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Iris Hallen

Ansvarlig turisme, eller økoturisme, har
som mål å ikke ha negativ påvirkning på
natur eller kultur på det stedet man be-
søker. Stine J. Didriksen er en av 15
studenter som har fått anledning til å ta
deler av sitt bachelorstudium i reiselivs-
ledelse i byen Siem Reap i Kambodsja.
Studiet har spesielt fokus på ansvarlig
turisme, og gjennomføres av
Globalstudies i samarbeid med
Universitetet i Stavanger. Katrine
Solhaug, datter av prest John Daniel
Solhaug, har administrativt ansvar for stu-
dietilbudet.

– Vi er helt utrolig heldige som har fått
mulighet til å studere i dette fantastiske
landet. Og det folkeslaget som bor her, er
det mest smilende folkeslaget jeg har
møtt. Til tross for en forferdelig og tragisk
historie og så enormt med fattigdom, sier
Stine.

Behov for pause
Stine bor i Tromsø og har jobbet som
servitør på Vertshuset Skarven i mange
år. Samme sted som samboeren Thoralf
Utsi jobber som kokk. En ettermiddag
fikk hun telefon fra John Daniel Solhaug,
en god og kjær venn av familien.

– Han ville at jeg skulle komme på
Utdanningsmessa i Tromsø for å hilse på.
Han og datteren Katrine presenterte
Globalstudies der.

Stine hadde gått lenge og tenkt på å ta
en pause fra bystress og dagligliv. Hun be-
nyttet derfor muligheten, selv om det ble
på en litt annerledes måte enn først tenkt.

– Dette er en mulighet jeg ikke ville ha
vært foruten. Jeg har fått utrolig mye
lærerik informasjon og minner som jeg
alltid kommer til å ha med meg, sier
Stine.

Tøff start
Stine og samboeren kom til Kambodsja
under den verste regnperioden på minst
ti år.

– Vi syklet i vann til knærne når vi
skulle til byen. En helt absurd opplevelse.
Verre er det at mange menneskeliv har
gått tapt og rismarkene er ødelagte. Vi
frykter det vil føre til mye sult, mer enn
på mange år.

Hun oppfordrer alle til å gi et bidrag til
det arbeidet som blir gjort i Kambodsja.

– Vi trenger virkelig all støtte vi kan få
for å hjelpe menneskene her. Vi kan
garantere at pengene kommer frem til
dem som trenger det.

Praksis
Ved siden av forelesninger, studier og
oppgaveløsning får studentene være med
på å utføre ansvarlig turisme i praksis.
Det gjør de ved å delta i ulike prosjekter.

– Det første prosjektet var på en skole
ute på landsbygda. Skolen har ingenting.
Det lekker fra taket, gulvet er råttent,
kakerlakker og edderkopper kravler
overalt. Under disse forholdene skal altså
900 elever prøve å lære noe.

Med en skolegang på en mye kritisert
Olsborg skole har Stine et visst
sammenligningsgrunnlag.

– Jeg skjemmes over å ha klaga på
standarden på Olsborg skole noen
ganger, selv om vi selvfølgelig er vant til
helt andre forhold. Vi aner ikke hvor godt
vi har hatt det. Og hvor heldige vi er som
har de skolene vi har og muligheten til å
få en utdannelse.

Søppel for penger
Studentene restaurerte to av klas-

serommene. De skrubba og vaska, spar-
kla huller og sprekker, malte veggene og
lagde fargerike tegninger som både er
artige og lærerike for ungene.

– Vi brukte tre dager på dette, og re-
sultatet ble kjempebra! Det som gjenstår
nå er gulv i begge klasserommene sånn at
ungene slipper å ha undervisning
sammen med kakerlakker, maur og
andre krypdyr. Det er jo helt forferdelig!

Men nytt gulv skal det bli, fastslår Stine
bestemt.

Etter at skoleprosjektet var gjen-
nomført, hadde studentene en søppel-
aksjon. Da inngikk de sponsoravtale med
venner, familie og bekjente om et visst bi-
drag pr. kilo søppel som ble plukket.

– Forhåpentligvis klarer vi å få samlet
inn nok penger til nye gulv. Om det er
noen som ønsker å bidra til prosjektet
kan de gå inn på www.solhaugfond.org.
Pengene som kommer inn til fondet går
ikke bare til disse gulvene, men også mye

annet bra som for
eksempel barne-
hjem.
Studentene har vært
til Killing Fields i
Phnom Penh hvor
det etter hver regn-
periode fortsatt
kommer opp
knokler og klær fra
jorda fra mas-
segravene etter hen-
rettelsene under Pol
Pots regime. De har
også besøkt
torturfengselet Toul
Sleng (sikkerhets-
fengsel 21).

– Landet har en
helt forferdelig his-
torie som nok flere
burde kjenne til for å
skjønne hvor utrolig
godt vi har det, sier
Stine.

Det er imidlertid ikke bare de alvorlige
opplevelsene som preger oppholdet.

– Vi har spilt flere fotballkamper mot
barna fra det veldrevne barnehjemmet
Sankheum Center. Vi taper selvfølgelig
hver gang, for de er rågode!

Tilpasning
Studentene har også besøkt The Floating
Village i Tonlé Sap der husene står på ti

meter høye søyler for å klare av flommen
i regntiden.

– Det var som å se flytende hus på elva
da vi var der og helt utrolig å tenke på at
på nyåret vil vannet synke ti meter. Da er
det bare en liten elv som renner mellom
hus som rager ti meter over oss. Det er
helt fantastisk hvordan befolkningen til-
passer seg.

Kommunikasjonen med lokalbefolk-
ningen har blitt mye lettere etter hvert
som studentene også får lære seg Khmer,
språket i Kambodsja.

Advarsel
Det er mange som driver frivillig arbeid i
Kambodsja. Stine ønsker imidlertid å
komme med en liten advarsel.

– Det er ikke alle organisasjonene som
er bra, snarere tvert imot. Så hvis noen
ønsker å dra ned hit for frivillig arbeid, er
det kjempeviktig å forhøre seg. Still deg
alltid skeptisk til organisasjonen, spesielt
om den vil ha mye penger av deg som
frivillig.

Hotelldrift
Fra i dag skal studentene ta over driften
av Babel Guesthouse der de er installert.
Hele staben skal få dra til kysten på to
dagers ferie.

– Mange har aldri sett sjø eller reist
utenfor Siem Reap rett og slett fordi de
ikke har råd. Så alle sammen er i ekstase!
Jeg har fått ansvaret for baren, mens
Thoralf styrer kjøkkenet. Vi skal tilføre
nye retter og nye drinker til menyen. Det
blir nok knall, humrer Stine.

Hun takker Katrine Solhaug, Simen
Julner og hele staben for et fantastisk
opphold og evige minner.

– Siste eksamen her er 15. desember.
Da er det tilbake i jobb på Skarven for en
stund. Men jeg og samboeren min har
allerede begynt å planlegge neste reise hit
i september neste år, avslutter en en-
tusiastisk kambodsjastudent Stine
Joakime Didriksen.

Målselvjente gjør en 
forskjell i Kambodsja
MÅLSELV/SIEM REAP:
Stine Joakime Didriksen (27)
fra Olsborg tar deler av en
bachelorgrad i reiselivsled-
else i Kambodsja. Og
praktiserer ansvarlig turisme
ved siden av studiet.

AVBREKK: Stine Joakime Didriksen og samboer Thoralv Utsi ønsket en pause fra bystress og dagligliv. Det har de fått til gagns i
Kambodsja. 15.desember har de siste eksamen ved studiet i reiselivsledelse og vender tilbake til jobbene på Vertshuset Skarven. Men
neste høst drar de ned igjen. (Foto: privat)

DEKORASJON: Studentene har pusset opp to klasserom og
sørget for fargerik dekorasjon av veggene. Nå samler de penger
til nye gulv. (Foto: privat)


