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Godt nyt fra hele verden 

Tegning: Jens Mørch

I regnskoven ringer træerne selv efter hjælp, når ulovlige skovhuggere starter motorsaven.

I Mexico har en forsker udviklet regn i pilleform, og i Bangladesh bringer en risbank velstand til en landsby.

12-siders sektion med konstruktiv journalistik i samarbejde med 47 andre medier fra hele verden.

politiken



A
t følge med i den daglige ny-
hedsstrøm kan være temmelig
nedslående. Undersøgelser vi-

ser, at mange læsere, lyttere og seere
over hele verden er trætte af de negati-
ve historier.

Det er mediernes opgave at holde os
orienteret og sætte fokus på vigtige
spørgsmål og problemer. Men er det
nødvendigvis ensbetydende med det
gamle mantra, at kun nyheder, der ’gør
ondt’, kan skabe overskrifter?

Ideen bag Impact Journalism Day er
at vise, at medierne også kan udfylde
deres rolle ved at fortælle om inspire-
rende løsninger på verdens problemer.

De 48 aviser, der deltager i projektet,

præsenterer en anden
vision for journalistik-
ken: at nyheder kan
bestå af både proble-
mer og løsninger.
Denne vision samt en
fast overbevisning
om, at løsningsorien-
terede nyheder er no-
get, læserne gerne vil
have mere af, er del af
en stigende tendens i

medierne til at bringe historier om håb
og forandringer til det bedre.

Impact Journalism Day er kun begyn-
delsen. Hver udgave har oplevet en støt
stigning i antallet af aviser og redaktio-
ner, der gerne vil vise deres engage-
ment i løsningsorienteret journalistik.
I begyndelsen var nogle journalister be-
kymrede for, at den slags historier ville

fremstå naive eller forsimplede, men
nu er også de ivrige efter at deltage og
forfølge visionen i deres daglige arbej-
de. De er drevet af overbevisning – og af
at kunne konstatere, at løsningsorien-
teret journalistik har en direkte, mål-
bar effekt.

Når offentligheden hører om konkre-
te løsninger, kan det skabe store resul-
tater. Læsere får indsigt i problemerne,
mulighed for at engagere sig og håb
om selv at kunne ændre verden.

Alle læsere kan gøre en forskel. Artik-
lerne i sidste års tillæg var med til at
fremme de projekter, der blev skrevet
om, takket være en stigende bevidst-
hed, frivilligt arbejde, ordrer, investe-
ringer, donationer eller endda genta-
gelse af succesen i andre lande.

Du kan også blive en del af bevægel-
sen! Vis medierne, at den slags nyheder
er vigtige. 

Fortæl dine venner og familie om Im-
pact Journalism Day, køb en ekstra avis
til dine børn eller kolleger, del artikler
på nettet, og deltag i debatten på Twit-
ter og Facebook.

Deltag i vores selfiekonkurrence ved
at lægge et billede af dig selv og din avis
på Twitter (#ImpactJournalism, tilføj #
eller @ og navnet på din avis) eller den
facebookside, der tilhører vores part-
ner og medstifter AXA (facebook.com/
AXAPeopleProtectors).

Hjælp innovatorer og iværksættere
med at overvinde de udfordringer, de
står over for, ved at deltage i den fri
idéudveksling (beta.makesense.org/
ijd).

Du er også meget velkommen til at
foreslå os projekter til næste års Impact
Journalism Day (sparknews.com/ijd).

God fornøjelse!
udland@pol.dk

Oversættelse: Helle Albeck

De medier som deltager i Impact

Journalism Day, har alle stillet en eller

flere artikler med fotos til rådighed for de

øvrige medier i samarbejdet. I dag bliver 

materialet publiceret . Sektionen her er

produceret af de artikler, som Politiken har

udvalgt fra de over 100 forskellige bidrag. 

Kommentar

48 aviser fra 43 lande er gået sammen om at lave 
en særsektion med løsningsorienteret journalistik. 
Artiklerne når ud til over 120 millioner læsere. 

Inspirerende løsninger fra hele verden

Deltag i 
vores selfie-
konkurrence
ved at lægge 
et billede af 
dig selv og din
avis på Twitter
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K
amilla Ryding har haft stærkt
nedsat syn siden fødslen, men
det ser ikke ud til at have stand-

set hende.
Den 29-årige Kamilla Ryding er ved at

skabe sig en karriere som forsker i sin
fødeby, København, hun har boet i USA
og Australien, hun er løber på konkur-
renceniveau og overvejer lige nu at del-
tage i sit første maratonløb. Alligevel
ville hun sommetider ønske, at hun
kunne se, om ikke andet så for en kort
bemærkning.

Det ønske har Hans Jørgen Wiberg
heldigvis opfyldt for hende.

Wiberg har været med til at udvikle
en app til iPhones, Be My Eyes, som sæt-
ter blinde brugere i forbindelse med en
hær af frivillige seende. Der er også ved
at blive udviklet en udgave til Android.
Når en blind bruger vil have hjælp, akti-
verer hun appen med telefonens stem-
mekontrol, og Be My Eyes ringer til den
første tilgængelige frivillige. De to per-

soner sættes i forbindelse med hinan-
den med den blinde brugers videoka-
mera, og den seende bruger låner sine
øjne ud til at løse dagligdags opgaver,
for eksempel at tjekke udløbsdatoen på
fødevarer, hvilket normalt er klaret på
et minut eller to.

Wiberg selv kalder processen en form
for frivilligt arbejde på mikroplan.
»Mange mennesker vil gerne gøre no-
get godt, men de har travlt«, siger han.
»Takket være denne app har de chancen
for at hjælpe, når de har tid«.

Kamilla Ryding, der kun har 1 procent
af sit syn tilbage, siger, at hun typisk
bruger Be My Eyes en gang om ugen,
primært når hun skal have hjælp til at
identificere et eller andet derhjemme.

Wiberg er også synshandikappet, og
mange af hans blinde venner brugte i
forvejen deres iPhones til at bede fami-
lie og venner om hjælp til at løse min-
dre problemer. Wiberg er håndværker
og havde ikke nogen erfaring med at
udvikle teknologi, men han vidste, at
der måtte være en måde at sætte blinde
og seende brugere i forbindelse med
hinanden på i større målestok.

200.000 vil låne deres øjne ud 
I 2012 fremlagde han sin idé ved en
dansk iværksætterkonference, og på
den måde opstod Be My Eyes. Appen fik
hurtigt tusinder af brugere, enkelte be-
rømtheder tilbød at gøre reklame for
den, og før Wiberg vidste af det, stod
han i spidsen for en af dette års hurtigst
voksende apps, der nu har 200.000 fri-
villige seende, 18.000 blinde brugere
og forbindelser på 80 sprog.

Appen er især nyttig til at overkom-
me fysiske udfordringer, men den må-
ske største fordel er på det psykiske
plan. Blinde brugere behøver ikke læn-
gere forlade sig på familie og venner, og
dermed slipper de for at føle, at de lig-
ger andre mennesker til last. »Jeg fore-
trækker, at en ven er en ven og ikke en
hjælper«, som Kamilla Ryding siger.

Wiberg siger, at de blinde brugere
sætter pris på »at kunne bede andre om
hjælp uden egentlig at bede om det«,
og at appen sætter dem i stand til at lø-
se mindre opgaver øjeblikkelig i stedet
for at skulle vente på en ven eller nabo.

For Kamilla Ryding har Be My Eyes ik-
ke været fuldkommen revolutioneren-
de. 

»Jeg har levet 29 år uden appen, så jeg
har fundet nogle systemer og rutiner til
at klare ting. Jeg skal vænne mig til at
bruge den i stedet for at spørge andre
eller bare selv forsøge at finde ud af tin-
gene«, siger hun, men medgiver dog, at
hun nyder at bruge appen og synes, at
den er en hjælp.

Det er præcis sådan, Wiberg gerne vil
have det.

»Jeg betragter ikke Be My Eyes som
noget, der fuldkommen vil ændre folks
liv, men appen kan hjælpe dem med at
gøre ting, som de ellers ikke ville gøre«,
siger han. 

»Det er min drøm at sætte blinde i
stand til at leve på en måde, hvor de ik-
ke er helt så afhængige af andre«.

Selv om Be My Eyes har gjort det mu-
ligt at sætte tusinder af blinde og seen-
de i forbindelse med hinanden, er pro-
jektet også løbet ind i problemer. Et af

dem er finansieringen. De penge, der
oprindelig blev skudt i projektet, slip-
per op i september, og Wiberg og hans
team er »åbne over for alle forslag«. Wi-
berg har lovet, at appen skal blive ved
med at være gratis. 

Lange ventetider 
Wiberg fortæller også, at folkene bag
appen må forholde sig til det »positive«
problem, at der er 10 gange så mange
seende som blinde brugere af appen.
Alligevel sker det stadig, at de blinde
brugere oplever lange ventetider, som
får dem til at finde andre løsninger. Den
dag, jeg møder Kamilla Ryding, forsø-
ger hun at bruge appen, men mister he-
le tiden forbindelsen. Hun insisterer
dog på, at det er første gang.

Når Be My Eyes har løst den slags pro-
blemer, håber Wiberg, at appen kan ud-
bredes til udviklingslandene. Verdens-
sundhedsorganisationen, WHO, skøn-
ner, at 90 procent af verdens 285 milli-
oner synshandikappede lever i lavind-
komstområder.

Men blinde er ikke de eneste, der ny-
der godt af Be My Eyes. Appens frivillige
brugere kan også få meget ud af den. En
frivillig, som havde hjulpet en blind
mand med at læse et postkort, han hav-
de modtaget, skrev på Facebook: 

»Tanken om, at mit lille bidrag gjorde
en forskel for et vildfremmed menne-
ske, er enormt tilfredsstillende ... Jeg fø-
ler, at jeg får mere ud af denne app end
den person, som kontaktede mig«.
udland@pol.dk

Oversættelse: Lorens Juul Madsen

handikap

JUSTIN CREMER, SPARKNEWS

Appen Be My Eyes gør 
det muligt for seende 
frivillige at hjælpe 
blinde overalt i verden –
udelukkende ved hjælp 
af deres smartphones.

Lån mig dine øjne
SE FOR MIG. 

Be My Eyes er en

dansk app, der 

gør det muligt via

at koble frivillige

sammen med

synshandikappede,

der har brug for

hjælp. Foto: 

Emil Jupin og

Thelle Kristensen
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V
andmanglen fortsætter med at
tiltage rundt om i verden. Ifølge
FN er omtrent 700 millioner

mennesker i 43 lande ramt af katastro-
fen, som skyldes rovdrift på vandres-
sourcer og vanding af landbrugsjord
for at fremme væksten i perioder med
tørke eller sparsom regn.

FN forventer, at 1,8 mia. mennesker i
2025 vil bo i lande eller regioner med
’absolut vandmangel’. I 2006 lancerede
FN det 10-årige projekt Vand for livet,
hvis mål er en mere retfærdig og an-
svarlig fordeling af vandressourcerne. 

Men et par år før udgivelsen af FN’s
årlige rapport om menneskelig udvik-
ling, ’Human Development Report
2006’, og FAO’s rapport ’Coping with
Water Scarcity. Challenge of the Twenty-
First Century’ (2007) opfandt den mexi-
canske forsker Sergio Jesús Rico Velasco
fra Instituto Politécnico Nacional pro-
duktet ‘Solid Rain’ og etablerede virk-
somheden Silos de Agua i 2002 for at
sætte det i handelen.

Langsomt, men sikkert nåede nyhe-
den om hans produkt ud til verden og
skabte nyt håb for mange lande, herun-
der Rusland, Indien, Elfenbenskysten,
Colombia, Spanien, Portugal, Chile, Pe-
ru og naturligvis Mexico, som begyndte
at eksperimentere med produktet for
at afhjælpe manglen på vand i landbru-
get.

I 2012 blev Rico Velasco nomineret til
International World Water Institutes
‘World Water Prize’.

Solid Rain er en slags pulver baseret
på det stærkt absorberende stof ka-
lium-polyakrylat. Det geniale er, at det

kan opsuge 300-500 gange sin egen
vægt i vand uden at skade miljøet eller
forårsage giftige kemiske reaktioner,
uanset hvilken type jord der anvendes.

Rico Velasco og andre forskere kalder
opfindelsen ’vandsiloer’. Det lagrer
nemlig regnvand uden at tære på vand-
ressourcerne, og fordelen er, at produk-
tet kan opbevares hvor som helst, sågar
i hessiansække, fordi vandmolekylerne
binder sig til kalium-polyakrylatetet,
som derved gelatiniserer. Produktet er
inspireret af bleers sugeevne.

Spreder vand i 10 år
Men hvordan virker det så? Solid Rain
indkapsler og spreder vandet under he-
le sin levetid, fra 8 til 10 år, og hjælper
med at ilte jorden. Således gør produk-
tet det muligt at dyrke afgrøder under
ekstreme vejrforhold og i områder
med dårlige jordbundsforhold.

Den ideelle anvendelsesmængde er
fire ’siloer’, der indeholder, hvad der
svarer til 1 liter vand. Den relative pris er
minimal, da den mængde ’pulver’, der
skal bruges til 1 hektar, koster ca. 1.000
dollars (omregn efter dagens kurs!). 

Rico Velasco forklarer, at teknologien
kan anvendes sammen med alle jord-
substrater og alle typer planter, fordi
produktet hverken går i kemisk forbin-
delse med pesticider eller gødning.
»Det er jo bare vand«, siger han. Derfor
forurener det heller ikke.

Solid Rain kan løbende forsyne plan-
ter med vand over en periode på højst
10 år, så man undgår, at jorden tørrer
ud. Derudover kan produktets partik-
ler hele tiden opsuge nyt vand.

Og hvordan skal det så anvendes?
Man tager en ske, blander 20 gram So-
lid Rain med 1 liter vand, blander det
med jorden og sår så sine frø. Ifølge So-
lid Rain Corporation i San Diego, Cali-
fornien, kan produktet spare 50 til 80
procent af vandforbruget i landbrug,
afhængigt af klimaet og jordbundsfor-
holdene, og fra 30 til 50 procent af det
vand, der anvendes i drivhuse.
udland@pol.dk

Oversættelse: Helle Albeck

tørke

CLAUDIA VILLANUEVA, EXCELSIOR (MEXICO)

En mexikansk forsker har
fundet ud af at gemme
vand på pilleform, så det
kan gemmes til tørre tider. 

Hård regn med inspiration fra bleer 

SUGEEVNE. Når man hælder kalium-polyakrylat i vand, bliver vandet først indkapslet.

Spreder man det derefter på markerne, vil det over 8-10 år ilte og vande jorden. 

Naturmaterialer. Man skal ikke gå
mange skridt i Uganda for at få øje
på dem, halvt begravede eller lig-
gende på jorden, så de næsten går
i et med naturen. Men i virkelighe-
den er de en af miljøets værste
fjender: plastikposerne. Hvert år
havner næsten 40.000 tons i na-
turen og skaber store problemer
for landbruget. Men i 2006 fik den
da 23-årige studerende Godfrey
Atuheire en idé. Kunne man i ste-
det lave papirposer af resterne af
bananplanten? Svaret var ja. I dag
har han 28 ansatte, der producerer
3.800 poser om dagen. Poserne er
helt biologisk nedbrydelige. Og
Atuheire tror, produktionen kan
afhjælpe landets ungdomsar-
bejdsløshed. 
Mathias Wandera, The Monitor (Uganda)

Fra banan til bærepose 

Miljø. I den japanske by Kitakyushua er et
firma gået sammen med universitetet og
kommunen om et projekt, hvor de frem-
stiller et særligt skum til at slukke de
brande, som hyppigt opstår i store tørve-
moser i Indonesien. Hensigten er at slukke
eller dæmpe brandene med skummet, der
lettere trænger ned i jorden end vand. I
denne måned bliver der gennemført en de-
monstrationstest af skummet. Tørv opstår,

når døde plantedele aflejres gennem tusin-
der af år og kun nedbrydes delvis på grund
af iltmangel. Når der går ild i en tørvemose,
breder branden sig dybt ned i jorden og ud-
vikler store mængder CO2. Brandene opstår
blandt andet i regionen Kalimatan på det
østlige Borneo, hvor plantageejere ofte sæt-
ter ild til vegetationen for at anlægge plan-
tager af olieplanter. 
Ryunosuke Kanayama, Asahi Shimbum (Japan)

Skum slukker brande i tørvemoser

Foto: Mathias Wandera
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M
idt i junglens utallige kakofo-
niske lyde af raslende blade,
summende insekter, brølen-

de aber og skræppende papegøjer kan
man også støde på mere ildevarslende
lyde: Lyden af roterende maskiner og
kværnende lastbildæk truer med at
bringe regnskovens symfoni til evig
tavshed.

I et afsides område af Amazonas hå-
ber en indfødt stamme på, at højtekno-
logisk udstyr, som lytter efter lastbiler,
motorsave og andre lyde, der afslører
ulovligt indtrængende skovhuggere,
kan være med til at redde dem og deres
hjem i regnskoven.

Udstyret er et apparat lavet af kassere-
de smartphones, som gemmes i træ-
kronerne. Ideen er fostret af fysikeren
Topher White, som er blevet en for-
kæmper for regnskoven. Han og hans
ngo, Rainforest Connection, hører
hjemme i San Francisco, og de har ind-
ledt et partnerskab med tembe-folket i
den brasilianske delstat Pará, som lig-
ger på Amazonas’ nordlige flodbred – li-
ge der, hvor slaget om verdens største
regnskovs fremtid kommer til at stå.

»Tembe-folket oplever selv, at de
kæmper imod tilintetgørelse, så der er
virkelig meget på spil her«, fortalte
White ved det månedlange feltforsøgs

begyndelse i tembe-reservatet, hvor
medlemmerne af den 1.000 mand sto-
re stamme i de seneste måneder er
stødt sammen med godsejernes be-
væbnede lejesvende, som trænger ind
på dem fra begge sider. »Det må bare ik-
ke gå galt, det her, selv om det er første
gang, det prøves«, sagde White.

På trods af det, som White omtaler
som et »primitivt netværk« i områdets
mobildækning (de indfødte bruger
hjemmebyggede antenner, og signalet
er kun svagt), giver de første afprøvnin-
ger anledning til optimisme. Allerede
få timer efter at apparatet var installe-
ret, lykkedes det at opfange lyden af en
forbipasserende bil og at få videresendt
alarmen til Whites telefon.

Først skal systemet sættes op og tages
i brug hele vejen rundt om det 6.000
kvadratkilometer store reservat. Heref-
ter er ideen så, at der med det samme
skal sendes alarm til omkring 30 stam-
memedlemmer, der er blevet udpeget
som områdets ’skovløbere’, som har til
opgave at afvise indtrængende.

Det køretøj, som udløste den allerfør-
ste alarm, »var ikke en lastvogn til skov-
hugst, men blot en forbipasserende
bil«, fortæller White. »Men det er virke-
lig spændende, fordi det viser, at syste-
met rent faktisk virker«.

Testet i Indonesien første gang 

Den 33-årige White fik ideen til appara-
tet under et ophold i Indonesien i 2011,
hvor han arbejdede som frivillig i et re-
servat for gibbonaber, nogle mellem-
store aber, som er blandt klodens mest
udryddelsestruede primater.

For at gibbonerne overhovedet skulle
have en chance for at overleve, vidste
han, at deres habitat skulle beskyttes
mod illegale skovhuggere. Men hvor-
dan kunne man sætte en stopper for
skovhuggerne, når regnskovens lyde

selv overdøver deres motorsaves brøl?
»Jeg kom til at tænke på, at den bed-

ste metode ville være at lytte efter lyden
af kædesave, så de automatisk blev op-
fanget i skoven, samtidig med at man
kunne finde frem til, hvor lyden kom
fra«, fortæller White. »Der var nogen-
lunde god mobildækning, så jeg tænk-
te, at jeg kunne udarbejde en løsning
på denne her måde«.

Det apparat, han har konstrueret, lig-
ner en blomst, nærmest en bellis. I
midten sidder en vandtæt mobiltele-
fon, og ud fra den stråler blade af små
solpaneler, som sørger for at lade mobi-
len op. Apparatet fæstnes til træet i om-
kring 35 meters højde, og mobiltelefo-
nen kan så opfange lydene inden for en
radius af cirka 3 kilometer og videresen-
de dem til software i ’skyen’. Her er der
software, som er programmeret til at
genkende lyden af motorsave, og når
den slags lyde opfanges, sendes en
alarm til ’skovløbernes’ mobiltelefoner.

I 2013 tog White tilbage til et andet
gibbonreservat i Indonesien for at af-
prøve sin opfindelse. Apparatet funge-
rede så fint, at det 48 timer efter instal-
lationen førte til, at nogle illegale skov-
huggere blev anholdt. »Det er et ret lille
område, og siden den første anholdelse
har de formået at holde skovhuggerne
ude. Vi har ikke siden opdaget tegn på
illegale aktiviteter. Så for os er det en
fantastisk og imponerende ting – men
det er også svært for os at bruge erfarin-
gerne under andre forhold«.

I 2014 gennemførte gruppen endnu
et feltprojekt i Cameroun i en stor skov,
der er tilknyttet FSC’s (Forest Steward-
ship Council, red.) miljømærknings-
ordning. Ifølge FSC’s regler har det sel-
skab, som har tilladelse til at fælde træ-
er på det 7.000 kvadratkilometer store
skovareal, lov til at fælde 3 træer pr. hek-
tar for til gengæld at beskytte regnsko-

ven mod krybskytteri og illegal skov-
hugst. Desværre indfris disse mål dog
langtfra i virkeligheden.

»I virkeligheden har de ansvaret for
det her enorme område, som de slet ik-
ke formår at beskytte«, fortæller White.
I teorien kunne Rainforest Connections
opfindelse blive et afgørende redskab
til at beskytte området, men i virkelig-
heden har de dårlige internet- og mo-
biltelefonforbindelser vist sig at skabe
store forhindringer. Derfor er folkene
fra Rainforest Connection gået tilbage
til tegnebordet for at udarbejde en bed-
re løsning, og senere i år har de planlagt
forsøg i endnu et testområde.

Store ambitioner 

Trods sin begrænsede størrelse – Rain-
forest Connection ledes af to mand og
får hjælp af et mindre hold dedikerede
frivillige – har organisationen store am-
bitioner.

»Vi vil vise, at det her er noget, der kan
bruges andre steder«, siger White. 

»Den bedste måde at gøre det på er
ved at samarbejde med stammerne.
Den underliggende tanke er, at hvis
man vil beskytte Amazonas, er det
bedst at samarbejde de folk, hvis egen
eksistens er helt afhængig af, at der
overhovedet er en regnskov«.

»Det handler om forskellen på at
kæmpe imod tilintetgørelse og kæmpe
imod, at miljøet ødelægges«, siger Whi-
te. »De fleste af de mennesker, vi arbej-
der for, er såmænd meget ihærdige,
men det presserende behov, som vi ser
fra tembe-folkets side, er så stort, at det
er til at tage og føle på«.
udland@pol.dk

Oversættelse: Jacob Giese

WWW Se mere på Rainforest Connections

hjemmeside rfcx.org

skovfældning

ASTRID CHRISTOPHERSEN, SPARKNEWS

For at bekæmpe illegal
skovhugst i et reservat i
Amazonas udstyrer en
ngo-gruppe træerne med
smartphones. 

Nødopkald fra regnskoven
SLADREHANK.

Topher White tilser

en af de aflagte

smartphones, 

som Rainforest

Connection bruger

til at afsløre ulovlig

skovhugst. Den får

strøm fra solceller

og kan sende en

alarm til software i

’skyen’, hvis den

opfanger lyden af

motorsave. 

Derefter bliver de

lokale skovløbere

så alarmeret. 

Foto: Rainforest

Connection
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A
rjina Khatun, der i dag er 47, var
for fattig til at gå i skole. Hun
blev giftet bort i en alder af kun

13 år. Efter 13 måneders ægteskab begæ-
rede hendes mand skilsmisse, fordi
hendes familie var ude af stand til at be-
tale medgiften. Det lod hun sig dog ik-
ke slå ud af. Ikke alene revolutionerede
hun sit eget liv, hun forandrede tilvæ-
relsen for mange kvinder i Taranganj,
som er en del af distriktet Rangpur i det
nordlige Bangladesh, hvor Arjinas gå-
påmod og stålsatte vilje satte et punk-
tum for barnebrude i området og
standsede kvindeundertrykkelsen.
Hendes fremsynethed hjalp kvinder
med at komme ud af fattigdommen.

Det er et godt syn, der møder en, når
man kommer til Arjinas landsby. Der
går køer, kalve og geder på markerne og
gårdspladserne. Væk er de forfaldne
stråtækte hytter. De fleste huse har go-
de tage af bølgeblik, som skinner i so-
len. Mange af husene er også bygget af
halvbrændte sten. Alle huse har ordent-
lige toiletforhold, rent drikkevand og
elektricitet. Områdets vandhuller vrim-
ler med fisk, og køkkenhaverne bugner
af grønsager.

Alle giver Arjina æren for forandrin-
gerne i landsbyen. Mahbubul Islam,
der er lærer i landsbyen, siger: »Det er
takket være Arjinas hårde arbejde, at
landsbyens piger i dag forstår betyd-
ningen af sundhed og uddannelse. De
behandles godt og bliver respekteret i
deres svigerfamiliers hjem«.

Datter af en daglejer 

Arjina er hjemme, hvor hun holder mø-
de med medlemmer af sin forening. Da
jeg spørger til hendes liv, bliver øjnene
blanke af bevægelse. Hun tænker tilba-
ge: »Jeg fik aldrig chancen for at gå i sko-
le. Min far var daglejer. Da min mor dø-
de, blev jeg giftet bort. Jeg glemmer al-
drig, hvordan min mand pinte og pla-
gede mig. Bare fordi vi ikke kunne beta-
le ham 9.000 bangladeshiske taka
(godt 750 kroner) i medgift, brækkede
han min højre arm. Han lod mig sulte i
to dage, og så lod han sig skille fra mig«.

Da Arjina slap ud af fangenskabet i
sin mands hus, flyttede hun hjem til sin
far. Men kort efter døde hendes far, og
nu stod hun i en vanskelig situation.
Hun begyndte at arbejde i folks hjem.
Det var hårdt fysisk arbejde, og hun
tjente ikke meget, men ved at spinke og
spare lagde hun nogle penge til side, så
hun kunne købe to geder og ni høns.

Hønsene lagde æg, og gederne fik kid.
Langsomt begyndte hendes drøm at ta-
ge form.

En dag samlede Arjina nogle unge
kvinder i sit hus. De havde det alle sam-
men hårdt og led store afsavn. 

»Fra nu af skal I lægge en håndfuld ris
til side hver dag, inden I laver mad«. De
besluttede, at de lidt efter lidt ville spa-
re ris sammen, sælge dem og gøre no-
get stort.

I 2002 stiftede Arjina en forening
med 40 kvinder. Den hed Panchayetpa-
ra, De Kvindelige Arbejderes Forening.
Hver dag lagde de 40 håndfulde ris til
side. Når ugen var omme, trak de lod
om risene mellem medlemmerne. Vin-
deren købte ænder og høns for penge-
ne. På den måde fik en ny kvinde hver

uge de overskydende ris, og efter 40
uger vrimlede deres husstande med
ænder og høns. På den måde fik kvin-
derne og deres familier nogle penge
mellem hænderne.

Så begyndte Arjina at lægge 2 taka til
side om dagen. På den måde sparede
kvinderne 560 taka op om ugen. De
trak lod om pengene og købte en ged til
ugens vinder. I forvejen havde de deres
høns og ænder. Nu fik alle lidt efter lidt
også en ged. De var ikke så fattige mere.

Støtte fra bistandsorganisation 

10. februar 2006 bragte dagbladet Pro-
thom Alo en artikel om Arjina. Da bi-
standsorganisationen Care hørte om
hende, gik den ind i projektet. Den lær-
te kvinderne at dyrke grøntsager til

eget forbrug og at dyrke svampe inden-
dørs.

Så dukkede organisationen Brac op
og stiftede en forening med 300 med-
lemmer, Pallisamaj, med Arjina som
formand. Desuden udvidede Arjina sin
Kvindelige Arbejderes Forening til at
tælle 170 medlemmer. Nu lagde kvin-
derne 20 taka til side og delte pengene
mellem sig hvert tredje år. På den måde
har de leaset foreløbig 21 køer. De har
nu 500.000 taka, godt 40.000 kroner, i
deres sparepulje.

Med hjælp fra de to organisationer
bliver Arjina ved med at kæmpe mod,
at mindreårige piger bortgiftes, mod
medgifter, tvangsægteskaber og kvin-
deundertrykkelse. De har til dato for-
hindret, at 37 fattige piger blev giftet

økonomi 

RAHIDUL MIAH, PROTHOM ALO (BANGLADESH)

Arjina Khatun har sikret
sin landsby velstand med
en simpel strategi: Sæt en
håndfuld ris i den fælles
bank hver dag – og gør 
noget stort med gevinsten. 

Et riskorn i banken 

RISBANKEN.

Arjina Khatun

samler ris en

kvinde i sin

landsby. 

Foto: Hasan Raza
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B
evæbnet med et målebånd og en
tablet-computer er Maksim Du-
binin, der er ophavsmand til

appen Metro for All, sammen med sin
assistent Anna Smirnova i fuld gang
med at kortlægge forholdene på de 52
metrostationer i Kijev. De bruger en uge
på at komme metronettet igennem, fra
Dnipro-stationen på rød linje til Lukja-
nivska på grøn linje og Maidan på blå
linje.

Har stationerne elevator? Hvor man-
ge trin er der på trapperne? Er der rulle-
trapper? Hvor store er niveauforskelle-
ne fra den ene station til den anden? Er
der ramper? Maksim og Anna indsam-
ler en lang række data om adgangsfor-
holdene for personer med nedsat mo-
bilitet og sender oplysningerne til de
tre softwareudviklere i deres firma,
som forvandler informationerne til vi-
suelle ruteoversigter.

Den gratis app Metro for All gør det
muligt for personer med nedsat mobi-
litet – hvad enten de er handikappede,
mødre med barnevogn eller bare rej-
sende med tung bagage – at nærstude-
re infrastrukturen på de enkelte statio-
ner og planlægge den mest hensigts-
mæssige rejserute.

På baggrund af de indsamlede oplys-
ninger giver firmaet også de forskellige
undergrundsbaner karakter efter, hvor
tilgængelige de er. De har for længst
konstateret, at metroerne i Østeuropa –
Moskva, Kijev, Minsk og Warszawa – er
mindre tilgængelige end dem i vesteu-
ropæiske byer som Amsterdam og Lau-
sanne.

»I mange storbyer er det ganske en-
kelt umuligt for en person med nedsat
bevægelighed at rejse fra punkt A til
punkt B«, siger Maksim Dubinin. I Mo-
skva, hvor projektets medarbejdere har
hovedkvarter, er kun 8 procent af me-
trostationerne og 30 procent af rejseru-
terne tilgængelige for handikappede.
Det vil gruppen bag Metro for All gerne
have myndighederne til at erkende, så
der kan laves en plan for, hvordan man
løser problemet. »Det endelige mål
med projektet er selvfølgelig, at vores
arbejde skal føre til konkrete handlin-
ger«, siger Maksim Dubinin.

Gruppen har udarbejdet en 100 sider
lang rapport med anbefalinger til,
hvordan man forbedre infrastrukturen
til gavn for borgere med nedsat bevæ-

gelighed. Rapporten er sendt til en ræk-
ke handikaporganisationer og til de
russiske myndigheder.

Det har dog endnu ikke båret frugt. 
»Vi forstår bedre end de fleste, at det

er yderst kompliceret at udvikle et me-
tronetværk til rejsende med nedsat be-
vægelighed, og at det ofte vil kræve be-
tydelige investeringer. Men man kan fo-
retage mange mindre justeringer, sær-
ligt når det gælder døre, tælleapparater
og trapper. Et af de store problemer er,
at en del af den nødvendige infrastruk-
tur allerede på plads, men at den er
mangelfuld«, siger projektleder Anna
Smirnova. 

»I Kijev har flere metrostationer for
eksempel elevator, men elevatordørene
er frygteligt tunge og smalle. Kørestols-
brugere – altså de personer, der har
mest brug for elevatorer – kan umuligt
anvende dem«, tilføjer hun.

13 metroer er kortlagt 

De fem innovative russere, der står bag
Metro for All, er nu i gang med at søge
partnere – handikaporganisationer og
andre – der kan fungere som bindeled
og gøre de politiske beslutningstagere
opmærksomme på projektet. 

»I de to år, vi har arbejdet sammen,
har vi indtil videre kortlagt 13 metro-
netværk, men der burde være lignende
tjenester i alle verdens storbyer og til al-
le transportmidler. Det vil vi hellere
end gerne sørge for, men vi har brug for
hjælp«, siger Maksim Dubinin, der ud-
viklede appen i 2011 i sit russiske it-sel-
skab NetGIS.

Metro for All-appen støttes økono-
misk af NetGIS, men det er især den
stærke motivation hos medarbejderne,
der driver projektet fremad. 

»Designerne får lov til at slippe fanta-
sien løs og teste nye ideer«, siger den 31-
årige Maksim Dubinin. 

Gruppen arbejder for eksempel på et
system, der skal supplere metroruterne
med detaljerede gangruter. 

»Vi har også planer om at vise statio-
nerne i 3D og give brugerne mulighed
for at komme med forslag til forbedrin-
ger. Og så skal vi lave en version til i-
Phone – indtil videre fungerer appen
kun på Android«, siger Maksim Dubi-
nin.

På længere sigt vil gruppen gerne ud-
vikle et navigationssystem, der kan fun-
gere nede i undergrundsbanen og
uden internetforbindelse. 

»I dag findes der ikke et gps-system,
der kan fungere under jorden og uden
netforbindelse – det ville blive det før-
ste af sin slags«, siger Maksim Dubinin,
der studerede fem år i USA, inden han
vendte tilbage til Rusland. Muligheder-
ne er enorme, tilføjer han. Tanken er, at
alle de indsamlede data en dag skal væ-
re tilgængelig for alle brugere. 

»Kort sagt en metro, der virkelig er
for alle«, siger han begejstret.
udland@pol.dk

Oversættelse: Tonny Pedersen 

WWW Appen Metro for All kan 

hentes gratis på metro4all.org/ 

handikap

MANON MASSET, 

LE COURRIER DE RUSSIE (RUSLAND)

En gruppe opfindsomme
russere har udviklet et
stykke software – Metro 
for All – der gør det muligt
for mennesker med 
bevægelseshandikap at
bruge undergrundsbaner 
i en række byer.

Russere vil tegne 
kort over metroers
adgangsforhold 

bort. De har forsynet 61 fattige skoleele-
ver med blyanter, kuglepenne, bøger
og andre remedier. De har registreret
blodtypen hos samtlige medlemmer af
foreningen, så de kan hjælpe alle i
landsbyen med en blodtransfusion,
hvis det skulle blive nødvendigt.

Arjina ejer nu otte geder, fire køer og
mange høns og ænder. Hun har købt en
del jord. Hun har en pumpe til sin
brønd og ordentlige toiletforhold. Hun
har et hus med to værelser, bygget af
sten og med bliktag. På gårdspladsen
foran huset har hun plantet mango-,
brødfrugt- og papayatræer.

Asma Khatun, som er hjemmegåen-
de og medlem af foreningen, siger, at
hun blev bortgiftet, da hun var 15. Hun
arbejdede som tjenestepige i huse i om-

rådet. Hun måtte finde sig i, at hendes
mand behandlede hende dårligt. Nu
handler samme mand med ris, finansi-
eret af hende. De har to børn. Hun har
besluttet, at hun ikke vil have flere
børn, og bakkes op af sin mand.

Anisur Rahman, der er formand for
det lokale distriktsråd, siger: »Vi er me-
get stolte af Arjina. Vi fremhæver hende
som et lysende eksempel«. 

Arjina siger: »Kvinder er selv nødt til
at gøre noget for at hjælpe kvinder i
nød«. Hendes drøm er, at kvinder en
dag vil arbejde skulder ved skulder
med mændene i hendes landsby, lige-
værdige og i gensidig respekt.
udland@pol.dk

Oversættelse: Lorens Juul Madsen

i banken 
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100 forskere hjælper med til at tackle 

virkningerne af klimaforandringerne, 

takket være støtten fra AXA Forskningsfond

Miljø, sundhed og socioøkonomiske risici :
450 projekter gennemført i 32 lande.
For at sikre en bedre beskyttelse støtter AXA forskning 
i risici, der har betydning for os alle.

Gallery.axa-research.org/environment

 @AXAResearchFund #axarf
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Strøm fra havemøblerne

Energi. Havebordet i en have uden for Zü-
rich ligner alle mulige andre havemøbler
med enkelt design og forkromet stel. Og så
alligevel ikke: Der stikker en ledning ud fra
et af bordbenene, og den er forbundet til
lysnettet. Bordpladen er sort og viser sig at
være af glas og dække over en stribe solpa-
neler. »Mit solbord, et energiproducerende
møbel«, siger Markus Weingartner, schwei-
zisk ingeniør og opfinder af flere solmø-
bler. Bordet genererer 280 kilowatt-timer
elektricitet om året, nok til at køre 70 kilo-
meter om dagen på en elcykel.

Weingartner er uddannet ingeniør, og
for 10 år siden grundlagde han et firma, der
udvikler solpaneler. Solbordet designede
han i 2013. I modsætning til solpaneler på
et tag bliver elektriciteten fra bordet ledt
direkte ind i ejerens private elnet. 
Christian Zürcher, Tages Anzeiger (Schweiz)

Foto: Urs Jaudas

Nyttehaver. Harriet Nakabaale, 45, bor i en
forstad til Ugandas hovedstad, Kampala,
med sine tre børn. Huset ligger på en jord-
lod på bare 10 gange 15 meter og er typisk
for mange fattige husstande omkring de
store byer i Uganda. Trods de trange for-
hold har hun forvandlet grunden til en

grøn have, der er blevet en slags demon-
strationsprojekt. Hun dyrker grøntsager i
store sække og flasker, der hænger i snore
under taget. Nu uddanner hun andre i at
dyrke jorden ved deres huse og tjener pen-
ge på at sælge frø og nogle af afgrøderne. 
Mathias Wandera, The Monitor (Uganda)

Friske grøntsager i byen 

Foto: Mathias Wandera

Sundhed. Izzy er en schæferhund og en sær-
lig en af slagsen: Han er trænet til at lugte –
20 minutter før det sker – at hans herre er
ved at få et hypoglykæmisk anfald med for
lavt blodsukker, der kan føre til bevidstløs-
hed og koma. Izzy kan spore en særlig lugt,
der er umulig at opfange for mennesker, og
som er tegn på forandringer i blodsukker-
niveauet.

Dag og nat er Izzy standby for at advare
sin herre. Hans hjælp har ændret livet for
Angel Fraguada fra Genève, der har lidt af

type 1-diabetes i 14 år. Som professionel
akrobat har Angel ikke altid kunnet tage
hånd om sin diabetes, hans blodsukker
kunne falde uden varsel, og flere gange har
en ambulance måttet redde ham. En af gan-
gene, for 7 år siden, var der en sundhedsar-
bejder, der fortalte ham om hunde til dia-
betikere. 

Izzy har nu været hos Angel i 4 år, og An-
gel er selv begyndt at træne livreddende
hunde.
Simonetta Caratti, La Regione Ticino (Schweiz)

Hunden Izzy kan lugte, når diabetikere er i fare

Integration. Hver måned kommer der nye
asylsøgere til den italiensktalende del af
Schweiz, kanton Ticino. Undervejs fra Afri-
ka har asylsøgerne krydset Italien. I den lil-
le by Losone har man åbnet et af Schweiz’
største modtagecentre med plads til op til
170 personer. Losone, der navnlig lever af
turisme, har cirka 6.000 indbyggere. I be-
gyndelsen var de ikke meget for tilflytter-
ne, men i dag er forbeholdene forduftet. På
få uger er en hel masse mennesker, både
repræsentanter for de lokale myndigheder
og frivillige, gået ind i arbejdet med at støt-
te modtagecentret San Giorgio. Der er flere
forklaringer på succesen. På selve centret
tilbydes asylsøgerne aktiviteter som sport,

kreative udfoldelser og spil, og beboerne
deltager også i den daglige drift af centret.
En vigtig rolle spiller dialoggruppen, som
tæller flere repræsentanter for de lokale
myndigheder blandt sine medlemmer, og
som arbejder for at finde hurtige løsninger
på de konflikter, der opstår. Desuden har de
kommunale myndigheder taget initiativ til
et beskæftigelsesprogram, som skal tilbyde
asylsøgerne en eller anden form for arbej-
de. Målet er 12.500 lønnede arbejdsdage i
2015. Endelig har de lokale oprettet deres
eget netværk. Netværket består af cirka 25
frivillige og organiserer hver uge rekreative
aktiviteter for en lang række asylsøgere. 
Serse Forni, La Regione Ticino (Schweiz)

I Losone er asylsøgere velkomne

Foto: Samuel Golay

Energi. Hvem havde troet, at bæ kunne bli-
ve en ren energikilde? Mellem Bath og
lufthavnen i Bristol i det sydlige England
kører en bus på en helt særlig form for
biogas. Brændstoffet er nemlig lavet dels
af den lokale befolknings afføring, som
indsamles efter at være blevet behandlet
på et rensningsanlæg, dels af fødevareaf-
fald. Det kan man så lave om til energi,
fordi afføringen producerer metangas,
når den nedbrydes. Metan blandes heref-
ter med en anden gas, kaldet propan, og
tilsammen skaber de to et brændstof,
som kan få en motor til at køre. Højst
overraskende er det affald, som en familie
på fem producerer på et år, nok til, at en
bus med 40 passagerer kan køre 300 kilo-
meter på det. Bristol er i 2015 EU’s såkaldte
grønne hovedstad. Bussen har været i
drift siden foråret og bærer til de lokale
skolebørns morskab navnet Poo Bus, Bæ-
bussen. 
A. Tariel, L'Actu – Mon Quotidien (Frankrig) 

Bussen har lort i tanken

Foto: Wessex Water/REx
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I
dag er de unge piger i gang med at
skille printere ad og designe skitser
til nye droner. I morgen vil pigerne

måske stå bag det næste store videnska-
belige gennembrud.

Det er i hvert fald visionen bag pro-
jektet Girls2Pioneers, der vil gøre flere
piger i Singapore interesseret i traditio-
nelt mandsdominerede fag som natur-
videnskab, teknologi, ingeniørviden-
skab og matematik.

Projektet blev grundlagt i 2014 af Sin-
gapores afdeling af FN’s kvindekom-
mission. Det arrangerer både work-
shops og studieture for piger mellem
10 og 15 år, som stifter bekendtskab
med en lang række forskningsområder
lige fra ingeniørvidenskab til cybersik-
kerhed og astrobiologi.

Organisatoren bag projektet, Mrina-
lini Venkatachalam, fortæller, at stereo-

type kønsroller og manglen på kvinde-
lige rollemodeller kan afholde pigerne
fra at vælge de kurser og fag, der kræves
for at komme ind på disse uddannelser.

Inden for naturvidenskab, teknologi
og matematik i Singapore er der om-
trent 19.200 mandlige forskere og vi-
denskabsfolk i forhold til omtrent
6.700 kvinder, og i it-branchen udgør
kvinderne kun 27 procent.

Den 30-årige projektleder Venkata-
chalam fortæller: »Der kommer så me-
gen innovation og nytænkning ud af de
fire forskningsområder, og så er det jo
skrækkeligt, at halvdelen af befolknin-
gen risikerer ikke at få mulighed for at
tage del i løsningen af de problemer, vi
står over for«.

Projektet har sidste år arrangeret cir-
ka 30 endagsworkshops for i alt cirka
3.000 piger. Også i år er målsætningen
at nå ud til 3.000 piger.

Pigerne får her mulighed for at prøve
kræfter med forskellige aktiviteter som
at bygge akvædukter af genbrugsmate-
rialer, lære at programmere computere
og endda også at designe fremmede
livsformer.

De har også mulighed for at tage med
på studieture til virksomheder, der ar-
bejder inden for felterne. 

Da de besøgte et kræftforskningscen-
ter, udførte de forsøg med celleprøver.
Da turen gik til en af it-firmaet Hewlett-

Packards fabrikker, fandt de ud af, hvor-
dan man producerer og samler enkelt-
delene i printere.

En 14-årig elev fra St. Nicholas’ pige-
skole, Sarah Ching, som var med på den
sidste tur, fortæller: »Jeg skulle skille en
printer ad sammen med de andre fra
gruppen, så vi kunne se, hvordan den
fungerede indeni. Det var meget lære-
rigt, og jeg syntes virkelig, det var
sjovt«.

Fattige piger får et løft
Selv om projektet inddrager piger fra
alle samfundslag, mener Mrinalini Ven-
katachalam, at det er særlig vigtigt at
nå ud til piger, der kommer fra lavind-
komstgrupper og ringe kår. Projektet
kontakter pigerne via familierådgiv-
ningscentre og på væresteder. Hun si-
ger endvidere: »Disse piger har det dob-
belt så svært, fordi deres forældre hver-
ken har råd til at sende dem på kurser
eller til at give dem de privilegier, andre
elever har. For os er det vigtigt at give
dem et løft opad i stedet for bare at give
dem almisser«.

Projektet, som i år sponsoreres af Ma-
stercard, har også udarbejdet en liste
med 23 prominente kvinder, der arbej-
der inden for feltet. Kvinderne har alle
givet tilsagn om at fungere som ambas-
sadører for projektet og som mentorer
for pigerne.

Yeo Sze Ling, der er forsker hos A*Star,
Agency for Science, Technology and Re-
search, blev i januar ambassadør for
projektet.

»Jeg syntes, det gav rigtig god me-
ning at medvirke og prøve at motivere
piger med forskellig baggrund til at for-
søge at opfylde deres egne ambitioner
inden for it og naturvidenskab«.

Yeo Sze Ling, der også fungerer som
adjunkt ved Nanyang Technological
University, tilføjer: »For mig handler
det ikke så meget om it og naturviden-
skab, men mere om ikke at lade sig be-
grænse af generelle stereotypier, når vi
forsøger at nå vores mål«. 

Den 11-årige skolepige Rachel Foo har
deltaget i en af Girls2Pioneers work-
shops og har tilsyneladende ikke tænkt
sig at lade sig skræmme af fastlåste
kønsroller. 

»Jeg kan godt lide teknologi, fordi
med teknologi kan man gøre ting, som
man tidligere kun kunne forestille sig
blev til virkelighed. Jeg vil gerne arbej-
de med teknologi og naturvidenskab.
Så kan jeg bevise over for andre, at kvin-
der er lige så dygtige som mænd til
forskning, teknologi, ingeniørviden-
skab og matematik«, fortæller Rachel
Foo. 
udland@pol.dk

Oversættelse: Jacob Giese 

uddannelse 

OLIVIA HO, THE STRAIT TIMES, SINGAPORE

I Singapore satser 
Girls2Pioneers på at få 
unge piger til at forske i 
traditionelle mandefag.

Unge piger skal være forskere
VIRKER DET? 

En gruppe elever

fra Girls2Pioneers

bruger paprør og

bordtennisbolde til

at teste en model,

af en akvædukt på

en workshop i maj.

Foto: Tiffany Goh 
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N
år man bor i et slumkvarter, har
man ikke automatisk adgang
til formel skolegang, men med

opfindelsen af en flydende skole burde
mulighederne for skolegang pludselig
være ubegrænsede.

London Design Museum beskriver
Makokos flydende skole som »en proto-
type på en flydende konstruktion, der
er bygget til de traditionelle lokalsam-
fund på vandet i Makoko«.

Makoko er et slumkvarter med over
100.000 indbyggere i Nigerias største
by, Lagos. Fiskere fra den egun-talende
del af befolkningen slog sig ned i slum-
området for over 100 år siden og har
siden bygget huse på pæle. Her er der
kanaler i stedet for gader.

Oprindelig var der tale om en fisker-
landsby, der blev grundlagt i det 18. år-
hundrede. Området indgik ikke i den
folketælling, der blev gennemført i
2007, og befolkningstallet skønnes i
dag at være langt højere. 

Her bor tusinder af medlemmer af
ijaw- og ilaje-folket samt egun-talende
indbyggere, som overvejende er fiske-
re, men også handelsfolk. Her findes in-
gen adgang til rent vand, elektricitet el-
ler andre moderne bekvemmeligheder. 

Selv om Makoko har nogle interimi-
stiske skoler, blandt andet franske sko-
ler bygget af enkeltpersoner og udlæn-
dinge, er de langtfra tilstrækkelige til at
dække behovet blandt det stigende an-
tal børn i området. 

Manglen på skoler og uddannelses-
institutioner anses for at være en af
grundene til de mange teenagegravidi-
teter og andre problemer i området.

Med støtte fra Heinrich Böll-stiftelsen
og FN skabte den nigerianske arkitekt
Kunle Adeyemi i 2012 en tre etager høj
flydende bygning i træ, som har plads
til 100 skolebørn ad gangen. Børnene
ankommer til skolen i små både. 

Adeyemi fortæller om ideen bag den-
ne tømmerflådeskole: »Ønsket om at
bygge skolen blev udløst af min nysger-
righed efter et besøg i området samt
min interesse for dette kystsamfund,
hvor forsørgernes meget lave daglige
indtægter aldrig har forhindret dem i
at udvikle lokalsamfundets infrastruk-
turer«.

Legeplads og udflugtssted 

Ifølge projektplanen er der et moderne
toilet på hver af skolens øvre etager, og
skolen har sin egen elforsyning fra sol-
fangere på taget, så der også er lys til at
undervise om aftenen. Stueetagen er
helt åben, så børnene kan bruge den
som legeplads, og Makokos øvrige ind-

byggere kan bruge den som udflugts-
sted i weekenderne.

Den flydende skole begyndte som et
pilotprojekt i 2012. Formålet var at fin-
de en innovativ måde at dække et lokal-
samfunds sociale og infrastrukturelle
behov på som følge af klimaforandrin-
gerne og de hurtigt voksende byer i
Afrika. Målet var at skabe et bæredyg-
tigt og miljøvenligt byggesystem til
den voksende befolkning i Afrikas kyst-
regioner. 

Skolen er bygget på en tømmerflåde,
der holdes flydende af 256 genbrugte
plastiktønder. Selve bygningen frem-
står som en trekant, der set fra gavlen
nærmest ligner et korthus. 

Men dette storslåede projekt med et
smukt arkitektonisk udtryk er hurtigt
ved at blive en skygge af sig selv. Bygnin-
gen er aldrig blevet brugt som skole, og
der findes ingen stole, borde, lofter el-
ler elpærer i fatningerne. Et besøg på

stedet viser, at den flydende skole nu
mest bliver brugt som rasteplads af om-
rådets fiskere.

Forkastet af myndighederne

Den flydende skole har vakt internatio-
nal opmærksomhed og har blandt an-
det vundet AR+D-prisen for nyskaben-
de arkitektur i 2013. Den blev også no-
mineret til London Design Museums
Design of the Year Award i 2014 og til
International Award for Public Art i
2015. Alligevel er hele projektet blevet
forkastet af myndighederne i Nigeria.

Der er to faktorer, som forhindrer, at
man udnytter projektets potentiale.

For det første er myndighederne i
delstaten Lagos ikke villige til at god-
kende projektet som skole. Det skyldes,
at hele slumområdet er kategoriseret
som en ulovlig bosættelse. Dermed er
det stort set umuligt for myndigheder-
ne at yde den støtte, der er nødvendig.

Kommissæren for kystområder og
infrastrukturudvikling, prins Adese-
gun Oniru, sagde i 2013, at der er tale
om en ulovlig konstruktion. »Den skul-
le slet ikke være der, og vi arbejder på at
få ryddet området«. For det andet har
lokalsamfundet ikke taget ejerskab for
projektet. Adeyemi siger, at han har op-
fordret de lokale ledere til at skaffe læ-
rere og opfordre områdets børn til at
komme i skole. 

En kilde siger til den nigerianske avis
The Nation, at lokalsamfundet er villigt
til at gå i gang med undervisning og
skolegang, men at man håber, at nogle
gode og ædle mennesker vil tage over,
hvor Kunle Adeyemi slap.

Indtil videre er det op til selvbestalte-
de vagtværn at passe på bygningen på
tømmerflåden.
udland@pol.dk

Oversættelse: Mette Skodborg

uddannelse

BLESSING OLISA OG ADEOLA OGUNLADE,

THE NATION, NIGERIA

En flydende skole i Nigeria
burde give slummens børn
adgang til skolegang. Men
det prisbelønnede projekt
venter på en godkendelse
fra myndighederne. 

Makokos flydende skole

TØNDER SOM

FUNDAMENT.

Skolen holdes
flydende af 
256 genbrugte 
plastiktønder og
venter bare på,
at den tages i
brug. Foto: Iwan
Baan/NLÉ 
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R
iyadh Dahimene har en universi-
tetsgrad i it og ledelse. Hans spe-
ciale er data på sociale netværk.

Den 27-årige Dahimene er direktør for
og medstifter af websitet jib.li, som
bogstavelig taget betyder ’kom med
den’ på algerisk-arabisk dialekt. 

Platformen, som drives fra Frankrig,
tilbyder sine brugere at få deres pakker
fragtet rundt i verden på en innovativ,
hurtig og billig måde. 

»Når algeriere rejser, har de ofte pak-
ker med for andre mennesker. Der er al-
tid en eller anden i kvarteret, der skal
have noget medicin fra Frankrig til Al-
geriet eller nogle papirer den modsatte
vej«, siger Riyadh Dahimene. »Det var
denne enkle iagttagelse, som gav min
ven Chahib Benziane og mig ideen til

jib.il i 2011«.
Ideen med ’delekufferter’, som i for-

vejen var udbredt på Facebook, var in-
spireret af platforme, der tilbyder sam-
kørsel. 

»Jeg beundrer den slags digitale for-
retningsmodeller. De fremmer værdier
som at dele og generelt solidaritet mel-
lem mennesker, og samtidig gør de det
muligt at starte succesrige og hurtigt-
voksende firmaer«, siger Dahimene. 

Succeshistorien med den amerikan-
ske webtjeneste Airbnb, som blev
grundlagt i 2008, gjorde stort indtryk
på ham. Platformen udbyder en hotel-
lignende tjeneste, men det sker ved at
lade rejsende bestille værelser i almin-
delige menneskers hjem. Med inspira-
tion herfra ville Riyadh Dahimene ska-
be noget, der var endnu større. Han er
stille og roligt ved at udvikle sit projekt.

I slutningen af 2011 deltog Dahimene
og hans ven Benziane i den internatio-
nale konference LeWeb i Paris. Ideen
med jib.il blev »godt modtaget af an-
dengenerations webudviklere, som
bad os om at lægge en første version på
nettet«. Ved samme konference året ef-
ter afslørede de to mænd en betaver-
sion af platformen. »Vi fik meget fin re-
spons fra folk i branchen, ikke mindst
dem, der kom fra Silicon Valley«, siger

Dahimene stolt med henvisning til den
amerikanske by, der vrimler med ny-
startede it-firmaer. Bloggere og interna-
tionale medier hilste alle ideen velkom-
men.

Den positive omtale har givet projek-
tet vind i sejlene, men »Jib.il har endnu
ikke opfyldt målsætningen«. »Vi har i
dag 4.000 brugere fra flere forskellige
lande. Hver femte bruger benytter sig
regelmæssigt af tjenesten. Selv om tal-

lene er opmuntrende, er vi stadig langt
fra at tjene penge på websiden«, siger
Dahimene. Målet er 50.000 brugere,
hvoraf en femtedel er aktive, siger han.
»Det vil give os mulighed for at handle
med potentielle samarbejdspartnere
inden for forsikring og kommunikati-
on«. Der er en direkte sammenhæng
mellem antallet af brugere af jib.li og af-
kastet.

Tjenesten tager 4,99 procent af alle
transaktioner, hvis værdi fastsættes af
den rejsende og pakkens ejer. Når en
bruger vil have noget – dokumenter,
medicin eller varer – fragtet eller selv
ønsker at tilbyde transport, går ved-
kommende på jib.li via sin facebook-
konto. På den måde får brugeren ad-
gang til andre brugeres rejsedata. Bru-
geren kan derefter fremsætte en direk-
te anmodning til den ønskede bruger,
afhængig af rejserute og -tidspunkt,
men også, hvad det er, der skal fragtes,
og hvor meget det vejer. Når de to bru-
gere er blevet enige om pris og leve-
ringsdetaljer, kan bestilleren betale
med et kreditkort. Beløbet trækkes
først, når jib.il kan konstatere, at forsen-
delsen er nået frem.
udland@pol.dk

Oversættelse: Lorens Juul Madsen

deleøkonomi

SAMIR GHEZLAOUI, EL WATAN (ALGERIET)

Algeriere tager ofte pakker
med for andre, når de 
rejser. En ny tjeneste vil 
sætte det i system. 

Lån mig plads i din kuffert

IDEMANDEN.

Riyadh Dahimene

er sammen med en

ven i gang med at

udbrede deres 

kuffertkoncept,

som har fået ros 

af medier og 

bloggere. 

E
n mands kærlighed til sin kamel
stikker dybt i Somali-regionen i
østlige Etiopien, hvor en befolk-

ning på 4,5 millioner mennesker lever
sammen med 2,5 millioner kameler. Ka-
meler er det største statussymbol, og de
fleste har deres egne kameler eller ar-
bejder som kamelhyrder.

»Der er formentlig flere digte om ka-
meler end om kvinder i somalilittera-
tur«, siger Thomas Berger, en schwei-
zisk antropolog, der bor her og selv ejer
kameler.

Men regionens nomadefolk står over
for en stigende trussel mod deres leve-
brød. Klimaforandringerne gør vejrfor-
holdene stadig mere ustabile, og rege-
ringen forsøger at få nomaderne til at
bosætte sig i stedet for at vandre.

»Det er vigtigt for kamelejere at finde
balancen mellem kærligheden til deres
dyr og behovet for at sælge dem for at
kunne betale for uddannelse og læge-
behandling og for at undgå store tab i
perioder eller steder med tørke«, siger
Berger.

Han er en af grundlæggerne af Desert
Rose Consultancy, en flok antropologer
og ingeniører, der har opfundet et
brætspil, der kan ruste kamelhyrder og
avlere til bedre at klare udfordringerne.
Spillerne lærer eksempelvis, hvor vig-
tigt det er at afsætte penge til vaccina-
tioner og uddannelse. Vinderen er den
første spiller, for hvem det lykkes at få
tre af sine ’børn’ til at gå i skole og gen-
nemføre alle klassetrin.

Spillet er et effektivt visuelt lærings-
redskab i en urohærget region, hvor an-
slået 80-90 procent af befolkningen ik-
ke kan læse eller skrive.

Regionen grænser op til Somalia, en
af verdens mest skrøbelige stater. En
oprørsbevægelse bruger vold for at op-
nå uafhængighed fra Etiopien, og no-
madefolk, der ikke formår at passe de-
res dyr og dermed opretholde deres le-
vebrød, falder let i kløerne på lokale op-
rørsgrupper.

»Det er mere end blot et spil«, fortæl-
ler en spiller ved navn Sa’ad Musah.
»Det er virkeligheden. Det lærer os,
hvordan vi skal passe vores kameler og
tjene penge på dem«.
udland@pol.dk

Oversættelse: Helle Albeck

uddannelse 

MATTHEW NEWSOME, SPARKNEWS

I en urohærget provins i
Etiopien er livet hårdt for
nomaderne, der plages af
stigende trusler mod deres
levevej. Et spil skal hjælpe
dem med at overleve. 

Brætspil
skal lære
nomader
at overleve 

KAMELERNES RIGE. I Somali-regionen er kamelen det største statussymbol. Foto: Daniela Berger



12 POLITIKEN IMPACT JOURNALISM DAY Lørdag 20. juni 2015

Miljø. Man kan jo spørge sig selv,
hvilken indflydelse rester af Viagra
eller Prozac i vallonske floder mon
kan få på ørreders sexliv? På den
måde bliver problemet med medi-
cinrester i vores vand i hvert fald
konkret. 

Men uanset hvad, er rester
af Aspirin i overfladevandet
næppe befordrende hver-
ken for fisks eller miljøets
generelle tilstand. Et nyt
belgisk projekt skal gøre
det af med medicinrester i
vand. Regionen Vallonien fi-
nansierer i samarbejde med uni-
versiteter et projekt, hvor selskabet
Balteau skal udvikle enheder, som
kan begrænse udledning af medi-
cinrester fra hospitaler, medicinal-
industri og laboratorier. Indholdet
af medicinrester er i vandet ikke så
koncentreret som mængder af
tungmetaller og pesticider, men det
er nu blevet muligt at måle i nano-
gram takket være nye metoder, som
kan spore selv bittesmå mængder,
endda også af kokain i vandløb, der
går gennem større byer. 
Eric Renette, Le Soir (Belgien)

Flodens fisk skal slippe
for at sluge bitre piller

Vandteknologi. For første gang afprøves
et pilotprojekt i Nordafrika, hvor vand
fra tågedis giver befolkningen adgang
til rent drikkevand.

Teknikken består i at udspænde et
særligt net, som opfanger de små vand-
dråber i tågen. Når vinden blæser, pres-
ses tågen gennem nettet, hvor den
kondenseres og løber ned i en vand-
beholder under nettet.

Projektet har fået navnet ’Tågehøst’,
og nettene opstilles i 1.200 meters høj-
de i bjergene Ait Boutmezguida i Ma-
rokko. Det enestående projekt er sat i
værk af ngo’en Dar Si Hmad, og om-
trent 400 indbyggere i den tilstødende
landsby nyder godt af det.

Forinden er gået fem års eksperi-
menter, hvor det lykkedes ngo’en at nå
op på at opsamle 10,5 liter vand per
kvadratmeter daglig.
Fatiha Nakhli, L’Economiste (Marokko)

Tågehøst i vinden 
sikrer rent drikkevand 

Foto: Dar Si Hmad

Energi. At frembringe elektricitet gennem
leg. Det er den simple, men geniale idé,
som er udviklet af den amerikanske hu-
manitære organisation Empower Play-
grounds. På Pediatorkope, en lille ludfat-
tig ø i det sydøstlige Ghana, har indbyg-
gerne ikke elektricitet. Empower Play-
grounds fik den idé at anbringe en speciel
karrusel på legepladsen på den lokale sko-
le. Når børnene skubber til karrusellen,
driver den en turbine, der skaber energi.
Karrusellen kan også genoplade batterier,
der kan få en led-lampe til at lyse i mere
end 40 timer. Det har ændret livet på øen.
Børnene tager lamperne med hjem og
kan på den måde læse lektier, når det er
mørkt. Og det kan mærkes på resultater-
ne i skolen. Der er opsat karruseller på 42
skoler i Ghana. Empower Playgrounds går
nu i gang med et projekt baseret på sol-
energi – og det er der rigeligt af i Afrika.
Sabine Hervy og Olivier Gasselin, 

L'Actu – Mon Quotidien (Frankrig)

Skolebørns leg skaber elektricitet til lamper 

Foto: Empower Playgrounds Inc/Crys Kevan Lee


