
resultater, og vi tar med oss lærdommene derfra i vårt
videre arbeid.

«Næring» handler om fattigdomsreduksjon. Gjennom
dette arbeidet vil vi jobbe for rettferdige samfunn hvor
alle har like store muligheter til å skape trygge økonomiske rammer for seg og sine familier. Fra i år vil vi skille
ut en ny sektor, «levebrød». Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp
(SHS) viderefører arbeidet med «næring» på våre vegne,
mens noen prosjekter og aktiviteter som HimalPartner
selv skal jobbe med, heretter betegnes «levebrød».
Dette kan du lese mer om i denne Prosjektkatalogen.

Nytt i 2021 er et helhetlig arbeid som tar til i Rukum-
distriktet i Vest-Nepal. Det er et såkalt «integrert prosjekt,» som innebærer at arbeidet har flere komponenter som gjensidig styrker hverandre. Rukum var
hovedsetet for maoist-geriljaen under borgerkrigen
(1996-2006). Fattigdommen er stor og tilgangen på
offentlige tjenester svært begrenset for de mest ressurs
svake. Igjen er det UMN som er implementerende
partnerorganisasjon, og vi ser frem til nytt og spennende
samarbeid for å hjelpe dem som trenger det mest.

Noe som kjennetegner HimalPartner, er at vi er mange
forskjellige ressurspersoner som bidrar med vårt
engasjement og vår kompetanse på vår måte. Felles for
oss alle, er ønsket om å være et redskap for Guds kjærlighet. Sammen styrker vi håpet og troen på en bedre
fremtid.

Tor Kristian Birkeland,
Generalsekretær HimalPartner
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BLI FASTGIVER OG VÆR EN FØLGESVENN!

H

istorisk er HimalPartner kjent for vannkraft og
teknisk utvikling i Nepal. Vi har også jobbet med å
utvikle helsetjenester og kvalitet i utdanning.
Gjennom nettverk og lokale partnere jobber vi nå med
prosjekter innenfor mental helse og entreprenørskap.
Vi har også arbeid knyttet sjelesorg i nepali-kirken.

På det tibetanske platå i Kina har miljø –og
helserelaterte prosjekter vært gjennomgående. Nå
dreier fokuset seg mer over på barn og unge. En ny
satsning på ICDP (Foreldreveiledning), internatskoler
og yrkesopplæring for ungdom og unge voksne skal gi
håp for unge i Kina. Vi oppfordrer deg til å bli
Følgesvenn, altså fastgiver, og bli med på ferden.
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Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.
Hvor skal min hjelp komme fra?
* Salme 121 *

VÅRT ARBEID I HIMALAYA

V

årt hjerte banker for folket i Himalaya.. Ordet
«Himalaya» stammer fra sanskrit og betyr
«snøens hjem». Fjellkjeden i Asia skiller slettene i
India og Pakistan fra den store tibetanske høysletta i
Kina. Nepal og Bhutan er selvstendige nasjoner på
sørsiden av fjellene. Himalaya henger sammen med
Hindu Kush-kjeden i Afghanistan og Karakorum i
Pakistan.
Ved hjelp av bærekraftige, diakonale prosjekter
ønsker vi å være et redskap for Guds kjærlighet for
fjellfolket.

Meld deg som fastgiver!
Vi oppfordrer deg til å bli kjent med, bli glad i og
bruke engasjementet ditt i dette fantastiske
området!
Som Følgesvenn får du kontinuerlig informasjon om
arbeidet vårt, i form av e-posten med samme navn,
og magasinet Tibetaneren. Meld deg som følgesvenn
på nettsiden: www.himalpartner.no eller send en
e-post til post@himalpartner.no
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VÅRT ARBEID I KINA: FREMTID OG HÅP
VERDENS TAK
Tibetplatået i Kina kalles også «Verdens tak.» Platået
ligger i Sentral-Asia og dekker mesteparten av Tibet og
Qinghai-provinsen i Kina, samt Ladakh i India. Flere av
Asias store elver har sitt utspring fra platået og danner
livsgrunnlaget for 46 % av verdens befolkning.
I generasjoner har folk bodd og livnært seg i dette
området. Det biologiske mangfoldet er stort, men trues
nå av klimaendringer og utarming av naturen.
HimalPartner jobber med å utruste de unge til å
håndtere fremtidens utfordringer på best mulig måte.
DE GLEMTE BARNA
Det er vanskelig å vokse opp på Det tibetanske platå.
Helt siden det tibetanske opprøret mot kinesisk styre i
1959 har hundretusener flyktet over grensen til Nepal.
De som blir igjen i landet får ikke mange muligheter,
blant annet grunnet mangel på skolegang og
manglende tilgang til myndighetenes tjenester. Mange
har ikke andre utsikter enn et liv i fattigdom. Sammen
med vår partner Christian Action (CA) jobber vi for at
tibetansk ungdom og unge voksne skal få bedre
fremtidsutsikter. Vi setter også fokus på barnas beste
ved å tilby foreldreveiledning, kursing av pedagoger og
andre yrkesgrupper rettet mot barn.

I 2021 bygger vi videre på en milepæl som ble nådd i
2020, nemlig at Himal Education and Training Center
(HETC), en lokal tibetansk organisasjon, startet
foreldreveiledningskurs i Lhasa. Dette var mulig på
grunn av HimalPartners gode relasjoner etter mange
års tilstedeværelse i regionen.

For jeg vet hvilke tanker jeg har
med dere, sier Herren, fredstanker
og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi
dere fremtid og håp.
* Jeremia 29:11 *

BLI FØLGESVENN I DAG.
TIBETANERNE TRENGER DEG. DU KAN REDDE LIV.
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VÅRT ARBEID I NEPAL:
STØRST AV ALT ER
KJÆRLIGHETEN
I GODE OG ONDE DAGER.
HimalPartners arbeid i Nepal kan nesten sammenlignes med et langt og trofast ekteskap. I over 80 år har
vi arbeidet med utvikling av vannkraft, industri, utdanning og helsearbeid. Vi arbeider sammen med
lokale partnere og endringsagenter som ønsker å

gjøre en innsats for å bygge opp landet sitt. Vår
trofaste tilstedeværelse viste sin styrke under jord
skjelvet i 2015. Da den verste krisen var over, var det
mange organisasjoner som forlot Nepal, men vi ble
fortsatt værende. Det store gjenbyggingsarbeidet
gjensto, og så sent som i 2020 fullførte vi prosjektet
med å gjenoppbygge 8 skoler i usentrale fjellbygder.
2020 ble en prøvelse. På mange måter ble pandemien en test. Da alt så ut til å rakne ble styrken i vår
måte å jobbe på tydelig. Vi arbeider tålmodig
sammen med lokale krefter som kjenner de lokale
behovene godt.
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Så blir de stående, disse tre:
tro, håp og kjærlighet. Men størst
blant dem er kjærligheten.
* 1. Korinterbrev 13 *

BLI FØLGESVENN I DAG!
VI ER IKKE I MÅL FØR DET GIS LIKE
MULIGHETER TIL ALLE. NEPAL TRENGER DEG.

ARBEID TIL ALLE
Nepal er ett av verdens fattigste land. Store deler av
befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker,
og en stor andel av barna er feilernærte. Andelen
mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått
ned de senere årene, men fortsatt har svært mange
det vanskelig. Målet er å gi like muligheter til alle.
Det er et langt lerret å bleke.
MENTAL HELSE
Blant kvinner i alderen 15-49 er selvmord den vanligste dødsårsaken. Behandlingstilbudene for psykisk

syke er nærmest ikke-eksisterende. Det er stor
skam knyttet til psykisk sykdom og funksjonsnedsettelser i Nepal, da dette ofte forbindes med
dårlig karma fra tidligere liv. I visse tilfeller blir
mennesker lenket fast i kjetting eller låst inne i
trange bur. Vi tror alle har et iboende ønske om å
bidra for sitt lokalsamfunn. Noen får ikke utnyttet
ressursene de har til fulle. Psykiske problemer kan
sette folk tilbake, og i mange tilfeller umyndiggjøre dem. Ved hjelp av mental helse-prosjekter vil vi
hjelpe og styrke de som lider.
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Paret er her avbildet med sønnene (fra v.)
Ruben, Mikael og David.

UTSENDINGER
RANDAL OG SOLVEIG FRIVOLD
Etter flere år i Nepal og Kina bor familien nå i Thailand. Randal er regionalrepresentant for Øst-Asia og
har ansvar for prosjektoppfølging. Dette innebærer
blant annet samarbeid med vår nye partner Christian
Action (CA). Han fungerer også som et bindeledd for
HimalPartner sitt kristne nettverksarbeid i området.
Solveig jobber til daglig som barne-og familie
terapeut ved et kristent veiledningssenter. Samtidig

BLI FØLGESVENN I DAG!
VI ER IKKE I MÅL FØR DET GIS LIKE
MULIGHETER TIL ALLE. NEPAL TRENGER DEG.

jobber hun som konsulent for ICDP-arbeidet (vei
ledning for foreldre og omsorgspersoner) i Kina.
UTSENDINGER I NEPAL:
Våre utsendinger Ellen og Calle Wahlström i Nepal
reiste hjem i 2020, tidligere enn planlagt på grunn av
Covid-19-pandemien. Ved inngangen til 2021 har
ikke HimalPartner utsendinger i Nepal, men har en
ambisjon om ha noen på plass i løpet av året.

”Se, jeg, Herren, er Gud for alt
som lever. Finnes det noe som er
umulig for meg?”
* Jeremia 32,27 *
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MENTAL HELSE
Hvert 40. sekund tar noen i verden livet sitt.
86 prosent av disse skjer i utviklingsland.
Psykiske lidelser oppstår når tanker, følelser og atferd
går ut over sosiale relasjoner, funksjon i hverdagslivet,
skolegang og arbeid. Studier tilsier at lidelsene er de
samme verden over, men at de kan ha ulikt uttrykk i
forskjellige kulturer og samfunn.
I et land som Nepal er selvmord viktigste årsak til
dødsfall blant kvinner i reproduktiv alder. Det er ikke
uvanlig at mennesker med ulike mentale problemer
blir lenket eller buret inne. Mental helse-feltet handler
blant annet om å gi en stemme til de stemmeløse, å
fremme deres rettigheter og legge til rette for tjenester som møter deres behov. Det er særlig viktig at
arbeidet er tilpasset den lokale kulturen. Et viktig
anliggende i prosjektene er å bidra til at alle får en god
barndom, hvilket er et bra utgangspunkt for god mental helse.
Prosjektene vi har i Nepal og Kina har som mål å gi
enkeltmennesker verdighet og muligheten til å bidra
til å bygge samfunnet opp. HimalPartners arbeid
handler i stor grad om bevisstgjøring og opinions
danning, både i Nepal og blant bistandsmyndigheter
i Norge.
Covid-19-pandemien førte til at Nepal ble stengt ned
i mange måneder, og det ble rapportert om økt antall

selvmord og mer vold i hjemmet. Mange nepalere
som har jobbet i andre land har måttet dra hjem til en
hverdag uten jobb og inntekt. Folk har sultet og
mange har lidd mye. I en tid som dette er det viktig å
kjenne de lokale behovene. Våre partnere har snudd
seg rundt og funnet nye løsninger på hvordan de kan
jobbe. Det har blitt opprettet krisetelefon, digital
kursvirksomhet, radioprogram som informerer om
korona, matdistribusjon til fattige gravide og
karantenesenter for kvinner som skal inn på
transitthjemmet. Det nyskapende og kreative som ble
skapt under pandemien, tar vi med oss videre inn i et
nytt år.

Eli Bolkesjø
Williams er leder
for HimalPartners
prosjektavdeling.
På bildet står hun
sammen med
Rasjoti Keshu
Magar, som er ansatt
ved Håpets senter
(ABBS).
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MENTAL HELSE-PROSJEKTER I NEPAL
ET SUNT LOKALSAMFUNN I RUKUM
Partner: United Mission to Nepal (UMN)
Hvorfor: Øst-Rukum er et område som består av
høye fjell og framkommeligheten er dårlig. Mange er
veldig fattige og det er ikke tilgang på et godt helsevesen. Dette er et område som ble sterkt påvirket av
borgerkrigen i landet.
Hva: I 2021 starter UMN et prosjekt som skal forbedre helsevesenet i området, både når det gjelder
tilbudet til reproduktiv helse og mental helse.
Prosjektet vil bidra med kunnskap slik at lokalsamfunnene kan motarbeide skadelige skikker som for
eksempel barneekteskap og kjønnsbasert vold. Det
skal også gis opplæring slik at folk kan øke inntektene
sine.
RETTEN TIL ET VERDIG LIV
Partner: Koshish Nepal
Hvorfor: I Nepal opplever fortsatt psykisk syke
stigmatisering og sosial utestenging.
Hva: Koshish jobber for at myndighetene skal ta
ansvar for å implementere tilbud om behandling for
mennesker med psykiske helseproblemer og deres
pårørende. De jobber for åpenhet om mental helse
og redusering av stigma.
HUSLY FOR SÅRBARE KVINNER
Partner: Koshish Nepal
Hvorfor: Kvinner i Nepal som har psykiske problemer
har det vanskelig. De kan bli lenket fast eller låst

inne, og får ikke nødvending behandling og omsorg.
Mange blir kastet ut av familie eller svigerfamilien
grunnet overtro og skam. Da havner de ofte på gata.
Hva: På transitthjemmet til Koshish får kvinnene
hjelp til å komme seg videre i livet. De får medisinsk
behandling, traumeterapi og de reintegreres i lokalsamfunnet etter oppholdet. Senteret brukes som
modell overfor nepalske myndigheter, slik at
lignende tilbud skal kunne oppstå andre steder.
FORELDREVEILEDNING (ICDP)
Partner: Early Childhood Education Center (ECEC)
Hvorfor: Mange nepalske foreldre og personer med
omsorgsansvar for barn har manglende eller lite
kunnskap om barnas tidligste utvikling.
Hva: International Child Development Programme
(ICDP) er et enkelt og forebyggende foreldreveiledningsprogram. Målet er å skape en god relasjon
mellom barn og deres foreldre/voksne omsorgs
person, som en forutsetning for kognitiv og
emosjonell utvikling hos barn. Dette gjøres ved å
styrke omsorgsgiveres kompetanse gjennom praktisk
arbeid, teoretisk kurs og selvrefleksjon. ECEC har i
flere år arbeidet med ICDP, og målet er å få myndighetene til å implementere ICDP i sine programmer og
at andre organisasjoner tar det i bruk i Nepal.
EN BEDRE SKOLEHVERDAG
Partner: Educational Horizons Nepal (EHN)
Hvorfor: Mange lærere og førskolelærere i Nepal
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mangler pedagogisk utdanning og undervisningen
er ofte preget av repetering/herming og hard disiplin
i form av trusler og straff.
Hva: EHN arbeider for å gi lærere og førskolelærere
en pedagogisk tilnærming som fremmer barnets
tidlige utvikling. Med barnets behov og ressurser
i sentrum arbeider de for å styrke deres faglige
kompetanse og hjelpe dem til å se verdien i deres
jobb.

lokalsamfunnet hvis de får et barn med spesielle
behov. Det anses ofte som dårlig karma og straff for
handlinger gjort i tidligere liv.
Hva: ABBS er et dagsenter som gir barn og ungdom
med funksjonsnedsettelser mulighet til å utvikle sine
talenter og oppnå sitt potensiale. Foreldre får
veiledning og opplæring i hvordan best legge til rette
for barnet.

SJELESORG I KIRKENE I NEPAL
Partner: Bethesda ressurssenter for sjelesorg
Hvorfor: Mange kirkeledere i Nepal er unge og har
mangelfull opplæring. Ikke minst utfordres de i sitt
arbeid med sjelesorg, trosopplæring og menighetsliv. Det er også et behov for utdannelse i praktisk
teologi og sjelesorg. Kirketukt er utbredt, og dette
skader folks åndsliv og relasjon til menigheten.
Hva: Bethesda er et ressurssenter for sjelesorg som
tilbyr retreater og grunnleggende opplæring i
sjelesorg til pastorer, diakoner, kvinnelige ledere
og ungdomsledere, også i avsidesliggende områder.
HÅPETS SENTER
Partner: Asha Bal Bikash Sewa (ABBS)
Hvorfor: Barn og ungdom med funksjons
nedsettelser har det vanskelig i Nepal. De utsettes
for stigmatisering og deres behov og rettigheter blir
ikke ivaretatt. Foreldre møter fordømmelse framfor
forståelse. Noen blir ekskludert fra familien og

Kvinnegruppe i Rukum.
Foto: Ellen Wahlström
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MENTAL HELSE-PROSJEKTER I KINA
FORELDREVEILEDNING (ICDP) I QINGHAI
Partner: Christian Action (CA)
Hvorfor: I tibetanske områder, som i resten av Kina,
blir barndommen sett på som en forberedelsestid
for voksenlivet og barndommen har ingen verdi i seg
selv. Det er lite forståelse for de psykososiale
behovene som barn og ungdommer har. Det er få
tiltak som er rettet mot oppdragelse av barn og
unge. Foreldreveiledning er heller ikke et begrep
som de fleste forstår.
Hva: International Child Development Programme
(ICDP) er et enkelt og forebyggende foreldre
veiledningsprogram. Målet er å skape en god
relasjon mellom barn og deres foreldre/voksne
omsorgsperson, som en forutsetning for kognitiv og
emosjonell utvikling hos barn. Dette gjøres ved å
styrke omsorgsgiveres kompetanse gjennom praktisk
arbeid, teoretisk kurs og selvrefleksjon.
CA drifter fem internater i
Qinghai-regionen. Både
ansatte ved
internatene og
foreldre til barna
får mulighet til å
delta på ICDP-kurs.

FORELDREVEILEDNING (ICDP) I DEN TIBETANSKE
AUTONOME REGION (TAR)
Partner: HimalEducation and Training Center (HETC)
Hvorfor: I tibetanske områder, som i resten av Kina,
blir barndommen sett på som en forberedelsestid for
voksenlivet og barndommen har ingen verdi i seg
selv. Det er lite forståelse for de psykososiale
behovene som barn og ungdommer har. Det er få
tiltak som er rettet mot oppdragelse av barn og
unge. Foreldreveiledning er heller ikke et begrep
som de fleste forstår.
Hva: International Child Development Programme
(ICDP) er et enkelt og forebyggende foreldre
veiledningsprogram. Målet er å skape en god
relasjon mellom barn og deres foreldre/voksne
omsorgsperson, som en forutsetning for kognitiv og
emosjonell utvikling hos barn. Dette gjøres ved å
styrke omsorgsgiveres kompetanse gjennom praktisk
arbeid, teoretisk kurs og selvrefleksjon.
I samarbeid med ICDP sitt hovedkontor i Kina jobber
HETC med å øke kompetanse og bevissthet i lokal
samfunnet. HETC ble opprettet i 2020 av lokale
ressurspersoner med langvarig tilknytning til
HimalPartner.
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BLI FØLGESVENN TIL SIEW OG BIMAL!

«Mitt ønske for 2021 er å nå
flest mulig unge i prosjektene
våre, og samtidig la dem få
mulighet til å utvikle sitt
potensiale til det fulle!»

«2020 ble et vanskelig år.
Vi må nå ut til de som
trenger det mest. Guds
kjærlighet kjenner
ingen grenser.»

Siew Miew er generalsekretær
i Christian Action (CA). Fra sitt hovedkontor i Hong Kong arbeider de med
barn og ungdom i det tibetanske
området i Kina.

Bimal Rai er daglig leder
i Educational Horizons
Nepal (EHN)
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REDUKSJON AV FATTIGDOM
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H

imalPartner har en særegen historie. Vi var tidlig
ute med å arbeide for bærekraftig verdiskapning
i Himalayaregionen. Det startet med vannkraft og
industribygging i Nepal på 1960-tallet. Allerede ved
etablering av det første vannkraftverket Tinau så
man behovet for lokal praktisk kompetanse. I 1963
ble yrkesskolen Butwal Technical Institute (BTI)
etablert. Institusjonen har siden den gang utdannet
folk innen elektro-og mekaniske fag. Man er så å si
garantert jobb i etterkant, takket være det gode
ryktet BTI har opparbeidet seg. I tillegg til bygging
av kraftverk, etablering av leverandør-bedrifter og
yrkesutdannelse for ungdom, har HimalPartner
bidratt til en styrking av høyere utdanning, blant
annet gjennom samarbeid med Kathmandu
University.
I tibetanske områder i Kina har mulighetene vært
mer begrenset, men vi har støttet utvalgte
nøkkelpersoner som har vært forbilder lokalt og
inspirert andre til å tro på egne evner til økonomisk
verdiskaping. Vi har også bistått tibetanere med å få
anstendige priser for sine jakull-produkter,
yrkesutdannelse for ungdom, samt styrket de lokale i
deres bestrebelse med å ivareta det sårbare miljøet
på det tibetanske platået.
Formålet med dette arbeid er å redusere
fattigdom. Vi deler prosjektene inn i «Levebrød»
og «Næring».
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LEVEBRØD:

NÆRING:

HimalPartners arbeid med fattigdomsreduksjon
handler om å styrke folks muligheter til å forsørge
seg selv og sine familier. Vi hjelper folk til å skaffe
seg et levebrød. Dette gjør vi blant annet ved å
hjelpe ungdom og unge voksne til å skaffe seg
yrkesrettet opplæring eller utdannelse, og ved å
koble dem til arbeidsgivere.

Et viktig tiltak for å gi fattige et verdig liv, er sysselsetting. Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp (SHS)er HimalPartners verktøy for næringsutvikling i Himalayaregionen. SHS gjør dette gjennom aktivt eierskap i, eller
utlån av ressurser til, bedrifter. Der HimalPartner
bidrar med kompetanseutvikling og styrking av enkeltindividet, kan stiftelsen hjelpe til med selve etableringen av ny næringsvirksomhet, som igjen skal gi
arbeid til alle.
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LEVEBRØD-PROSJEKTER
LEVEBRØD-PROSJEKTER
Håp for unge i Kina
Partner: Christian Action (CA)
Hvorfor: I Kina er ett av fem barn forlatt eller etterlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner barn. De
fleste av disse barna er forlatt eller etterlatt hos
slektninger på landsbygda fordi foreldrene reiser til
storbyene for å arbeide.
Hva: Helt siden 1998 har CA drevet internater i Qinghai-regionen. For ungdom og unge voksne som har
vært tilknyttet disse internatene, kan det å tre inn i
voksenlivet være svært problematisk. De mangler
ofte familie og står uten et sterkt nettverk som kan
hjelpe dem på veien. CA tilbyr arbeidstrening for
ungdom og setter dem i kontakt med arbeidsgivere
etter endt kurs. Det tilbys også startkapital og veiledning for entreprenører.
PRAKTISK YRKESOPPLÆRING, NEPAL
Partner: Butwal Technical Institute (BTI)
Hvorfor: Nepal har behov for kvalifisert arbeidskraft
innen bygg- og mekaniske fag for å bidra til utvikling
av industri-og vannkraftsektoren. Studentene har
behov for praksis og kontakt med næringslivet for
videre jobbmuligheter.
Hva: I Nepal er BTIs utdanningsmodell unik, med
kombinasjonen av 20% teori og 80% praksis. Lærlingeordningen gir relevant kunnskap og fremtidige
arbeidere av høy kvalitet. Samarbeidet med industrien er med på å finansiere BTI, samtidig som det

Generalsekretær Tor
Kristian Birkeland, her
avbildet ytterst til venstre på
prosjektbesøk i Nepal (2017). Landsstyret vedtok høsten 2020 en ny
strategi for arbeidet med fattigdomsreduksjon. Strategien kalles
«Levebrød-strategien» og tydeliggjør skillet mellom arbeidet som
HimalPartner gjør og det som Stiftelsen Hjelp til Selvhjelp gjør.

bidrar til å sikre arbeid for studentene etter endt
utdanning. Prosjektet har nådd en milepæl ved å få
godkjenning på nasjonalt nivå av sitt pensum for
byggfag.
HÅP FOR UNGE I NEPAL
Partner: Butwal Technical Institute (BTI)
Hvorfor: I 2018 startet HimalPartner samarbeidet
med BTI om opprustning og modernisering av yrkesskolen. Dette skal gjøres gjennom kompetanseheving, opprustning av infrastrukturen og innføring av
to nye fag: datastyrt produksjon (CNC) og byggfag. I
2021 vil tre nye bygg stå ferdige med utstyr, klare til
å ta imot studenter. På tross av pandemi og nedstenging av landet har BTI klart å holde byggeprosjektet i
gang.
Hva: Gjennom HimalPartner bidrar Knarvik Videregående Skole med opplæring innen teknisk kompetanse, veiledning og pensumutvikling. Andre frivillige
har også spilt en sentral rolle gjennom kompetanseheving og veiledning.
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PROSJEKTER TILKNYTTET NÆRING
STIFTELSEN HJELP TIL SELVHJELP (SHS)
SHS ble etablert i 1997 av HimalPartner. SHS har som
formål å fremme utvikling som gir økonomisk, teknologisk, sosial og miljømessig verdiskapning i Himalayaregionen. Målet er å styrke livsvilkårene til den
fattige del av befolkningen og gi dem en opplevelse
av økt menneskeverd gjennom sysselsetting. SHS
investerer gjennom sine datterselskap, blant annet
SESI. Gaveinntekter og avkastning på investeringer
blir reinvestert til formålet om bærekraftig utvikling.
Gjennom å bygge bro mellom behov for ressurser og
tilgjengelige ressurser bruker SHS sitt nettverk både
i Norge og i Himalaya. For mer informasjon om SHS,
sjekk vår nettside: www.stiftelsenshs.no
ENTREPRENØRSTØTTE, NEPAL
Partner: SHSs datterselskap, Small Entrepreneur
Support Initiative (SESI)
Hvorfor: Arbeidsledighet er et betydelig problem i
Nepal, særlig blant unge. Ca 3 millioner jobber i utland
et. De bidrar med sitt arbeid i utlandet til opp mot
25% av Nepals Brutto Nasjonalprodukt (BNP). Som
følge av pandemien har 98,7% av disse migrasjonsarbeiderne mistet sin inntekt og nesten alle har kommet
hjem. 12% av disse har ikke primærnæring eller egen
matproduksjon de kan falle tilbake på for å livnære
seg, og Nepal har mistet en viktig inntektskilde.
Hva: Entreprenørskap og evnen til å skape egen arbeidsplass kjennetegner Nepal. Over 50% av landets
arbeidsstokk arbeider i den uformelle sektoren. Flere

migrasjons-arbeidere som har kommet hjem ønsker
å starte egne små foretak basert på kunnskapen de
har tilegnet seg. Eksisterende entreprenører ønsker å
starte opp sitt eget eller utvide eksisterende virksomhet. De mest sårbare entreprenørene, som ikke har
verdier de kan stille til pant, får støtten de trenger fra
det tradisjonelle bankvesenet. SESI er i ferd med å få
igjennom sin registering i Nepal for å kunne tilby lån
og rådgivning for entreprenører som er i start-og
utvidelsesfasen. Slik kan folk selv skape sin egen arbeidsplass.

Rajesh Adhikari (KU), Bhola Thapa (KU), Silje Eng (Daglig leder SHS),
Rajesh Agrawal (tidl. Dir. NHE) og Ratna Sansar Shrestha (styreleiar
NHE). SHS har eierskap i NHE gjennom sitt datterselskap. NHE er ett
av Nepals ledende mekaniske verksted og har ca 200 ansatte.
KU= Kathmandu University
NHE= Nepal Hydro and Electric Ltd.
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BLI FØLGESVENN TIL TSULTRIM OG SRISHTI

«Rettferdig lønn til alle er noe man
ikke kommer bort fra. Veien ut av
fattigdom må gå gjennom å gi folk
en inntekt de kan leve av.»
Tsultrim er en av entreprenørene vi har
støttet i Tibet. Han etablerte et kooperativ
for tibentanske nomader som solgte ull fra
yak-okser. Takket være Tsultrims prosjekt fikk
bøndene en lønn å leve av, noe som f.eks.
førte til at de kunne tilby barna sine mer
skolegang enn før.

«Jeg har tatt høyere utdanning
og
arbeidet
i ulike organisasjoner
«Jeg
tar elektrofag
og planlegger
iå
Kathmandu.
Nå følger etter
jeg drømmen
jobbe som elektriker
fullført
omutdanning.
å bidra forMålet
Kailali,
hjemsted.»
ermitt
å starte
egen
bedrift, men jeg må nok jobbe for
Srishti Chaudhari jobber i SESI Nepal, som
andre i entilstartfase.»
skal gi muligheten
små og mellomstore
entreprenører. Hun med egne øyne sett
Samjhana
er 18 årødelegger
og lærlingfamilier
på BTI.og
hvordan
fattigdom
Hun
ble
anbefalt
skolen
av
sin
unges framtidsplaner. Det er stort søster,
for henne
som at
også
har gått
her. Over
å oppleve
vi starter
nybrottsarbeidet
20 % iav
lærlingene
BTI er jenter.
Kailali,
hennesved
hjemsted.
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SANGSANGAI:
Hvordan kan vi være en ressurs for din menighet?
«Sangsangai» på nepali ligger tett opptil det
norske begrepet «dugnad» eller «fellesskap».
Nepali-kirkens arbeid knytter seg i stor grad til
en diakonal praksis som har bidratt til å prege
menighetsbyggingen i flere tiår. Kirken i Nepal
står for samfunnsbyggende prosjekter som
vannboring, utdanning og sjelesorg. Denne
tankegangen vil vi bringe videre til menighetssamarbeidet hjemme i Norge. Menighetene
knytter misjonsengasjementet opp til menighetens eksisterende arbeid. To ganger i året
sender vi nyhetsbrevet «Sangsangai» med tips
og erfaringer fra andre menigheter. I tillegg
sender vi e-poster flere ganger årlig og vi kommer gjerne på besøk!
HimalPartner har i flere år vært tilknyttet
SMM-nettverket Samarbeid Menighet og
Misjon i Den Norske Kirke. Sju medlemsorganisasjoner og Kirkerådet utgjør nettverket som
jobber for å innlemme misjonsprosjekter i
menighetene. Erfaring viser at misjonsavtalen
får mest liv når fokuset integreres i menighetens allerede eksisterende arbeid.

Fra en kirke i Nepals
hovedstad Kathmandu
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TIPS TIL AKTIVITETER
Tro kan flytte fjell: Arranger en tur i ditt nærmiljø, gjerne opp på en fjelltopp eller en høyde. Samle
inn penger til HimalPartner samtidig.
Himalayatorg: Lag et marked i ekte Himalayastil! Pynt med sarier, farger og lag god stemning.
Aktiviteter som bruktboder, ansiktsmaling, kakesalg, lynlodd og uteleker egner seg godt til formålet.

HVA SKJER I 2021?
Digital inkluderingsgudstjeneste med
innsamling i samarbeid med Inkluderingsprest på
Romerike Elisabeth Andreassen og Misjonsalliansen. Fokuset fra HimalPartners side vil være ABBS i
Nepal. Mer informasjon om dette
kommer, men gudstjenesten vil være en gang
i mars måned.
Haugejubileum: I år er det 250 år siden Hans
Nielsen Hauge ble født. Vi anbefaler 1. mai-gudstjeneste med haugianisme og Nepals vannkraft
eventyr som fokus. På HimalPartners nettside 
kan du laste ned Power Point-presentasjon.
Sommerstevnet 2021: Starter med
Himalayatorg tirsdag 27. juli og avslutter med
gudstjeneste søndag 1. august. Sommerstevnet vil
arrangeres på Birkeland i Lillesand (Vest Agder).
”Håp-renn” på Ål skisenter 27. og 28. mars.
I slalombakken skal det samles inn penger til unge
i Himalaya.

FORENINGSARBEID
Helt siden organisasjonens opprinnelse har
foreninger vært en viktig del av vårt arbeid. Noen
av foreningene har eksistert i generasjoner, andre
er relativt nye. Det er også varierende i hvor stor
grad arbeidet foregår i hver enkelt forening.
Fokuset i foreningene er bønn for HimalPartners
arbeid, innsamling og arrangmenter i lokal regi.
Vil du starte forening eller bli med i forening?
Ta kontakt med Line Konstali på hovedkontoret!

Line Konstali (t.v.)
er leder for
arbeidet i Norge.
Her avbildet med
ansatte og frivillige i
Modum menighet
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DEN VERDENSVIDE KIRKE:

OSLO NEPALI CHURCH OG KRISTNE NEPALERE I NORGE

«Vi ønsker å være et fellesskap for
kristne nepalere i Norge, og vi vil
jobbe tett sammen med HimalPartner!»

M

isjon har endret fokus fra å være «fra 
oss til dem» til å betrakte oss som «en
verdensvid kirke». Det fører til at vi må tenke
nytt om arbeidet vårt – også i Norge. Det finnes
omtrent 500 nepalere i og utenfor Oslo. Et lite
mindretall av familiene har status som flyktning
er, men enda flere er studenter og deres familier. Blant disse finner man noen kristne. Noen
studerer teologi og ønsker å bygge kristne
menigheter i hjemlandet. De ser på oppholdet
i Norge som kortvarig. Fra dette miljøet springer
det ut et engasjement for nepalere i Norge,
bosatt fra Kristiansand i sør, til Hammerfest
i Nord. Helt siden 2020 har vi hatt et tett
samarbeid med Jeevan og Sushma, pastorpar
og primus motor for å bygge fellesskap for
kristne nepalere i Norge. Vi samarbeider med
dem i forbindelse med å knytte kontakter inn
mot den Norske Kirke (SMM-arbeidet).
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GIR AV SIN KOMPETANSE!

F

or å sikre kvalitet i prosjektene trengs dyktige fagfolk. Det er et stort dilemma,
da dette medfører ekstra kostnader. HimalPartner mottar uvurderlig hjelp fra
frivillige med fagekspertise. Takket være denne frivilligheten kan vi holde kostnadene nede.

«Styrker vi foreldrene,
styrker vi også barna!»
Hans Kristian er utdannet psykiater. Han er
med i HimalPartners mental helseutvalg og har vært med å utarbeide
kvalitet og innhold i prosjektene.

«SHS skal være et kraftfullt
verktøy som skal bidra til
bærekraftig verdiskapning
i Himalaya.»
Jill Akselsen er utdannet jurist,
Administrerende direktør i J.B. Ugland
Eiendom og er styreleder i Stiftelsen
Hjelp til Selvhjelp Nepal
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GRASROTA I NORGE!
«Et stort ønske fra meg er at flere arrangerer bruktklærmarked.
Det er både inspirerende, samlende og gir gode resultater!»
Tone Elisabeth Rendal Leithaug fra Averøya mellom Molde og Kristiansund, er leder i lokal
misjonsforening og misjonskontakt i kirka. Lokalforeningen har arrangert 5 bruktklærmarkeder i
nærområdet, til inntekt for trafficking-ofre og
mental helse i Nepal. Hennes engasjement inspirerte ektemannen Lars Olav, og paret reiste til

Nepal med HimalayaReiser
påsken 2018. Da bestemte
Lars Olav seg for å ønske seg pengegaver til 60
årsdagen sin og at pengene skulle gå til gjenoppbyggingen av 8 jordskjelvrammede skoler i
Nepal. Under pandemi-tiden har Tone engasjert
seg i form av en innsamlingsaksjon.

«Mitt ønske er at musikk i større
grad blir innlemmet i Mental
Helse-prosjektene.»

«Mitt ønske er at ungdomsturen
vi arrangerer i 2022 skal bli vellykket!»

Mathias Hagen jobber som musiker og
pedagog. Han har reist til Nepal for
HimalPartner, og har bidratt i vår Mental
Helse-satsning i ulike kapasiteter.

Oddny Aspenes jobber frivillig som reiseleder i HimalayaReiser, HimalPartners
egen reiseklubb. Hun driver reisebloggen
Namastè i Tibetaneren og vil gjerne være
din «mitra» (venn) på reise.
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STØTT OSS!

M

in tidligere kollega Sondre og jeg møtte denne
kvinnen på prosjektbesøk i en landsby i Dhading-
distriktet i Nepal. Hun hadde lyst til å gi oss en gave.
Vi spurte om hun ville ha penger for frukten, men hun
takket nei. Dette var noe hun hadde lyst til å gi.

Line Konstali, Kommunikasjonsleder

Hvert bidrag nytter – hvis du har lyst til å gi en gave
kan du gjøre dette på følgende måte:
1) Bli Følgesvenn (fastgiver)
Besøk vår nettside www.himalpartner.no og meld
deg som fastgiver. Du kan også sende e-post til
post@himalpartner.no
2) Gi en enkeltgave:

De har vært hardt prøvet, men deres
store glede og deres dype fattigdom
har gjort dem rike og villige til å gi.
* 2. Korinterbrev 8.2 *

VIPPS: HIMALPARTNER #15521
Kontonummer: 3000 15 47107
Telefonnummer: 22 76 90 10

* Dersom det skulle komme inn mer øremerkede midler til et prosjekt enn det som er
budsjettert og avtalt, vil overskytende gå til tilsvarende arbeid der det trengs mest.
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