REPORTASJE

MOLDOVA – LANDET
UTEN OPTIKERE

Hans Bjørn Bakketeig og Tatiana Ghidirimschi i arbeid på svaksyntklinikken i Chisinau. Filmen «Mirakelet i
Moldova» skildrer deres arbeid, og den er vist på TV og filmfestivaler i en rekke land.

Det finnes land i Europa der barn plasseres på blindeskole fordi de aldri fikk tatt en skikkelig
synsundersøkelse. Alt de manglet var briller. Takket være norsk innsats er det en synsrevolusjon på gang i det lille landet Moldova. Bli med oss til den tidligere sovjetrepublikken!
TEKST OG FOTO: DAG ØYVIND OLSEN

H

vordan er egentlig dette merkelige landet, skvist
inn mellom Romania og Ukraina og uten kyst?
Tidligere en del av Sovjetunionen, og med en
utbryterrepublikk som heter Transnistria midt
inne i landet? Transnistria er nesten ikke anerkjent av noen andre land i verden. Moldova er i sannhet et
spesielt land. Språkene er rumensk og russisk, akkurat som
befolkningens sammensetning. Et eksotisk land, i Europa.
Moldova omtales stadig som det fattigste landet i Europa,
og det er ikke et land mange reiser på ferie til.
Hvordan endte vi opp med et så stort prosjekt i dette landet,
som nå har ført til at norske penger utdanner optikere her?
Kort fortalt: For 10 år siden havnet optiker Hans Bjørn
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Bakketeig her. Siden har han vært sterkt knyttet til landet,
og nå jobber han her på fulltid, finansiert av Utenriks
departementet. Organisasjonen Hjelp Moldova har sendt
utallige trailerlass med utstyr til landet. Bakketeig har gjort
en utrolig innsats for å gi synshjelp til befolkningen i landet
som ikke har optikere. For innsatsen er han hedret som
«Optometrist of the year» av verdens optikerorganisasjon,
WCO, han er kåret til Ridder av Første Klasse av Kong
Harald, og selvsagt hedret av Norges Optikerforbund.
Møysommelig arbeid med samarbeidspartnere lokalt og
internasjonalt, blant annet NOF, Brien Holden Vision
Institute og Optometry Giving Sight førte til kursing av
øyeleger i refraksjon. Nå har samarbeidet også ført til egen

R

Stolt gutt med nye briller.

NORSKE STUDENTER: I år har en gruppe norske optikerstudenter
hatt sin avsluttende praksisperiode i Moldova. De har fått variert
erfaring, blant annet med å ta synsundersøkelser på innsatte i fengsel
og svaksynte barn. – Utrolig lærerikt, men også utfordrende på mange
måter, sider Oda Haviken.

STABEN: Dette er undervisningspersonalet ved den moldovske
optikerutdanningen.

optikerutdanning ved det medisinske universitetet i hovedstaden Chisinau (uttales Kyshnev).

de første årene. Men uten Bakketeigs innsats hadde nok ikke
det skjedd. Han skal følge oss disse dagene i Moldova.

Det er til dette arbeidet innsamlede midler på Verdens
synsdag gjennom Norges Optikerforbund har gått de siste
åtte årene. Optikere fra ulike kjeder har bidratt, det samme
har leverandører, studenter og Krogh Optikk i særskilt grad
gjort. Over en million kroner er samlet inn og blitt brukt
direkte for at Moldova skal kunne gi bedre synshjelp til sine
innbyggere.

Chisinau er på størrelse med Oslo. Flyplassen er mindre
enn Sola. Dette er et land få reiser til, og mange reiser fra,
uten å komme tilbake. Siste ti år har folketallet sunket med
rundt en million. Det er kanskje Europas minst besøkte
land. Lønnsnivået i Moldova er så lavt at få har råd til å reise
på ferie med fly. En gjennomsnittlig månedslønn er på 2000
kroner! Samtidig er ikke prisnivået ekstremt lavt. Det koster
gjerne en hundrelapp for middag på en bedre restaurant, og
drivstoffprisene er det halve av i Norge. Derfor er det første
som møter oss også mange gamle biler. Drosjer registrert på
tidlig 1980-tall er ikke uvanlig. Et sent snøfall skaper pro
blemer. Ikke bare på flyplassen, men også på motorveien inn
til hovedstaden. Den er ikke måkt. Det er ikke sideveiene
heller, eller parkeringsplasser. Her måkes det først når det
har sluttet å snø, og selv da går det sent.

Nå sitter vi på flyet sammen med prosjektleder Bonnie
Uchermann fra optikerutdanningen ved Universitetet
i Sørøst-Norge. Han skal møte studenter og lærekrefter, og
ta imot studentene på Kongsberg i juni for å gi de ti dagers
opplæring i optoteknikk. Det er midler fra Senter for inter
nasjonalisering i utdanning som har vært den utløsende
faktor for at utdanningen er kommet på plass og blitt sikret
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SYNSKLINIKK: Her jobbes det med å ferdigstille en
flunkende ny og fin synsklinikk som optikerstudentene
snart skal få benytte.

BYARKITEKTUR: Nytt og gammelt, sovjetisk boligblokk i Moldovas hovedstad.

Innlandsbyen Chisinau kan ha kalde vintre, alltid med snø,
og svært varme somre. Temperaturen kan gjerne bikke
40 grader. Byen er preget av grå murbygg fra sovjettiden,
spesielt mange triste og forfalne leilighetsbygg. Men også
nye, moderne kjøpesentre med fargerike skilt. Her er det
prangende hus og dyre luksusbiler og enorme forskjeller på
fattige og rike. Mye av rikdommen skyldes korrupsjon, som
fortsatt gjennomsyrer samfunnet. Det resulterer også i en del
kriminalitet, men folk er blide, imøtekommende og hyggelige. Selv om en del ikke snakker verken engelsk, tysk eller
fransk, går det fint å ta seg rundt i byen.
Hans Bjørn Bakketeig tar imot oss på sin faste base, et lite
og sentralt hotell midt i byen. Vi møter ledelsen ved den
fireårige optikerutdanningen, studentene og de ansatte ved
svaksyntklinikken som drives av Hjelp Moldova. Her har en
gruppe norske studenter praksis når vi er på besøk. De får
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SVAKSYNTKLINIKK: På svaksyntklinikken kommer det gjerne
folk langveisfra for synshjelp. Her jobber det to øyeleger, i tillegg til
sykepleier og administrator. Den er den eneste i sitt slag i Moldova.

tilpasse briller til barn som kommer langveisfra, mange fra
den fattige landsbygda.
Vi skrur tiden 17 år tilbake. Hans Bjørn Bakketeig er på sin
første tur til Moldova sammen med en norsk synspedagog.
Et besøk på en blindeskole gjør et uutslettelig inntrykk. 75
av barna på skolen skulle aldri vært der. Alt de trengte var
enkle synskorreksjoner.
– Da vi kom hit og så alle elendigheten ble jeg skremt. Jeg
tenkte: Her kan vi gjøre mye med enkle midler.
Synshemmede var Hans Bjørn Bakketeigs spesialitet med
jobb på Hjelpemiddelsentralen i Hordaland. I mange år
brukte han feriene til å reise til Moldova for å hjelpe. Det
viktigste arbeidet som ble gjort i samarbeid med Norges Optikerforbund, var å gi øyeleger optikerkompetanse. Bakketeig kom raskt i kontakt med øyelegen Tatiana Ghidirimschi.

R

Møtene med universitetsledelsen er formelle. Her i møte med prorektor.

Det er godt å ha en kjentmann og døråpner når prosjekUNIVERSITETET: På universitetet treffer vi 15 spente og interesserte optikerstudenter
tleder Bonnie Uchermann fra Universitetet i Sørøst-Norge i første klasse. Rekrutteringen av studentene gikk overraskende bra. Mange kommer fra
besøker samarbeidspartnere i den moldovske hovedstaden. ressurssterke familier, noen har øyeleger i familien.
Når dette bladet trykkes underviser han de moldovske
studentene i optoteknikk på Kongsberg.

Hun har siden den gang har vært hans viktigste medspiller,
og ikke minst i arbeidet med å starte opp en svaksyntklinikk.
I utgangspunktet var Hjelp Moldova en ren humanitær
organisasjon som bidro med primærbehov til en fattig
befolkning, men takket være Hans Bjørn dreide stadig mer
av arbeidet seg om synshjelp. Mye av utstyret i Moldova har
kommet fra norske optikere og øyeleger. På sikt er målet at
både den fireårige optikerutdanningen og svaksyntklinikken
skal bli selvdrevne.
I dag er det drøyt 220 øyeleger i Moldova og ingen optikere.
Det finnes optiske forretninger, og når vi besøker en av dem
i Chisinau, er det en lekker butikk med fine briller. Synsprøverommet er moderne, med refraksjonsutstyr. Det betjenes
av øyeleger, som ofte eier butikkene.

– Kom tilbake på mandag for synstest av øyelegen. Det tar
bare fem minutter, forteller butikkmedarbeideren oss. Men
prisen på 100 kroner er sikkert avskrekkende for mange, for
ikke å snakke om dyre briller med tilnærmet norske priser.
På markedet der få snakker engelsk, men mest russisk,
kommer vi over boder med ferdigbriller som selges for en
rimelig penge.
Målet er å utrydde unødvendig blindhet i Moldova. Arbeidet
er godt i gang. Det som nå skjer er et imponerende stykke
arbeid.
– Å kunne hjelpe mennesker gir masse energi. Takket være
støtten fra norske myndigheter, organisasjoner, bedrifter og
enkeltpersoner er vi på god vei til å nå målet, sier Bakketeig.
Anne Norvik Jervell i Norges Optikerforbunds Humanitær
utvalg takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for
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Cathrine Saastad
GLASS: Tore Lundemo i Web-optikk har donert mange innfatninger
og glass, slik at de moldovske studentene som kommer til Norge
i juni har briller og glass til oppgavene sine.

ALLIANCE: Det er mange som bidrar til at optikerutdanningen
i Moldova skal lykkes. Butikkene i Alliance Optikk har forpliktet seg
til å donere et årlig beløp som skal bidra til å dekke studieavgiften for
studentene. -Dette opplegget passet oss veldig godt. Vi er glade for å
kunne bidra, sier Rolf Bøgeberg og Jan Dokken.

innsatsen og alle innsamlede midler til Moldova som er
kommet inn siste åtte år.
– Vi kan være stolte av jobben som er gjort, det vi har
oppnådd, og at optikerutdanningen nå virkelig er godt i gang
i dette landet.
Bonnie Uchermann er prosjektleder for utdanningen fra
norsk side. Han forteller at prosjektet i år skal bruke 2,5
millioner kroner på alt fra optoteknisk utstyr til PhD prosjekter, bøker, utveksling og fagutvikling. Prosjektet håndterer
15 forskjellige utgiftsposter. Essilor bidrar med service på
maskineri Chisinau, Alliance Optikk har etablert et legat og
Web-optikk på Kongsberg bidrar med glass og innfatninger. £
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I FENGSEL
I Moldova betyr en livstidsdom at du
tilbringer resten av livet i fengsel. Og
det var i et slikt fengsel og blant slike
fanger Cathrine Saastad gjennomførte
synsundersøkelser, sammen med et lokalt
team øyeleger og nordmennene Hans
Bjørn B
 akketeig og Dick Bruenech.
Synsundersøkelsene i fengselet var en
del av hennes mastergradsprosjekt. De
innsatte kom fra alle samfunnslag. Noen
hadde dommer for drap eller pedofili,
andre var politifolk eller folk i høyere
stillinger som satt inne for korrupsjon.
Den yngste var en ung mann på 19 år.
En fange som var overført fra Russland
hadde ikke sett dagslys på 15 år. Han var
apatisk, og pupillene reagerte ikke på lys.
– En slik opplevelse gjør noe med deg.
Det setter ting i perspektiv. Jeg visste at
korrupsjon er utbredt i Moldova, og noen
var uskyldig dømt. De hadde blitt banket
til tilståelse av noe de ikke hadde gjort,
ble jeg fortalt, sier den norske optikeren.
Cathrine Saastad fant ikke mange
store synsfeil i fengselet, men halvparten hadde bruk for lesebriller. Det
hadde optikeren fra Porsgrunn selv tatt
med, så hun kunne dele ut briller umiddelbart etter synsundersøkelse.
– Det er til stor hjelp for dem i fengselet.
Mange jobber på verksted og med nær
arbeid og en enkel brille vil øke livskvaliteten deres. Gjennomsnittsalderen til de
innsatte er 40 år. £

