
18 Utland DAGEN - fredag 16. august 2013

Japanske ministre besøkte omstridt tempel
■■ Japans naboland reagerer 

med raseri på at to japanske 
statsråder i går besøkte det 
omstridte Yasukuni-tempelet 
der Japans krigsdøde minnes. 
En rekke krigsforbrytere er 
blant de mange døde soldate-
ne fra Japans forskjellige kriger, 
inkludert annen verdenskrig, 
som hedres ved Yasukuni-
tempelet. Både i Kina, Korea 

og andre naboland beklager at 
Japan aldri har gjort opp seg 
etter okkupasjonen og krigsfor-
brytelsene som ble begått før 
og under annen verdenskrig.

Det var strenge sikkerhetstil-
tak da de to statsrådene og en 
rekke parlamentarikere kom til 
tempelet i sentrum av Tokyo på 
årsdagen for Japans nederlag i 
1945. NTB

Storaksjon mot råsykling i Stockholm
■■Politiet i Stockholm har 

gått til storaksjon mot farts-
bøller på to hjul. I løpet av 
en snau time ble 15 råsyklis-
ter bøtelagt i sentrum av den 
svenske hovedstaden.

Aksjonen ble satt i verk 
onsdag, etter at politiet den 
siste tiden har fått mange 
klager på syklister som 
ikke tar hensyn til andre 

trafikanter, skriver Svenska 
Dagbladet. Både fotgjengere 
og mer hensynsfulle syklis-
ter har klaget på utbredt 
råsykling.

– Mange som tar kontakt 
med oss, er blitt påkjørt av 
syklister eller er redde for 
å bli de, sier en politimann 
som bare oppgir navnet 
Matthias. TT/NTB

En pensjonert fylkesgartner fra 
Rogaland skal hjelpe nordko-
reanere å få skikk på drivhu-
sene sine. 

Ove eikje
ove.eikje@dagen.no

I slutten av denne måneden set-
ter Ketil Fuglestad (70) fra Jæren 
kursen for Nord-Korea. Fuglestad, 
som er tidligere fylkesgartner i 
Rogaland og misjonær for Mis-
jonssambandet, skal være rådgi-
ver for Evangelisk Orientmisjon 
(EOM). Organisasjonen har fi-
nansiert 73 drivhus rundt i landet. 

Ikke politikk
Nå skal Fuglestad hjelpe nordko-
reanerne med å øke produksjonen 
i drivhusene. Reisen skjer i samar-
beid med det nordkoreanske land-
bruksdepartementet.

Den lukkede kommunistiske 
staten på den koreanske halvøy 
har vært rammet av hungersnød 
flere ganger de siste tiårene. Og 
Fugelstad understreker at det er 
hans humanitære engasjement 
som har gjort at han har påtatt seg 
oppgaven. 

– Jeg takket ja til utfordringen 
fordi jeg ønsker å hjelpe men-
nesker i nød. Jeg føler et ansvar 
for å ikke brenne inne med den 
oppgaven, sier Ketil Fuglestad til 
Dagen. 

Han ønsker imidlertid ikke å 
uttale seg om de politiske forhold 
i landet.

– Men jeg ser et stort behov for 
å hjelpe til med å øke matproduk-
sjonen i Nord-Korea, sier Fugle-
stad.

Frukt og grønnsaker
Oppholdet i Nord-Korea skal vare 
i tolv dager. Med på turen blir 
også en byggmester, en snekker 
og en økonomisk støttespiller fra 
Norge. Under oppholdet skal de 
besøke flere steder der EOM har 
fått medansvar for å øke matpro-
duksjonen.

Første stoppested blir land-
brukskooperativet Hongshan, 
som ligger i 
nærheten av 
hovedstaden 
P yong y ang . 
Her er 1.600 
arbeidere i 
sving og de 
d i s p o n e -
rer omkring 
5.000 mål 
med dyrket 
jord. Meste-
parten av produksjonen er mais 
og ris. Kooperativet har også en 
stor frukthage med blant annet 
epler og pærer. 

De har nå fått tre nye drivhus. 
Bruken av dem blir et viktig tema 

når nordmennene kommer på be-
søk.

– Min viktigste oppgave blir 
å registrere og prøve å planlegge 
hvilke vekster det skal satses på 
kommende vår, sier Fuglestad.

God strategi
Han synes at ideen med å inves-
tere i drivhus i landet, er en god 
strategi. Men han lurer på om de 
har bygget drivhusene slik at de 
fungerer optimalt.

– Når det for eksempel gjelder 
tomater, ser det ut til å være små 
avlinger. Vi må se litt på om bestø-
vingen fungerer som den skal, slik 
at tomatblomstene blir befruktet. 

Det er muligens 
mangel på insek-
ter, sier han.

Fuglestad har i 
sin yrkeskarriere 
vært opptatt av 
å kombinere mi-
sjon og praktisk 
arbeid.

Han reiste 
for første gang 
til Etiopia som 

misjonær for Misjonssambandet i 
1976 og har bodd til sammen 16 
år i landet. Fuglestad har hjulpet 
mange hundre etiopiere ut av fat-
tigdom.  Han har vært engasjert 
i skogplanting, landbruk og gart-

nerarbeid og sett hvordan folk i 
Etiopia har fått en ny tilværelse 
gjennom å lære å dyrke frukt og 
plante skog.

– Vi var den første tiden i kom-
munen Konso, og det er helt utro-
lig hva som er skjedd der. Det ble 
plantet masse trær i sin tid. I dag 
har de blant annet stor produksjon 
av bygningsmaterialer. En rekke 
planteskoler som ble startet har 
fungert fint etter at vi drog, sier 
Fuglestad. DAGEN

Han skal lære nordkoreanere å produsere mat

TOMATER: – Jeg ser et stort behov for å hjelpe til med å øke matproduksjonen i Nord-Korea, sier Ketil Fuglestad. Det skal blant annet satses på tomater. FOTO: OvE EikjE

Jeg ønsker å hjelpe 
mennesker i nød.

kETiL FUGLESTAD”

FaKta
Nord-Korea

■◗ Ett av verdens verste regimer 
med et lukket og totalitært 
styresett

■◗ Det er stadig brudd på men-
neskerettighetene, og mange 
uskyldige sitter fengslet uten lov 
og dom

■◗ Forfølgelsen av kristne er omfat-
tende, og landet ligger øverst på 
Åpne Dørers verstingsliste

■◗ Folk lider av underernæring og 
matmangel, men landet har 
åpnet seg mot utlandet

Daglig leder Roald Føreland 
i evangelisk Orientmisjon er 
svært takknemlig for at ketil Fu-
glestad stiller sin kompetanse til 
deres disposisjon i Nord-korea.

Ove eikje
ove.eikje@dagen.no

– Vi har i løpet av halvannet år 
samlet inn rundt to millioner 

kroner og finansiert 73 drivhus 
i dette prosjektet, forteller Føre-
land.

Drivhusene er bygget i nær-
heten av helseinstitusjoner og 
barnehjem, slik at grønnsakene 
som dyrkes kommer til nytte for 
de som trenger det aller mest. 

– Sykehusene må for eksem-
pel være selvforsynt med mat, 
og derfor er disse drivhusene en 
stor hjelp. Det er en viktig opp-

Svært takknemlig for Ketil Fuglestads innsats 

FaKta
Ketil Fuglestad

■◗ Født 8. mai 1943 i Hå kommune 
på Jæren

■◗ Gift med Brit Signe, og har seks 
barn og ni barnebarn

■◗ Bor på Bryne og i Arba Minch, 
Etiopia

■◗ Har vært misjonær for NLM i 
Etiopia, fylkesgartner i Rogaland, 
og hatt flere opphold i Etiopia

■◗ Reiser til Nord-Korea 27. august 
for å hjelpe folk med å dyrke 
frukt og grønnsaker i drivhus
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30 måneder fengsel for Jesse Jackson jr.
■■Den tidligere kongressre-

presentanten Jesse Jackson 
jr. ble onsdag dømt til 30 
måneder i fengsel for å ha 
underslått flere millioner 
kroner av sine valgkamp-
midler.

Jackson (48), som er sønn 
av den kjente borgerret-
tighetsforkjemperen Jesse 
Jackson, innrømmet i fe-

bruar at han hadde misbrukt 
valgkampmidlene. Demokra-
ten gikk av i november i fjor 
etter 17 år i Representante-
nes hus.

Hans kone, Sandra Stevens 
Jackson (49), ble dømt til ett 
års fengsel. Hun får vente 
med å sone til etter at man-
nen har sluppet ut, fordi 
paret har små barn. NTB

Mange drepne av bilbomber i Bagdad
■■Minst 28 menneske er 

drepne og over 100 er såra 
etter at fleire bilbomber gjekk 
av i Bagdad torsdag morgon. 
Ei av bombene eksploderte i 
nærleiken av den såkalla grøne 
sona i den irakiske hovudsta-
den. Den grøne sona er eit 
tungt vakta område som husar 
fleire vestlege ambassadørar. 
Totalt seks bilbomber og ei 

vegbombe gjekk av torsdag 
morgon. Eksplosjonane råka 
fem sjiamuslimske nabolag og 
eit nabolag med ei blanding av 
sjia- og sunnimuslimar.

Under feiringa av den mus-
limske høgtida id al-fitr i helga 
blei minst 80 drepne i bilbom-
beeksplosjonar og skytean-
grep i sjiamuslimske bydelar i 
Bagdad. NPK

Han skal lære nordkoreanere å produsere mat

TOMATER: – Jeg ser et stort behov for å hjelpe til med å øke matproduksjonen i Nord-Korea, sier Ketil Fuglestad. Det skal blant annet satses på tomater. FOTO: Ove eiKje

UNDERERNÆRT: Mange i Nord-Korea er underernært, og har 
ikke nok mat. Derfor er det satt opp drivhus for å øke matpro-
duksjonen.  FOTO: evaNgelisK OrieNTmisjON

SELVFORSYNT SYKEHUS: Dette sykehuset for de som er rammet 
av tuberkulose, må være selvforsynt med mat. Derfor er drivhus 
en god hjelp. FOTO: evaNgelisK OrieNTmisjON

Svært takknemlig for Ketil Fuglestads innsats 
gave for oss å gi folk opplæring i 
dyrking av ulike grønnsaker, sier 
Roald Føreland.

Han legger til at drivhusene er 
av ulik størrelse, men de fleste er 
på 180 kvadratmeter og koster 
omkring 20.000 kroner.

– Vi har også planer om å tilby 
små drivhus til enkeltfamilier, og 
de vil koste rundt en tusenlapp, 
sier han.

Skiller mellom folk og ledere

– Nord-Korea er kjent som et 
av verdens verste regimer når det 
blant annet gjelder forfølgelse av 
kristne og brudd på menneskeret-
tighetene. Hvorfor satser dere på å 
hjelpe et slikt land?

– Vi ønsker ikke å kommentere 
politikk i de landene vi arbeider, 
men det er en utfordring å skille 
mellom folk og ledere. Det er ikke 
det nordkoreanske folk som truer 
verden med atomkrig, men det er 

landets ledere. Vi ser i dag at en 
tredjedel av befolkningen er un-
derernært. Det er nettopp derfor 
at drivhusene settes opp i nær-
heten av mennesker som trenger 
mat.

Vi besøker også Nord-Korea fi-
re-fem ganger årlig, for å følge opp 
prosjektet med drivhusene, og un-
dersøke om grønnsakene kommer 
folk flest til gode, sier Roald Føre-
land. DageN

VIKTIG OPPGAVE: – Det er en viktig oppgave for oss å gi folk 
opplæring i dyrking av ulike grønnsaker, sier daglig leder Roald 
Føreland i Evangelisk Orientmisjon. FOTO: Ove eiKje


