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KENYA
NAIROBI

– Vesten har glemt hvilken kraft
som ligger i religion. Vi tenker at
bare fattige får utdannelse og
penger fra oss, så hjelper det.
Men jeg tror at dersom vi utnyt-
ter deres kristentro, kan det
hjelpe mange flere opp av fattig-
dommen, sier mandalitten og
tidligere generalsekretæren i
Strømmestiftelsen Øistein Gar-
cia de Presno (66).

Økonomiprofessor Magne
Supphellen ved Norges Handel-
shøyskole har fattet interesse
for tanken. Han har startet og vil
holde på i flere år med å forske
på teorien om hvordan religion
spiller inn i hvordan mennesker
i blant annet Afrika tenker når
de skal drive med forretnings-
virksomhet.

De Presno var i 15 år general-
sekretær i Strømmestiftelsen og
svært godt kjent blant annet i
Nairobi. Etter at han slutter er
det her han har engasjert seg
spesielt. I Nairobi bor mer enn
60 prosent av byens vel 3,2 milli-
oner mennesker i slummen.

SKJEBNE. De aller fleste er
kristne, og mange ber til Gud om
hjelp ut av nøden. Eller de tror
på skjebnen – det var slik livet
ble, og slår seg til ro med det. –
Jeg tror imidlertid på at når Gud
har gitt deg et talent til å klare
forretningsdrift, har du en plikt
til å jobbe hardt for å klare å selv
skaffe penger, sier de Presno.

Med denne tankegangen har
han etablert stiftelsen Noracta
som støttes økonomisk av nes-
ten 700 privatpersoner på Sør-
landet. Nå har han engasjert sju
pastorer i slummen i Nairobi til
å spre budskapet om at de fatti-
ge må utnytte sitt eget talent gitt
av Gud. Med hjelp av disse pas-
torene er han i gang med en se-
rie med konferanser i den enor-
me slummen for enda andre
pastorer, som skal lære og så
lære videre.

EKSTREMOPPLEVELSE. Fæ-
drelandsvennen møter de Pres-
no i Nairobi der han er to til fire
ganger i året. Vi skal på gudstje-
neste i slummen i en kirke som
viser seg være et murbygg med
blikktak, og med utedo. Bygget
ligger dypt inne i slumområdet,
og gåturen dit er en ekstrem-

opplevelse i stank, søppel og fat-
tigdom. Men innenfor er menig-
heten godt i gang med gudstje-
nesten som etter hvert viser seg
å vare i fire strake timer. Sang,
bønn og taler preger timene der
også de Presno forteller menig-
heten på rundt 60 mennesker
om sin filosofi.

Pastoren i menigheten er

blant de sju de Presno har knyt-
tet til seg, nemlig Alois Wene
Anyango. Han har sterk tro på
de Presnos tankegang. Han bor i
et skur enda dypere i slummen
som huser 22 mennesker, 17 av
dem er hans og konas barn. Et-
ter gudstjenesten klipper de
Presno snoren til pastorens nye
kjøttbutikk som er inne i en liten
konteiner.

– Jeg tenkte at jeg ikke lenger
bare kunne stole på bønn til
Gud, jeg måtte selv gjøre noe for
å skaffe penger til familien, sier
Anyango mens han deler ut kyl-
ling til de mange fremmøtte.
Ikke lett i bedømme om det er
trygt å spise, men vi tar sjansen.

INTERESSE. Det er økonomi-
professor Magne Supphellen fra
Norges Handelshøyskole som
skal forske på resultatene som
de Presno måtte oppnå, et pro-
sjekt finansiert blant annet av
instituttet. – De som ser forret-
ningsvirksomhet i et kall- og

pliktperspektiv, later til å ha
større suksess enn dem som for-
venter at økonomisk fremgang
kommer som en automatisk
konsekvens av sterk kristentro,
sier han.

Samtidig med prosjektet i
Nairobi starter han et sammen-
lignbart forskningsprosjekt
blant skandinaviske bedrifts-
gründere. Disse skal svare på
spørsmål om troens betydning
for deres forretningsvirksom-
het.

– Forskningen er svært spen-
nende. Kan de Presnos tanker
være en effektiv måte å bekjem-
pet fattigdommen på, spør
Supphellen som også er i Nairo-
bi samtidig med de Presno.
Supphellen ser for seg at forsk-
ningsprosjektet kan vare opp
mot 15 år. 

TVILER IKKE. De Presno på sin
side er derimot ikke i tvil om at
det få de fattige til å tro at de har
fått et talent fra Gud til å starte

egen virksomhet er en viktig
nøkkel for å skaffe egen inntekt.
– Mitt håp er at arbeidet som nå
er satt i gang skal spre seg, sier
de Presno, som de neste to år
skal ha slumkonferanser for å
formidle sine tanker.

Eieren av den nye kjøttbutik-
ken, Alois Wene Anyango, er
heller ikke i tvil. – Før tenkte jeg
at mitt liv var styrt av Gud. Nå
skjønner jeg at jeg selv må jobbe
hardt for å brødfø min familie,
sier han mens han hakker opp
kjøtt. De første dagene med bu-
tikken har vært en suksess med
stort salg, så når vi spør om han
er lykkelig, sier han med et
bredt smil:

– Ja, det er jeg!

I KENYA
Tekst: Jarle R. Martinsen
Jarle.martinsen@fvn.no
– 38 27 17 45

Forsker på kristentro 
I den gigantiske
slummen i Nairobi
mener Øistein Garcia
de Presno å ha 
funnet nøkkelen mot
fattigdom. Nå forsker
Norges Handels-
høyskole på om han
har rett.

KIRKE: Øistein Garcia de Presno foran kirken der gudstjenesten er i gang. Kirken ligger midt i slummen, og er et viktig samlingspunkt for mange. 
FOTO: JARLE R. MARTINSEN

G Øistein Garcia de Presno: Religiøs tro må utnyttes

FAKTA

Øistein Garcia 
de Presno (66)
� Gift, fire barn og ni barnebarn.
� Utdannet fra BI i 1971.
� Økonomisekretær i Norges kristeli-

ge studentungdomslag i ti år.
� Rektor på Hald Internasjonale sen-

ter i Mandal fra 1981 til 1991.
� Generalsekretær i Strømmestiftel-

sen fra 1991 til 2006.
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og fattigdom

SNORKLIPPING: Øistein Garcia de Presno klipper snoren sammen med pas-
tor Alois Wene Anyango. Dermed er Alois sin kjøttbutikk åpnet i slummen.
FOTO: JARLE R. MARTINSEN

KIRKE: Øistein Garcia de Presno foran kirken der gudstjenesten er i gang.
Kirken ligger midt i slummen, og er et viktig samlingspunkt for mange. 
FOTO: JARLE R. MARTINSEN

ENORMT: Mer enn 60 prosent av Nairobis befolkning på vel 3,2 millioner
mennesker bor i slummen. Forholdene er ekstreme, men de Presno håper
han kan få fart på bekjempelsen av fattigdommen. FOTO: JARLE R. MARTINSEN

G Prosjekt i Nairobi-slummen

Fem år etter sin plutselige avgang
som generalsekretær i Strømme-
stiftelsen, sier Øistein Garcia de
Presno at det var det beste valget
han har gjort i sitt liv. – Med det
mener jeg ikke å si noe vondt om
Strømmestiftelsen i det hele tatt,
men at jeg sluttet betydde frihet til
å gjøre hva jeg selv ville, sier han.

De Presno sluttet svært brått da
han kom på kant med styret i stif-
telsen i valg av kurs. Han vil ikke
utdype hva striden handlet om. –
Men jeg tror at både jeg og Strøm-
mestiftelsen hadde godt at jeg slut-
tet av etter 15 år ved roret. – Nå tri-
ves jeg med å være min egen herre
som kan styre etter eget hode og
det jeg tror på, sier 66-åringen.

– Mitt 
beste valg

Øistein Garcia de Presnos
forbilde i arbeidet han gjør i
Nairobi er lekpredikanten
Hans Nielsen Hauge, som
levde på begynnelsen av
1800-tallet.

Hauge gikk fra bygd til
bygd i Norge og kjøpte opp
ulike eiendommer og næ-
ringsvirksomheter. Han
bygget opp et nettverk av
ulike virksomheter som ble
drevet av hans venner. Disse
virksomhetene besøkte han
og hadde det strategiske
overblikket og overordnede
ansvaret for. Slik fikk han i
gang om lag 30 ulike virk-

somheter i landet, blant
andre steder i Kristiansand.

– Hans filosofi, der næ-
ringsvirksomhet og forkyn-
nelse ble kombinert, lar seg
overføre til dagens samfunn
og her i slummen. Han men-
te at inntekt og eiendom var
gaver fra Gud som skulle
brukes til å tjene sin neste og
samfunn, sier de Presno.

Bruker Hans Nielsen
Hauge-metoden

Briller: 38 12 01 80
Kontaktlinser: 38 12 01 90

Henrik Wergelandsgt. 10
4612 Kristiansand

Postadresse: 
P.B. 549

4665 Kristiansand

Tegnekonkurranse

Hei alle barn. Kan dere hjelpe oss med å tegne 
en morsom brilletegning til vår brilleavdeling? 
Hvis du syns det er vanskelig å tegne briller 
eller ansikt, kan du tegne og fargelegge ordet 
”BARNEBRILLER” Slipp fantasien løs! 

Tegningen kan leveres i brilleavdelingen 
eller sendes i posten før 18. mars 2011. 
Husk å skrive navn, alder og telefonnummer 
bak på tegningen din. 

1. premie: gavekort i lekebutikk kr. 1.000,-
2. og 3. premie: gavekort i lekebutikk kr. 500,-
Vi gleder oss til å få mange fine tegninger. 

Lauvland Øyeoptikk forbeholder seg retten til å kunne 
bruke tegningene i markedsføring.

Et bedre syn på livet

www.lauvland.no

KRISTIANSAND
Politikerne krevde i fjor en
evaluering av hele Byggservice
som har 270 ansatte og driver
med vaktmestertjenester, ren-
hold og vedlikehold. Nå skal
dette arbeidet settes i gang, og
hovedtillitsvalgt Dag Tjøm i
Fagforbundet er ikke bare be-
geistret.

– Vi skal tåle å bli målt, men
jeg frykter at ideologien ligger
på lur bakom. At vi skal på an-
bud nærmest uansett. Det er
viktig at politikerne ikke glem-
mer sitt arbeidsgiveransvar,
sier han.

Tjøm mener kommunale
tjenester skal være best mulig.
Han synes politikere som ar-
beidsgivere og ansatte kunne
jobbe i fellesskap for å få det
til, fremfor å ønske anbud og
privatisering.

– Private aktører skal tjene
penger. Hvis vi i kommunen
kunne samarbeide om å drive
smartere, kunne vi frigjøre
ressurser til andre formål. Det
må være mye bedre enn å gi
bort penger til private, sier
han.

– Folk betaler skatt fordi de
vil ha gode tjenester, ikke fordi
pengene skal sendes videre til
private som tenker profitt, sier
han.

Kommunalutvalget behand-
ler Byggservice-saken til uken.
Ekstern konsulent skal leies
inn og gå gjennom hele Bygg-
service, samt gå gjennom alle
alternative måter å drive på.
Målet er å få ned kostnadene.
Etter evalueringen vil anbuds-
spørsmålet komme opp.

– Ideologi bør ikke styre ver-
ken på høyresiden eller venst-
residen. Fornuften bør råde.
Som arbeidsgiver bør politi-
kerne i samarbeid med oss an-
satte finne gode løsninger, alle
må tåle endring, men man
trenger ikke å true med priva-
tisering. Se på Adecco-saken.
Privatisering er ikke løsnin-
gen, sier Tjøm.
ODD I.R. ULEBERG

270 ansatte 
kan bli privatisert
Renholdere og vakt-
mestre i Kristiansand
kommune kan gå en 
usikker fremtid i møte.
Politikerne vurderer å
legge alt ut på anbud.

Med et par minutters margin
unngikk et hus i Pråmstø-
veien å bli flammenes rov i
går. Naboer oppdaget røykut-
vikling fra huset i 14-tiden og
fikk varslet brannvesenet.
Huseieren var da på et jorde i
nærheten sammen med bar-
na.

– Røykutviklingen skyldtes
tørrkoking av ei panne med

tåteflasker, opplyser opera-
sjonsleder Hans Petter Osa-
land ved Agder politidistrikt.

– Vi kom akkurat tidsnok.
Da vi tok av kasserollen fra
komfyren, begynte det å
brenne, forteller Tor Oddvar
Torkildsen i Brannvesenet
Sør IKS.

Flammene ble slukket, uten
at det ble store skader i huset.

LYNGDAL

Utrykning etter tørrkokte tåteflasker


