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NEPAL. Projektet ”Putting Youth at the Centre Stage” gik i gang i foråret 2018 i Helambu regionen nord for 
Katmandu. En kerneaktivitet er afholdelse af ni Youth Camps for i alt 90 unge. Flere unge skal blive i regionen. 
De skal have arbejde, tjene penge og få overskud til at engagere sig i politiske spørgsmål og øve indflydelse 
på deres egen fremtid. Med afsæt i rapporter skrevet af Gopal Lama, leder af CICEDs partner i Nepal, JUST 
NEPAL FOUNDATION, vil vi i over det kommende år viderebringe store som små fortællinger fra projektet. 

 

Når der går ged 
i fisken 

17.august 2018 
 

 
 

eg har arbejdet i udlandet i flere omgange og plan-
lagde også at tage afsted igen. Men nu har jeg skiftet 
mening. Jeg har fået mod på, hvordan jeg kan skabe 

noget i min egen landsby. Jeg hjælper mine forældre med at drive 
et lille herberg. Nu har jeg ideer til, hvordan det kan gøres bedre og 
mere systematisk.’ 
 
Sådan siger én af deltagerne i den første Youth Camp i projektet 
Putting Youth at the Centre Stage. Projektet er forankret i He-
lambu-regionen knap 100 km nord for Nepals hovedstad Kat-
mandu.  
  
Helambu ligger i distriktet Sindhupalchok, der har noget af en 
nedslående profil.  
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De unge valfarter til jobs i udlandet. Distriktet kan mønstre den 
højeste andel udlandsmigration i hele Nepal. Dem, der ikke drager 
til Golfstaterne eller til Sydkorea flytter til Katmandu. For de få, 
der bliver tilbage, er der stor set ingen jobmuligheder.  
 
Jordskælvet i april 2015 krævede det højeste antal dødsofre i lan-
det. Over 90% af samtlige bygninger og anden infrastruktur blev 
ødelagt. Den velbesøgte Helambu-trekking rute kollapsede. Ho-
vedparten af de overlevende bor fortsat i midlertidige konstruktio-
ner, der er mere skur end huse. Hjælp fra regering og det internati-
onale samfund ankommer i dryp.  
 
Sindhupalchok har endnu en trist rekord. Trafficking af piger. En 
kvinde, der er fraflyttet distriktet, sagde i 2016 til forundersøgelsen 
af det igangværende projekt: 
 
”Vi kendte alle til det, men vi talte aldrig om det….der har været 
trafficking siden Rana-perioden [autokratisk styreform fra 1848 til 
1951]. På grund af deres skønhed blev unge piger hentet i landsby-
erne og sent til [Rana] paladserne. Da jeg var barn, vidste jeg, at 
det var så meget ’forbudt’ at tale om det. Det [trafficking] foregår 
stadig, nu er det bare på grund af fattigdom. Folk er skamfulde og 
de forbliver passive eller bliver aggressive, når vi forsøger at tale 
om det”. 
 
Projektet er endnu ikke nået til at tage fat på trafficking-tabuet. 
Det kommer, men i første omgang er det troen på en bedre fremtid 
blandt de unge, der er i fokus på de første Youth Camps.  
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Youth Camps er en central del af samarbejdet mellem JUST Nepal 
Foundation og CICED. Over de kommende 15 måneder afholdes ni 
camps med i alt 90 unge i alderen 16-28 år. Hele forløbet kulmine-
rer i en ungdomsfestival, den første af sin slags i Nepal. I de første 
camps deltog 30 unge, 15 kvinder og 15 mænd. 
 

 
 
Der var fokus på, hvordan unge kan skabe sig indtægtsmuligheder. 
Fattigdom er kilden til migration. Og til trafficking. Nogenlunde 
stabile indtægter er en forudsætning for overskud til at engagere 
sig i bredere samfundsmæssige emner.  
 
Folk med indsigt i, hvad det kræver at komme i gang med sin egen 
virksomhed, holdt oplæg om alt fra lovgivning, udvikling af forret-
ningsplaner, finansiering og støttemuligheder af forskellig art fra 
offentlige myndigheder. 
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Geder i stedet for fisk 

Ranjit Karkit, en 23-årig mand deltog i de første camps og han er i 
gang med et nyt kapitel. Allerede som stor teenager startede han 
sammen med fem partnere fiskeopdræt af regnbueørreder. Under-
vejs er de fleste partnere faldet fra. 
 
Sidste år døde i tusindvis af fiskeyngel og Ranjit er bekymret for, at 
vandet i floden Melamchi, som giver vand til fiskefarmen, bliver 
omdirigeret til vandforsyning af Katmandu.  
 
Den nepalesiske regering har i årevis arbejdet på at sikre en nogen-
lunde stabil vandforsyning til hovedstaden. Melamchi-floden er en 
af hjørnestenene i dette kæmpemæssige projekt og skal levere 175 
millioner liter vand dagligt til Katmandu. 
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Ranjit var egentlig klar til at rejse udenlands eller til et andet om-
råde i Nepal, hvor han kunne brug sin erfaring med fiskeopdræt. 
Udsigterne i Helambu var ikke opmuntrende. Oplæg og vejledning 
på Youth Camps og brug af sociale medier og internettet fik ham 
på andre tanker. Vejen frem er opdræt af geder. 
 
Over de sidste par år er der opnået gode resultater med opdræt af 
den såkaldte boer-ged. Som navnet antyder, stammer racen oprin-
delig fra Sydafrika og er velegnet til kødproduktion. Nepaleserne 
har stor appetit på gedekøb.  
 
Årligt importeres omkring 2,5 millioner geder fra Indien. Nepale-
serne kunne jo sådan set selv levere det gedekød, og den nepalesi-
ske regering udlover blandt andet en støtte på 2500 dollars til bøn-
der, der præsterer 50 hun geder.  
 
I løbet af sommeren har Ranjit på familiens jordstykke etableret de 
første indhegninger og læstalde til gederne. Han har brugt lokal 
bambus som byggemateriale. Familie og venner gav en hånd med. 
 
Der er plads til mindst 50 geder, men Ranjit har nu ikke tænkt sig 
at fylde sin farm med boer-geder. De er simpelthen for dyre. 
Krydsning med den lokale gederace kan med kunstig befrugtning 
gøres for under 20 kroner pr. høved.  Med egne midler har han si-
den første Youth Camp i april anskaffet sig 20 geder.  Nogle bukke 
og resten hunner.  Målet er 50 hunner i løbet af det næste lille års 
tid. Belønningen på 2.500 dollars er motiverende. 
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Lige nu skal Ranjit have et lån på 1000 dollars. Med penge på lom-
men kan han købe yderligere 20 hunner, få gang i bukkene og gøre 
sig klar til at høste den første indtægt ved frasalg af nogle af de 
’gamle’ under Dashain festivalen i oktober.   
 
Lånet er på vej.  
 
 

Johnny Baltzersen er næstformand i CICED.  
Yderligere oplysninger om projektet fås også hos CICEDs projektkoordinator 
Rita Tisdall: rita.p.tisdall@gmail.com 
 

 


