
voksne nå. Ideen er å sammen-
ligne hvordan det har gått med 
dem som fikk sykkel i Bihar med 
jenter som ikke fikk sykkel – 
enten fordi de akkurat var for 
gamle til å få en, eller fordi de 
bodde i nabostaten Uttar 
Pradesh, som ikke har sykkelpro-
gram. 

Pilotundersøkelsen tester ut 
datainnsamlingen som vi nå skal 
gjennomføre i større skala. Den 
viser klart at syklene selvsagt 
ikke løser alle problemer, selv 
om programmet fortsatt må 
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Det er selvfølgelig bra at det 
ble en slags klimaavtale i 
Paris.
Selv ansvarlig redaktør Trygve 
Hegnar i Finansavisen synes 
det er greit at noen redder 
verden. 

Alt henger alt sammen i en 
gjensidig avhengighet. Vi går 
fra lineare til sirkulære 
prosesser. Endringer er 
konstant og prosessene 
interagerer i en kontinuerlig 
uavbrutt fly uten markert 
start eller slutt. Det er alltid 
noe på gang. Vi påvirker og 
påvirkes i en interaktiv 
dynamikk.
Gjesteblogger og forfatter 
Anne Rød forklarer på 
ledelsesbloggen christoffer.
hovde.com hvorfor det nå 
stilles helt nye krav til ledelse. 

Vil ha helnorsk pyntebar i 
norske hjem
I Nationen handler «pyntebar» 
ikke om akevitt, men om gran. 

Ser etter nye utfordringer. 
Twitrer for egen regning.
Twitter-profilen til Anniken 
Hauglie (Høyre) samme dag 
som hun fikk en ny mulighet til 
å bli arbeids- og sosialminister 
og dermed ansvarlig for Nav. 

Jeg er åpen for alt.
Avgått arbeids- og sosialminis-
ter Robert Eriksson (Frp) ser 
etter nye muligheter, ifølge 
intervju i VG. 

Spis mer fisk! Hvis ikke slipper 
vi Per Sandberg løs på deg.
Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen avslører på 
Twitter regjeringens strategi 
for å få folk til å spise sunnere. 

Jeg tror ingen tar skade av å 
sitte en time i en kirke.
Mens noen trodde gudstjenes-
ter handlet om å få evig liv, 
forsvarer rektor Lars Petter 
Eggesbø ved Strindheim skole i 
Klassekampen skolegudstje-
nester med at de trolig ikke er 
skadelige. 

I Star Wars-universet er de 
bibelske parallellene synlige, 
men ofte nokså vage. Noen 
ganger også «gale».
Det er forskjell på Darth Vader 
og Lucifer, forklarer forfatter 
Nils-Petter Enstad i Vårt Land. 

Kragerø: Det Hvite Bånd 
avholdt sitt julemøte på 
Velferden tirsdag 8. desember. 
Fremmøtet var ganske bra.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

de øverste kastene i sykkelpro-
grammet – siden foreldrene har 
sendt dem bort på kostskoler.  

Sykkelprogrammet i Bihar er 
et eksempel på universelle 
velferdsgoder betalt i naturalia. 
Korrupsjonen i forbindelse med 
programmet har vært lav. Mange 
økonomer kan likevel undervur-
dere slike sosiale tiltak så lenge 
de ikke øker inntekt og produk-
sjon. Men målet for økonomisk 
utvikling er ikke bare økt 
materiell levestandard. Målet er 
livsutfoldelse og frihet for de 
mange, inklusiv frihet fra 
materiell nød. Sykkelprogram-
met kan levere noe av dette 
direkte. På sikt kan det kanskje 
også endre de urimelige makt-
forholdene innad i familien og 
innad i landsbyene.  

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, UiO

regnes som en suksess. 
l Syklene bidrar til at jentene 
får økt skolegang og mer 
kunnskap, men sykkelprogram-
met avhjelper selvsagt ikke 
mangelen på skoler og mangelen 
på lærere på de skolene som 
faktisk finnes. Lærere som ikke 
møter opp på skolen, er et stort 
problem i Bihar. Hva gjør jentene 
da? De sykler gjerne et annet 
sted og ordner opp selv, i noen 
tilfeller med egne private lærere.    
l Syklene har bidratt til at 
jentene nå er mer kunnskapsrike 
og en mer effektiv arbeidskraft, 
men sykkelprogrammet 
avhjelper selvsagt ikke mange-
len på jobber. Under fem prosent 
av jobbene i Bihar er utenfor 
jordbruk. Det finnes noen få 
jobber i offentlig sektor. Det er 
alt. Det hjelper ikke å være 
effektive jobbsøkere i omgivelser 
uten jobber å søke. 
l Syklene går til alle jenter som 
begynner i niendeklasse, men 
sykkelprogrammet når ikke 
jentene fra de fattigste og rikeste 
husholdningene. Én grunn er at 
ulikhetene innad i landsbyene i 
Bihar er så store. Vi finner for 
eksempel utålelig fattigdom i 
noen husholdninger --- folk som 
må spise rotter og ormer fra 
kloakken for å overleve i 
tørkesesongen. Sykkelprogram-
met har ikke nådd døtrene deres, 
rett og slett fordi de ikke har 
ressurser til å sende jentene på 
skole. Vi finner også få jenter fra 

S
e det for deg – et tog 
av jenter på sykkel – 
niendeklassinger i 
Bihar i India – på vei 
til skolen. Å gå til 
skolen tar lang tid og 

kan være farlig. Det har vært 
flere overgrep. På sykkel er 
jentene frie, mobile og trygge. 
Uten sykkel ville mange av dem 
blitt hjemme.  

Livet kan være vanskelig for 
disse jentene. Få får utdannelse 
og jobb. Mange føler seg 
diskriminert og hemmet. Mange 
blir gift – altfor tidlig og uten 
valg. Bihar er da også en av de 
mest tilbakeliggende statene i 
India både økonomisk og sosialt 
– med sine vel 100 millioner 
innbyggere, der 90 prosent bor 
på landsbygda og bare en 
tiendedel av landsbyene har 
skoletilbud utover åttende-
klasse. 

Analfabetismen for kvinner i 
Bihar er på 50 prosent og mye 
høyere enn for menn. For å øke 
jentenes skolegang, startet 
myndighetene et program i 2006 
som gir sykler gratis til alle jenter 
som begynner i niende. Med 
sykkel kan jentene komme seg 
på skoler som ligger et stykke 
unna og innskrivingen av jenter 
er flerdoblet etter 2006.

Sykkelprogrammet endrer 
jentenes status og ambisjoner. 
De får nye muligheter, mer makt 
og økt frihet. Vi har sett en slik 
kvinnefrigjøring på to hjul før – 
på slutten av 1800-tallet. 
Sykkelen ble frihetssymbolet 
– kvinner som suser avgårde – 
med utslått hår – uavhengig av 
menn. Kvinnesakskvinnen Betzy 
Kjeldsberg (1866–1950) – kalt 
Betzy på sykkelen – var en av 
pionerene. Hun og mange med 
henne brukte sykkelen i 
mobiliseringen for kvinners 
stemmerett. Noe lignende 
skjedde i en rekke andre land, 
ikke minst i USA.  

Den amerikanske kvinnefor-
kjemperen Susan B. Anthony 
hevdet i 1896 «at sykling har 
gjort mer for å frigjøre kvinner 
enn noe annet». Sykkelen fikk 
kvinner til å stole på seg selv og 
ga dem «ubegrenset kvinnemot» 
– hevdet hun.     

Hva har skjedd med det 
ubegrensede kvinnemotet i 
Bihar? Det er noe av det vi skal 
finne ut, den indiske økonomen 
Shabana Mitra og jeg. Akkurat nå 
er jeg i India, blant annet for å gå 
gjennom en pilotundersøkelse 
som vi har gjennomført. Mange 
av jentene som har fått sykler, er 

Kvinnefrigjøring på to hjul

Gratis sykler til indiske jenter gir økt skolegang.

«For å øke jentenes skolegang, startet myndighetene et program i 2006 som gir sykler gratis til alle jenter som 
begynner i niende», skriver Kalle Moene. Dette skjedde i Bihar – bildet er fra et annet område i India. Foto: Istock
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