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Ny Fitondram-panjakana malagasy dia nancho maodrakariva oy firotsabaoy amin'ny 
fanatanterabana asa ~nba .bampibenana ny fahantmna ary hanatsarana oy fiainan'ny mponina, 
iudrindra ireo izay tena sahirana, anisan'izany ny fanitarana ny fahazahoan'izy ireo miditra 
amio'irco sampan'asa fOlotra tena ilaina amin'!'lY lafiny sosialy 

Ankehitriny oy Fitondram-panjakana malagasy dia mamctraka ireo fotodrafîtr'asa famatsiana rano 
madio sy ireo izay mabakasika ny fanariana diky ary rano maloto ho isan'ireo sampan'asa fototra 
tcna ilaina amin'of'lafiny sosialy ho an'ny schatra oy mno sy ny fanadiovana. 

treo arctina azo avy amin 'ny tontolo tsy ara-pahasa lamana tokoa mantsy sy oy tsy fahampian'ny 
fotodrafitr 'asa mjfanaraka amin'ny fanadiovana izay hita m.ibaribary 00 isan'ny antony mahatonga 
ny aretin'ny zaza sy .oy fahafalesan'izy ireo cto Madagasikara. Tsy lllamela-maba7..Q ireo sokaj in 'ny 
mpooina mpamokatra miaotoka ny fandehanan'ny toc-kàreoa na Dy tanora na ny olon-dehibe eto -Madagasikara ihany koa ireo kara7..an'aretina ireo. 
Mial1traika mivantana amin'oy fïtontongan'ny toc-karcna ihany koa ireo arelina ireo nohon'ny 
fampihenana isa ireo sokajin'olona mpamokatra, ka zary manitatta ny fahantrana izay efa mihalals~
paka amiu 'ny fiainana andavanandron'ny mponina malagasy. 

Ny fisian'ny valan 'aretina Kôlera tco amin'irco raritra sasaoy teto amin'ny nosy tamio'oy volana 
martsa 1999 sy Dy firongaoy haiogana naoenika ny firenena na dia teo aza ireo fandraisan ' ny 
fanj.kana fepetra mafonja sy henjana mba hanakanan. azy, dia porofo nampih.rihary ny ISy 
fahampiana goavana mikasika ireo ·fotodrafitr'asa mifaodraika amin 'oy fahasalamana na an-tanan
dehibe na any ambanivohitra. 

Nanomboka ny volana martsa l999 nisehoan 'ny aretina kôlera ka hatramin 'ny fiandohan'ny taona 
200 1, ny fitanana an-tsoratry ny Minisiterao 'ny Fahasalamaoa dia maneho fa ir~o olona tratran 'io 
valan'aretina io dia miisa hat'rany amio'ny 35000 ary ireo izay mat y dia nahatralTa 2300 no mihoatra. 

Ankoal'ra izany, ny pesta izay noheverina fa fongotra tanteraka teto amio 'ny firencoa dia manomboka 
hita ka zary mischo amin 'ny endriny tsy fahita any an-toeran-kafa, indrindra mandritra oy 
vaninandro mafana . 

Hita araka izany fa ny valiny tokony hasetry izao schon-javatra mampivarahontsana iuo dia mandala 
amin'oy fametrahana asa mifanaraka amin'ny lafioy fanadiovana, sehatra iray izay 7..ary nalao 
ankitabao nandritry ny fotoana maro oefa tsapa iZ30 fa maka tocrana tsy azo idivirana eo amin 'ny 
ady atao amin'oy fampihcoana Dy fahantrana, ary etsy aodanioy oy paik'ady izay hanatanterahana 
izany dia cfa manomboka apetraky ny fanjak.na malagasy. 

Ireo fanambarana avy amin'ny fanjakana voarakitra ao anatin'oy antontakevitra momban'ny 
paik 'ady hampihenana ny rabanlTana (DSRP) sy ny boky fanadihadiana ny fandani.m-bolam· 
panjakana. 

l "Boky fanadihadiana Dy fandaniam·bolam·panjakana sy ny fanampiana avy any ivelany mikasika ny samp..1n'asa fOl01T3 
ara'lSOsialy teon ilaina·'. Fampirindràna araky ny uva misy ankehltriny Dy fanadihadiana ireo hetsika 20120, IMana iuy 
nandraisao'ireo tany mandroso sy ny mpiara·miombon'8moka aminïzy ireo andaniny mba hitondra any amin'ny 0,7 % 
ny PNB ny fanampian 'ny fanjakana amin'ny fampadrosoana na APD ary ankilany hanokana co amin'ny 20 % Dy 
fandaniana ara-bola sy 20 % Dy fanampian'ny fanjakana amin 'ny fampandrosoana amin'ny alalao'ny fama.tsiana ara
bola ireo sampan'a,sa ara.·tsosialy Icna ilaina SSE) 



Araka Î7...any oy fitondram-panjakana dia manaiky: 

Ao anatin'ny DSRP fa, manomboka amin' jz3o fotoana izao ka hatrarn in'ny taona 20 15 dia hltondra 
oy taham-pahazoana ireo fotodrafitr'asa hanariana sy hanafoanana Dy diky ho 25% ka hatramin'ny 
80% cny ambanivohitra ary 62% ka barramio 'ny 100% any an- tanan-dehibe; 
Ao anatin 'oy aotontakevitra "Fanadihadiana ny fandaniam-bolam-panjakana sy Dy fanampiana avy 
aoy ÎveJany ho an'ireo sampan'asa [olotTa amin'oy lafrny sosialy" dia izay nabatsapally fa Dy vola 
atokana ho an 'Dy sebatra Dy fanadiov3n3 dia kely na avy amin'ny fandaniam-bolam-panjakana izany 
(0,3%) na avy amin'ny fanampiana avy any ivelany (0,7%), ka hanondrotra izany hatrany amin'ny 
5% eo amin'oy fandaniam-bolam-panjakana ary 5% ihany koa avy amin'ny fanampiana avy aoy 
ivelany. 

Tsara ancra oy mahafant3rra fa Dy famatsiana amin 'Dy lafiny ara-boIa Dy sehatra fanadiovana dia tsy 
ho ampy velively raba tsy misy drafitra ara-panjakana sy ara-pandaminana mifanciraika amin'izany, 
i7..ay andry iray tsy azo iaIana wany koa ho amin'oy fampandrosoana io scbatra iD. 

Ankehitriny tokoa mantsy ny sehatra fanadiovana dia voamarika oy fizarazarana sy fiparitahan'ny 
andraikitra co anivon'ny sampan-drahanlha amin'ny ministera isan-tsokaj iny, ka mampihendanja ny 
fiantraikany tian-ko tratrarina. 
Arak'Î7..any eo anivon'ny ny rafitTa itsinjaram-pahefana, dia tsy ahitana rafim-panjakana 
tompon'andraikjtry Dy sampana faoadiovana hany ka ireo mpirotsaka an-tsehatra dia tsy manana 
mpifampirabarclba aminy voatondro eo amin'ity sehatra ity. 

Fotoanany ary izao ary tena tokony tsy mainLSy atao ny manova ny toe-jaV"dtnt sy ny mametraka 
paik'ady vaovao ao anatin'izao hetsika fanovana Illanomboka apetraky ny Firenena izao indrindra aD 
analin'ny fitsinjaralll-paritra sy fitsinjaram-pahefana. 
Amin' izany lariny izany ny lanjakana malagasy dia manaiky oy hamelrahana ireo fomba 
mifandraika amin'ny rafïtra sy araka ny lalâna Illety kokoa mba hitantananaa ny sehatra fanadiovana, 
indrindra amin'ny lafiny fampivelarana ny fahaizana sy Dy fanamafisana ny fandarninana. 

Noho izany, avy amin ' ny alalan ' ny UNICEF sy ny Water Supply and Sanitation Collabnrative 
Council (WSSCC,) tamin'oy lafioy famalsiaoa ara-bola 0 0 nanatanterahana ity antontakevitra ity , 
izay niainga indrindra avy amin 'oy alalan'oy Komity Mpitarika (Comité de Pilotage) iray ahitana Dy 
f:anjakana malagasy nosoloin'ny Minisiteran 'ny Angovo sy ny Harena an-kibon'ny t'aoy (MEM), oy 
Minisitcran'ny Fahasalamana (MinSan), ny Ministeran'ny Fampianarana Ambaratooga Faharoa sy 
Fanabeazaoa Fototra (MlNESEB) tena, ny UN1CEF, ny OMS ary ny Wateraid Madagascar. 

Mba hahafahany mauatantcraka Dy tcny n~pctrany dia ,mila fanampiana amin'ny Jafiny ara-bola sy 
haitao ny Fi.rent;oa. Koa ity aotontakevitra ity dia natao ho fanciraisana anjaia eo amin'ny sehatra 
fandreseo-dahatra eo anivon'irco sokajy rchetra voakasik'izany (fanjakana foibe, fanjakana eo ao
toernna, fikambanana tsy miankina amin'uy fanjakana, maso ivohon 'ny firenena mikambana, 
mpiara-miombonantoka amin'oy lafin 'ny vola, vendrona, mpampiasa mpahazo tomboLSea) ka 
hanambarana ny hcry sy hanctschana izay rchct'ra met y ilaina mba hampivelalra ny sehatra 
fanadiovana amln'ny fomba mahomby sy maharitra. 
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Mahaliana anao ve ny hahafantatra fa tamin'ny taona 2002 
dia saika very andro fiasana mihoatra ny 5 hetsy i 

Madagasikara vokatry ny tsy fisian 'ny fanadiovana? 

Raha te hahalala misimisy kokoa amin 'izany ianao dia 
vakio ity antota-kevitra ity! 

". Mahatsiaro ho voakasika ve ianao raha hilazana fa ireo . 

" 

zaza malagasy dia met y ho very andro fianarana hatrany 
• 

amin 'ny 3,5 tapitrisa nohon'ny aretina mifandraika 
mivantana amin 'ny mahatsizarizary ny lafiny 

fanadiovana sy fahasalamana ary aman'aliny amin'ireo 
zaza ireo ihany dia met y ho fat y alohan'ny hifaranan'ny 

taona noho ireo aretina ireo ihany? 

Vakio ity antota-kevitra ity! 

Inona no met y ho eritreritrao raha mandre fa ny fatiantoka 
mivantana mifandraika amin'ny lafiny toe-karena 

vokatr'ireo aretina ireo dia mety hahatratra hatrany 
amin 'ny 93% ny fandanian 'ny Ministeran'ny Fahasalamana 
ary 300 avo heny ny fandaniam-bolam-panjakana amin'ny 

sehatra fanadiovana? 
Raha te-hahalala misimisy kokoa amin 'izany ianao dia 

vakio ity antota-kevitra ity! 
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Ny FiOllfroikall 'ny fSy Fahampion 'ny Fanadiovana sy FaIJadiO\'OlIa efO Madagasikaro 

1 - NY VESATRY NY 
FANADIOVANA TSY ZARIZARY 

Isan-taona manerana izao tontolo izao, 
aman'arivo tapitrisa ny trangan'aretina 
mifandraika amin'ny mahatsizarizary ny 
lafiny fidiovana dia mahatratra hatrany 

andro hahafahana mamokatra, ho very 
andro fianarana ary fampidiram-bola ao 
an-tokan-trano noho ireo aretina ireo ihany 
izay met y ho voasoroky ny fanadiovana. 
Ny maha-tsizarizary ny fanadiovana dia 
antony mahatonga ny fifindran'ny aretina 
kôlera, ny pesta, ny kankan'ny tsinay, ny 
areti-koditra ary ireo karazan'aretin-dratsy 
maro hafa ihany koa izay mahakasika 
olona hatrany amin'ny aman-jatony 
tapitrisa. 

.> 

aman 'arivo tapitrisa ary antony 
mahatonga fahafatesan' olona amana 
tapitrisa (tabilao). Met y hihena ihany izany 
tranga izany raha toa ka misy amin'ny 
alalan 'ny fametrahana fotodrafitr'asam
panadiovana mahomby. Amam-polony 
tapitrisa ihany koa ny olona met y ho very 

• 

Loza tclo mifandraika amin'ny tsy fahampian 'IlY fahadiovana (antotan'isa avy amln'ny OMS)' 

Karazana Aretina 

Fivatanana/ fivatanan-dra 

Tazo 

Arelina azo avy amin 'ny kitsetsitra 

Fijoroana vavolombelona 
avy amina mpitsabo iray 
miasa eto amin'ny fari tra 
iva eto Antananari vo 
« malZaiky ISy sazoka misy 
fanoherana ny olona, ny 
fisiana eo alZivon 'ny trano 
fOllefJalJa, aMIGlla fako 
miva1lgo1Jgo, lavapirillga 

. . . , mantsma jy IYeO amm lIy 
kilioll -tlalana izay ISy 
mendrika tsotra izao 
fOlsilly; MOIIgillo IZy olona 
eo ana/relia" 'ireo rallo 
miliallgolta eny afovoan 'IIY 
talla"a nefa (sy lamatra asa 
inonG no karazana 
otrikaretilla sy biby kely 
mi,amlra aret;na mety lio 
l1I iaina ao ânatill 'izany ... » 

Marary (tranga/taona) Faha1atesana (maty/ taona) 

1.000.000.000 2.200.000 

400.000.000 1.100.000 

200.000.000 64.000 

1 

Madagasikara izay firenena ahitana otona amana tapitrisany 
tsy manana fotodrafitr'asa mikasika ny fanadiovana dia tsy 
ho afaka eo ambaninin'ny vahohon'ireo tranga 
mahatsiravina ireo. Raisina hfotsiny ohatra, nanamboka ny 
volana martsa taona 1999 hatramin'ny volana jiona 2001 , 
ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia nahaisa tranga 35000 
mikasika ny kôlera ary mihoatra ny 23000 ny maty. Mihoatra 
ny 2,5 tapitrisa kosa ny malagasy voan'ny aretina 
takilidrano ary 4,5 tapitrisa ihany koa no mbola 
tandindoniny. Mbola mareforefo ihany ireo ezaka entina 
manarina izany toe-javatra izany. Ireo tet ik'asa momba ny 
fanadiovana takoa mantsy dia zara raha misy indraindray 
ary miparitaka be ihany etsy sy eraa etc amin'ny firenena ka 
ny fiantraikany mivantana dia ny fiparitahan'ny ezaka, sy ny 
fandaniana tsy araka ny tokony ho izy izay miafara ihany 
kaa amina vakatra tsy misy fiantraikany marina araka ny 
tokony ho izy. Ankoatra izany, raha ampitahaina amin'ireo 
sehatra ara-tsosialy isan-jokajiny ny haben'ny famatsiam
bola dia kely tokoa ny mikasika ny fanadiovana. Marc 
karazana ireo fijoroana vavolombelona nangoninin'ny ny 
GreCS maneho izany fisehon-javatra toy izany, izay zary toy 
ny noty ihany amin'izao taona arivo fahatelo izao. 



Ny Fiamraikan 'ny tsy Fa}lQmpiall 'ny Fanadi(}\lana sy Fahadio"'ana eto MadagasUœra 

Miisa roa ny tanjon'ity antota-kevitra ity : 

1. Hisintona ny eritreritr ' ireo mpanampakevitra amin'ny olana mikasika ny tsy 
fahampian 'ny fanadiovana etc Madagasikara sy ny fiantraikan 'izany amin'ny lafiny 
sosialy sy toe-karena; 

2. Hanolotra tetik'ady mivaingana ho an 'ireo mpandray anjara mirotsaka an-tsehatra eo 
amin'ny fanadiovana. 

Ny famokarana ity antotan-kevitra ity dia nifototra tamin 'ireo fikarohana mafonja izay 
maneho mazava tsara tsy misy hambahambany ny tsindry ateraky ny tsy fahampian 'ny 
fanadiovana amin'ny vahoaka malagasy. Ireo fanadihadiana ny fiantraikany amin'ny lafiny 
antotanisa dia izay notanterahana tamina toerana efatra teto amin'ny firenena ka dia 
nofenoina tamina fikarohana mikasika ny .. antrôpôlôjia " . 

3 - FANADIHADIANA NY ZAVA-MISY 

3.1. Fanariana ny diky 

Ny taha eto Madagasikara amin'ny fa
hazoana fotodrafitr'asa azo ekena ho fa
nariana ny diky dia vinavinaina ho 36% 
araka ny voalazan' Andriamatoa 
Rakotoniaina. Efa ho ny andron
tokon 'ny mponina no tsy manana izany. 
Tsy hay lazaina ny zava-misy any am
in'ireo fantra niforona ho azy na any an
drenivohitra izany na any ambanivohitra. 
Vavolombelona maromaro avy etc an
drenivohitra no mitantara amintsika 
mikasika ny tsy fisian 'ny lavapiringa sy 
ireo olana aterak'izany 

Isan-jaton'ny tokantrano tsy mahazo tombotsoa 
lsaky ny faritany 

-
• 

« Tsy manana lavapirillga izahay ory tsy 11Iisy o}ona mampindrano onay lia dia irayaza. Voatery 
mallao IIy fi/onay 00 ambadiky "y /avapiringam-panjakana ta/oha ;zahay. Eo izahay no mallao 
izay tokollY alaonay satria tsy misy jomba hafa anlroatra ail 'io. » . 
« Menatra illany izahay amin 'iza1lY Ilefa izany dah% lia alaon 'Ily olona re/zetra tsy manana 
/avapiringa ... Ami" '"y alina indray dia talP 110 ampiasanay ka vao ma"girall-dralsy dia arianay 
izay ao analilly. Amin 'lly afoalldro kosa dia afao ao analy /zarolla p/aslika ;za"y ary ar;ana eny 
amin 'lly /a/am-by /avidavitry "Y tallàna sarria eo ny a/ana rehelra no 11Janary "y aZ)' » 

• 
1 Ireo toerana nanaovana fanadihadiana arà-antotan'isa dia ny tanànan'ny Mahajanga sy Toamasina, ary ny 
fit iliana ambanivohitra dia Toliara sy AntaJaha. Ny fikarohana mikasika ny "antrôpolojia" dia natao teo amina 
fokontanin'ny tanànan'Antananarivo sy Toliara, ary ireo Kaomlnlna ambanivohitra tao Toliara. 
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Ny Fialllraikan 'ny tsy Fallampia" 'ny Fanadiovalla sy Fahadiowma elo Madagasikara 

"Rehefa ISy mis)' laratasy hifin:ma dia 
kola-katsakl' llo idiomna elo amill 'ity 

;Ioerallll kely iray ily " 

Any ambanivohitra dia somary miaivaka kely ny 
fisehon-javatra amin'ny lafiny sasany satria 
vitsy ny mponina. Amin'ny lafin' ireo , 
fotodrafitr'asa dia vitsy tokoa ny isany amin'ny 
toerana sasany ary mi ha tsy misy mihintsy aza 
any amin'ny hafa. 
Ohatra manaitra tokoa ny miseho any Miary, 

. kaominina ambanivohitra iray ao Toliaryll, izay 
tsy ahitana afa tsy 4% ny tokan-trano fotsiny 
no manana lavapiringam-pianakaviana. Ireo 
lavapiringa ireo anefa dia efa simba ary maloto 
tokoa. Arakaraka ny idirana ao anaty tanana dia 
miharatsy hatrany ny toe-javatra ! Efa tsy 
mahagaga intsony ny mahita tanàna maro tsy 
ahitana lavapiringa na iray aza. Ireo moron
driaka sy ny tora-pasika no manjary toerana 
fivoahana. Raha tsy misy ny ranomasina 
hidiovana dia ao ny renirano na ny lobolobo .. . 

Amin 'ny ankapobeny dia eny an-kalamanjana 
na amin'ny toerana malalaka iray ao anaty ala 
nd' manatanteraka ny filany ny olona ka avy 
amin'ny lafiny atsimo na atsimo atsinanan'ny 
tanàna (zoro natokana ho an' ireo mpitondra 
hery ratsy sy ny faona) no anaovany izany. 

Tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, fotoana izay nampamaivay ny kôlera dia nanetsiketsika 
sy nanao fanentanana ny fanjakana ary nandidy ny olona hanorina lavapiringa mihitsy izy 
tamin'izay. Indraindray dia toy ny tsy misy izany baiko izany, fa misy ihany koa ny mankato 
indraindray. Kanefa raha ny marina dia fanatanterahana be fahatany Ifotsiny izany: ny 
tahotra sazy no manosika ny olona hankato fa tsy vokatry ny faharesen-dahatra marina. 
Vitsy dia vitsy ny tokan-trano nampiasa ny azy na dia nanorina aza. Raha ny lojikan'ny 
kolon-tsaina eo an-toerana no banjinina dia tsy misy ny toerana ho an'ny lavapiringa. 

3.2. Fanariana ny ranon-dolana (rano maloto avy ao an-tokan-trano) 

« Rehefa hariva sy maizilla 

ny alldro dia illy izahay 110 

mandro 0 0 ombadiky Ily 
IraI/onay, relie/a vila izany 

dia fa/olloy lIy rano mba 

hanomora ny /ollomainalla 
azy» 

Araka ny voalazan' Andriamaloa Rakotoniana dia 15% ny tokan
trano malagasy ihany no manana fotodrafitr'asa fanariana ny 
ranon-dolana ary amin'ireo 15% ireo, ny ankamaroany dia 
mampiasa ny lavapiringany na lavaka noforonony ho amin'izany. 
Ny fanadihadiana nalao tamin'ny lanana kely miisa 28 Î7..ay 
nofintinina ao amin'oy paikady isaky ny sehatra dia maneho fa 
13 amin'izy ireo tsy manana foto-drafitrasa mifandraika 
amin'izany na iray aza, 13 kosa manana i.rony fOlodrafîtr'asa 
fanariana rano miendrika tambazotra tokaoa (haodrais3ny oy 
mnon-dolaoa + oy mnon'orana), ka ny 7 amin'ireo dia misy 
olana amin'oy fikorinany, ary ny 2 amin'ireo tanana ireo kosa 
dia rnampiasa lavaka fandrai sana sy fanaparitahana rano 
(puisard). 



Ny Fiontraikan 'tly tsy Fahampian 'ny Fanadiovalla sy Fahadiovana cto Madagasikora 

Any Mahavatse, faritra iray ao an-tanànan'i 
Toliara, ireo loerana famalsian-drano misy 
paornpy dia lSy ahitana tatadrano na dia iray aza; 
izany no m~hatonga ny mno miangoT1a izay tena 
maloto tokoa manodidina ireny toerana ireny. 

Man3zava amintsika ny rnponina iray : 
« j\llaro ireo kisoa no misaika ao allaNn 'ny 
1'0110 miangono manodidina ny fa lsakana ary 
miparitaka eny rehelra eny ny di/rin 'izy ireo. 
Zary lasa Jallariam-pako ireo lOerana 
mala/aka ma1Jodidina ny JO/sakana. Ny lena 
loza sy maharikoriko illdrilldra dia Ily 
mahita ireo dikin '0/0 110 eny rehe/ra eny » 

A!ahavatse, Toliara : 
Ny!ahasarolana Ît" 1I(ln(I isan 'andro 

Ireo fianakaviana Vezo miaina amin'ny moron-dranomasina atsimo andrefana dia tsy naka 
sarotra. Koa satria ny trano fonenan 'izy ireo dia eny amoron-dranomasina,dia zary novany 
ho tobim-pako, lava-piringa sy ho toeram-pidiovana ny tora-pasika. Mitondra rano nalainy 
teny am-patsakana akaiky azy indrindra ao anaty siny izy ireo rehefa manatanteraka ny 
fidiovany ary eo anelanelan'ireo lakan-drano no anaovany izany. Ny fisondrotan'ny 
ranomasina no manadio ny toerana. 

3.3. Fanariana/fandritrana ny ranon'orana 

Ho an'ireo tanan·dehibe vitsivitsy izay mba manana fotodrafitr'asa fanariana ranon'orana 
(tambazotra handraisanay miaraka ny ranon-dolana sy ny ranon 'orana) dia ilaozan'ny 
fihazakazahan'ny fihiitaran'ny tanana alavitra izany satria ireo fanorenana vaovao dia tsy 
mba mitsinjo ireo singa mifanaraka amin'ny fanadiovana. Miha mafy hatrany ireo olana any 
amin'ireo faritra lehibe. Maro ary miteny ho azy ireo tranga raha vao mivoaka ny fantra 
afovoany ny tananan' Antananarivo: Fatsakana tsy misy fitantanana matotra, tatatra sady 
efa tsy ampy no tsetsina amin'ireo karazam-pako, fofona mantsina, rano mihangona ... 
liany no sarin ' ireo fantra niforona ho azy araka ny hanehoan'ity sary ity azy . 

« Migorodami ao anati
n'io tatatra io avokoa ny 
rano maloto rehetra avy 
eo an-tanana. Nisy 
paompy fanadiovana 
azy ihany fahiny. Kanefa 
dia efa ela izao no tsy 
azo ampiasana izy io 
ary tsy misy manam
boatra na manolo azy 
io. » 

• 
,- ... 

Iv) 100olr'Andrialliony etoAlliol/(lI/orivo : jmidrilrona sa fanariam-pako? 
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3.4 Fanariana ny fako avy any an-tokantrano 

Zara raha misy oy antotam-baovao ahitana isa mikasika izauy. Ny fanadihadiana natao tao amin 'ireo 
tanaoa kcly iniisa 28 dia nampischo fa tanaoa 8 fotsiny no mba Jl1allaoa sampan'asa manangona fako 
avy any an-tokantrano. Ny fomba mahazatra indrindra dia ny tsirairay no mikarataka izay hanariany 
ny fakony ka oy fanatantcrahany izany araka ny tokollY ho Izy dia miankina aminy ihany . 

• 

Ao Allosibe (fari/ra iray eto Antananarivo) dia (mgoIlÎIl(1 00 allaly barika "y jako a~ eo dia 
manakarama 0 10 110 (80 a,.iary) m(lIlwy izany mly allary fa llariam-pako ... lvlisy ilially ny mandoro lIy 
fakOllY, 00 ireo izay mallipy izally elly relie/ra elly. misy ireo izay mallwy Ily fakOllY eny ami1l '"y 
lalam-by .. ireo mpivarolra dia mamela "Y fakollY hiangona eo akaikill '"y lOerana ivarotany lia 
mamiJY izany mivantana ao anary talatra 110 ihally koa mamela izany hiangolla enQ amoroll '"y 
lat Ira. 

Fantatra tsara ny vokany 
« Tsy "Y rallO malolo ihany lia miditra aD allafy /alafra fa ;reo kartlzlm-dolo m;va;ngalla samilwfa: 
IOvo"allgy, "arana /i laslika w y ireo Zavalrtl IlOfo tsy mely levolla... Tsy misy foildiovema velively 

• eto )). 

3.5. Fanariana rano avy amin'ny ozinina/lndostria • 

Araka ny famintinana nataon' Andriamatoa Rakotoniana ihany dia tsy lUisy antotan'isa mikasika ny 
fanariana rano avy arnin'ny indostria cto Madagasikara. Azo vioavinaina araka izany fa oy tsy 
fisian'oy fitsipika amin'uy fandotoana amin'oy lafiny simika co amin'irco tocralla allitana ozinina, 
dia mamcla malalaka tokoa ny fanariana ireo loto simika ary dia mandoto ny tontolo iainana izany. 

1 

3.6. Ireo hetsika 

Misy ihany ireo tetikasa izay efa natomboka iatrehana izany fisehoan-javatra izany. Ary d ia 
hita fa manao izay ho afany tokoa ny fitondram·panjakana sy ireo fikambanana tsy 
miankina amin'ny fanjakana sy iraisam-pireneana mba hanarenana izany. 
Tamin'ireo hetsika ara-politika vao tsy ela 
akory izay (ny Lalana mifehy ny rano, ny Fijery 
20/20, ny Antotakevitra mirakitra ny Tetikady 
Hampihenana ny Fahantrana na DSRP) ny 
fltondram-panjakana dia miezaka mandray ny 
andraikiny. Tsara marihina ao anatin'izany ny 
tanjon'ny DSRP hanondrotana haingana ny 
taha fahazoana fotodrafitr'asa mifandraika 
amin'ny fanadiovana sy ny politikam-pirenena 
amin'ny lafiny fahasalamana izay mikendry ny 
hanenana hatrany amin'ny antsasany ny 
tahan'ny aretim-pivalanana hatramin'ny taona 
2003; saingy mbola betsaka ihany koa ny 
atao mba ho tanteraka izany politika sy 
tanjona voalaza izany. 

lreto olonu al}' ully atsimo ireto diu nunambaatra 
lavapiringa \'Okatry ny fanentan(llJQ moro lakarillo 

Misy ihany ireo tetik'asa fa toy ny rano indray mitete ao anaty ranomasimbe izany, mbola 
lavitra ny fahafahana manome fahafaham-po ny filàna ankehitriny isika. 
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4 - NY FIANTRAIKANY: 
FAMINTINANA IREO VOKATR'IREO 

FANADIHADIANA 
Ny fiantraikan 'izao toe-javatra izao eo amin'ny mponina sy eto amin'ny firenena dia tena 
mampalahelo tokoa. Aretina, tsy fahafahana miasa sy mianatra, fandaniam-bola, 
fandanian'andro ... fahafatesana ... 

4.1 . Ny fiantraikany amin'ny lafiny fahasalamana 

Ho an'ny mponina, ny fiantraikany mivantana dia ny lafiny fahasalamana. Lava tokoa ny 
lisitry ny aretina fahita andavanandro (izay tsy latsa-danja mihitsy ny loza entiny ka azo 
heverina ho ara-dalàna) izay vokatry ny tsy fahampian'ny fanadiovana indrindra. Iree 
aretin-kibo, ny kôlera, ny tazo, ny lagaly, ny trichinose sy ny takilodrano ... dia mamely 
indrindra ny ankzy sy ny antitra. 

IreQ aretina 

Mpitan-tsoratra aD amin 'ny fokontany iray aD amin 'ny 67 ha tamin 'ny fijoroana vavolombelona no 
manomc toc-javatrn Ichibc izao: « Ny 1010 110 lena mahalonga ny arelina 00 amin 'ny zoza maro. Misy 
mihitsy aza ny maty 1I0ho izally aretÎlIo izany. lreo arelÎlla mpiseho malelika dia lIy areri-~ibo,,,y 

arelin 'n '"y filaovam-pisefoana, sy ny tazo ». 

Araka ny tenin'ity renim-pianakaviana irny ity: ankizy 3 amiu'nylO amin'ireo zaza latsaky ny JO 
taona ao an-taoana no tratran 'ny fanaviana vokatry ny tazo ary miverimberina aD anatin ' ny taona 
izany. Mbola bctsaka noho izany ny isan'ny ankizy voao'ny fivalanana: co amin'ny 4 sy 6 amin'ny 
ankizy 10. Izy manokana dia manan-janaka lahy 2 sy vavy 4 ary cfa nanatrika ny nahavoazan 'ny taro 
sy fivalanana ireo Zc1nany ireo imbetsaka no efa nischoan'izany. 

« Dia miolo mandritry "Y 4 ondro Isy a/aka n(anao 110 ;nona na ;nolla ... ny mpOllina oey ami" '"y 
forUm iva 110 tena voall'Ily aretina satria Ily 1010 a?, any ambolly dia mi an j e ra ety avokoa ary dia 
mandolo sy mitondra otrik 'arelina ami" 'Ily sakafoll 'ireo mpollino et y ami" 'lly ta"àlla iva izay sOlly 
efa tsy misakafo ara-dalàna ka dia marary a?, eo. },Ilaro (okoa ireo mamry ... » 

ny moron zary lok,onl"ny' Jo, ,l'oo>'an,,. 
alloona no aha/ahan ·ny zazo mialo amin 'ny aœtina? 

Ireo vavolombelona dia mana
mary manokana mikasika ny tazo 
izay marncly indrindra ny ankizy 
sy ny olon-dchibe, manaraka avy 
eo ny areti-Jdbo: indrindra ny 
fivalanan~J ny areti-koditra 
(indrindra ny lagaly), ny tsy r.,
hampian-tsakafo sy ny aretin'ny 
taova-piscfoana. 
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Tao Toliara, dia manazava ny mpitsabo iray izay mikarakara 
olona eo amin'ny 6000 co ao amin'ny CSS iray fa : 
« amin 'ireo zaza lalsaky ny 5 laona /onga mallao fizaltana , 
ao am;IlY ;sam-bolana, dia m;sy en;m-polo eo ho eo ,io 
voan 'Ily fivalanana, eja-polo Ira/rail '"y areti-kodi/ra ary 
mi/ovy ami" ';zany koa ireo VOOlI '''Y janaviana azo ary . , amm "y lazo », 
My tsapan'ny olona fa mely mitarika olana .isan-karazany 
izany. Renim-pianakaviana avy ao amin'io tanana io ihany 
no nanazava taminay. fa : « Ny % na reltefa miroboka 00 

analy rano ma/o{o dia mangidihidy ony amin 'ny ralsa
/ongony any rehefa aJina. Ny lIIampa/aholra am;n 'izally dia 
satria "Y ralto ma/% dia mallamora lIy osal/ 'uy arel;
mifindra 100 "Y kô/era » 

-. 
lreo Maty • 

Tamin'ireo olona nalaina 
am-bavany nandritry ny 
fanadihadiana nataon'ny 
Tetik'asa MAD 10, ho an'ireo 
aretina efatra' dia ahitana 
tahan'ny marary eo amin'ny 
6,94 % nandritry ny volana 
nialohan'ny fakana am-ba
vany. Raha noheverina 
ahakasika ny faritra hafa sy 
ralsma mandava-taona 
izany vokatra izany dia ho 
mihoatra ny 12 tapitrisa ny 
tranga isan-taona hise
hoan'ireo aretina ireo. 

Ireo fanadihadiana iraisam-pirenena dia maminavina fa 60% ny fahafatesan'ny zaza aman
jatovo dia azo heverina ho vokatry ny mahatsizarizary ny fanadiovana sy ny haratsian'ny 
rano aterak'izany. Raha heverina fa azo ampiarina manerana an'i Madagasikara io 
antotan'isa io dia azo kajiana fa olona amanaliny maro no mat y vokatr'izany isan-taona. 
Tsy tokony hadinoina ny manampy amin'io isa io ireo olon-dehibe maro maty isan-taona 
vokatry ny tazo, ny pesta, ny kôlera ... 

4.2. Fatiantoka amin'ny lafiny toe-karena 

Tamin'ireo mponina tany am
in'ny faritra izay nohadihadiana, 
maro tamin'izy ireo (35%) no 
nilaza mazava fa misy fi
fandraisany akaiky ny fa
hantrana sy ny tsy fahampiana 
amin'ny lafiny fidiovana ary 
nanambara ihany koa izy ireo fa 
ny tsy fahampian 'ny fanadio
vana dia fototry ny aretina sy ny 
fanamafisana izany fahantrana 
izany. Farany ny olana eo am
in'ny fanadiovana dia olan'ny 
olona mahantra : rehefa ma
hantra ny olona, dia maloto 
ihany koa 

, ' . Salan'ny sandan ny asa very Isaky ny 
trangan'aretlna ('mg) 

• MahaJanga 
. Toamaslna 
OAntalaha 
.Tollara 

; Tamin'ny fanadihadiana dia nosafidiana ireo aretina sfatra mora fantarina ary ny fifindrany dia nifamatotra 
tanteraka amin'ny fahabangan'ny fanadiovana : areti-kibo, ny areti-koditra, ny kantsetsitra ary ny kakana 
anaty tsinay. Mazava arak'izany fa ny antontan'isa voaray dia tsy nahasahana afa tsy ny ampahany amin'ny 
aretina azo amin'ny fahabangan'ny fanadiovana. 
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,. Fahaverezan'ny fotoana iasana 

« Ny fiatoan'ny olon-dehibe tsy mikarama isaOl-bolana amin'ny asany dia fahoriana tokoa ho 
an'nyankohonana : ny fivarotana kely amoron-dalana cfa ho an-jatony sy ireo mpanao kibaroa dia 
mamelona irco ankohonany » Ny fiatoana na dia andro vitsivitsy monja aza dia 7..ava-doza satria 
dia mitarika ny fiatoan'ny fidiram-bola ihany koa izany ary ny figorodanan'ny fivoaham-bola 
amin ' ny fikarakarana tsy maintsy alao mikasika izany. 
« y arctina .. . izay mahazo matetika sy miverimberina (imbetsaka) dia oy tazo, 5atria dia 
manamorona loatra ny tatatra Andriantany i7..ay tena m81010 no fonenanay ... Misy fiantraikany 
tokoa ny aretina satria dia voatery mijanona (amjn 'ny asa) mandritry ny 04 andro co ho eo. Rehefa 
mamely ny tazo dia malemy ny vatana ary dia mangovitm fehizay ny tena maootol110 »). 

Raha trandrahana eo amin'ny sehatry 
ny firenena ny salan'isa azo avy amin' 
ireo lanadihadiana nataon'ny INSTAT, 
ny latiantoka eo amin'ny sehatry ny 
asa dia mihoatra ny 5tapitrisa andro 
azo hamokarana. Ny totalin'ny san
dan'izany lamokarana votsotra izany 
dia mitentina hatrany amin'ny 51 arivo 
tapitrisa larantsa. 
Tsy mora ny manombana iree fian
traikany ee amin'ny lafiny lizahan-tany, 
la ireny fisian'ny lirongatryny valan'areti
na kôlera ireny dia antony nahatonga ny 
fihenan 'ny isan'ny mpizahan-tany tonga 
tete Madagasikara sy ny habetsahan'ny 
lanjan'ny makamba sy hazan-dra
nomasina naondrana. 

San"n 'ny loto va ? 
Fijery morom·pasiky Toliary 

100 lSy mifanarako loolra amin 'ny fualron ·rony 

< 

,. Fandaniana mihoapampana eo amin'ny fitsaboana ny aretina 

Salan'ny sandan'ny fitsaboana isam-batan'olona 

'-

Tolin 

Toamasila 

Antonlan ';sa nomen 'j Andrianjaka sy Rorovoorinony (terik'rua MADIO): 
ny Jcajy nalaonay monokollo 

Ny litsaboana dia lalo 
tokoa ho an'ireo 
tokant rano sahirana: 
raha tsy hilaza ala-tsy 
ny vidim-panafody, 
raha tsy jerena ny 
sandan 'ny lizahana 
dia mahatratra ha-.. 
trany amin'ny 4000 
anary ka hatramin'ny 
6000 ariary ho an'ny 
ankizy ary any am
in'ny 10000 ariary ho 
an'ny olon-dehibe. 
Ireo « antibiotika >~ 

ijeree ny kisary) l itsa
boana ny aretim
pivalanana na ny 

• 



• 
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lagaly dia eo amin'ny 3000 ka hatramin'ny 6000 ariary any ho any ny vidiny; eo an-tanana, 
ny fizahana any amin'ny mpitsabo mahaleon-tena dia mahatratra eo amin'ny 2000 ariary 
ka hatramin'ny 4000 ariary no aloa; eny amin'ny hopitaly na any amin'ny CSB dia eo 
amin'ny 500 ariary .ka hatramin'ny 1000 ariary izany tp,nosibe). Rehefa marary ary ve dia 
tokony hitsabo tena? Matetika ireo tena sahirana dia tsy mitsabo tena, ary miaina ao anaty 
fanantenana fa ho sitrana tsy misy fandaniana izay sarotra ho azy ny manatanteraka izany 
nohon'ny halafosan'ny fizahana sy ny fanafody. Na izany aza ny antotan'isa dia maneho fa 
eto Madagasikara dia mandany vola be nI' aretina mifandraika amin'ny mahatsizarizary ny 
fanadiovana. Ny sandany ankapobeny lany amin'ny fizahana, ny fitaterana sy ny fanafody 
dia nivoaka tamin'ny fanadihadiana nataon'ny Tetik 'asa MADIO Oereo ny kisary). 

Raha toa ka maneho ny fandaniana isaky ny faritra eto amin'ny Nosy ireo antotan'isa ireo 
dia azo kajiana fa eto Madagasikara ireo fianakaviana dia mandany hatrany amin'ny 200 
arivo tapitrisa fmg isan-taona mba hiarovana ny vokatr' ireo karazan' aretina efatra 
nanaovana fanadihadiana ireo. 

- . 
4.3. Fihenan'ny fahombiazana any an-tsekoly 

Araka ny fanombanana nataon·ireo mpampianatra ao Isotry (faritra iray eto an
drenivohiotra) amin'ny ankizy 900 izay mianatra an-tsekoly (mianatra ao amin'ny ERP 
Ampefiloha, na ao Tsaralalana). dia 60% no tsy tonga mianatra in-telo isan-taona 
farafahakeliny noho ny tazo na ny aretina hafamahazo azy. Fahamarinana tokoa ny milaza 
fa ny fiantraikan'ny tsy fahampiana amin 'ny lafiny fanadiovana sy ny ara- panadiovana dia 
ampahany ihany amin'ireo antony tsy fahombiazana any an-tsekoly kanefa dia manan
danja tokoa izany. 

Ireo antotan'isa vokatry ny fanadihadiana nataon'ny Tetik'asa MADIO dia maneho 
amintsika fa 2,2% ka hatramin'ny 4,6% ny zaza miditra an-tsekoly dia tsy afaka nianatra 
ny volana mialohan'ny fanadihadiana nohon'ny ireo aretina voalaza tery ambony ireo. Ny 
isan'ny andro banga izany dia mahatratra amin'ny ankapobeny eo amin'ny 2,6, azo 
sintonina fa raha ireo no mitranga eran 'ny nosy d ia ho very 3,5 tapitrisa andro fianarana 
isan-taona i Madagasikara noho ireo aretina efatra ireo ihany. 

Araka ny fijoroana vavolombelona tany Mahavatse Il, ireo aretim-pivalanana dia manery ny 
ankizy hijanona any an-tranony mandritry ny telo andro farafahakeliny ary ny fanaviana 
vokatry ny tazo mihoatra izany aza ... Raha toa ka miverimberina izany tranga izany, ny 
zaza iray dia mety ho banga mandritry ny herinandro maromaro amin'ny fianarany. 

Mandritry ny oram-baratra izay 
mamela rano miangona betsaka ao 
amin'ny faritry ny sekoly - toa izay 
mitranga ho an'ny EPP sy CEG ao 
amin'ny fokontany Mahavatse Il izay 
mifanila toerana - dia ny Foibem
pitantanan 'ny Sekoly mihitsy no 
manapa-kevitra mampiato ny 
fampianarana. Ireny rano miangona 
ireny anefa dia maharitra hatrany 
amin 'ny 10 andro no mihoatra vao 
ritra raha tahiny ka tsy misy crana 
vaovao mampitombo azy indray. Lavopiringtlll 'II)' sekoly ela rovu dia raYa 
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4.4. Vokany amin'ny lafiny sosialy sy kolon-tsaina 

Ny vokalry ny mahalsizarizary ny fanadiovana eo amin'ny lafiny sosialy sy kolon-Isaina dia 
manan-danja lokoa na dia somary adino malelika aza izany ao analin'ny fanadihadiana 
arak'asa. Ohalra any Toamasina, dia azo lazaina fa maro ireo Iranga maneho ireo ady sy 
fifandirana eo amin'ny mpiara monina noho ny fofona sy ny fiparilahan'ny lolo sy d iky 
vokalry ny Isy fisian'ny lavapiringa. Hoy ily Ramaloa iray vao avy nanorina lavapiringa ara
pahasalamana laminay : « Tsy hifanditra amin'ireo mpiara-monina aminay inlsony izahay 
noho ny fofona Isy azo zakaina loy ny laloha". Amin 'ny lafiny kolonlsaina ny madio sy ara
pahasalamana dia midika ho fanehoana ny lena araka ny lokony ho izy sady reharehan'ny 
lena ihany koa. Rehefa malolo dia Isy vilan 'ny hoe mahanlra fa mahamenalra ihany koa. 

Nandnlry ireny firoganlry ny arelina kôlera ireny, dia niaina lanaly Isaho mampihorohoro 
lokoa ny fiaraha-monina malagasy. Niely ny Isaho isan-karazany no ho ny filana 
famelrahana filsipika enlilra amin'ny fikarakarana ny razana. Henjana ny fifandonana leo 
amin'ireo filsipika napelraka sy ireo fomba amam-panao nenlin-drazana amin'ny lafiny 
fandevenana ary ny fianlraikan'izany eo amin'ny lafiny sosialy sy kolonlsaina dia lena 
manan-danja lokoa. (Ahoana ny fomba isafidianana eo amin'ny fanarahana ireo fepelra 
ara-pahasalamana iombonana sy ny fanarahana ireo fenilra efa napelraky ny razam-be 
halramin'ny fahagolanlany?) 

4.5. Ny fiantraikan'ny fiovana 

Ireo fandalinanil ny fianlraikan'ny fanalsarana ny rano sy ny fanadiovana amin'ny lafiny 
fahasalamana dia mampianalra anlsika fa ny fanandralana ny fanadiovana sy ny 
fahadiovana dia manan-danja lokoa nohon'ny famalsiana rano fisolro madio amin'ny 
tampihenana ireo arelim-pivalanana, fahazoana arelina avy amin'ny kankana ao amin'ny 
Isinay, ireo arel in-kodilra sy ireo areli-maso. Ireo tikarohana maro vilan'i Esrey, dia 
manamporofo fa ny fanariana ny diky amin'ny tomba azo anloka dia milarika ny tihenan'ny 
arelim-pivalanana eo amin'ny ankizy halrany amin'ny 36%. Ny latiny tid iovana (indrindra 
ny fanasana ny lànana) dia nampihena halrany amin 'ny 33% ny arelim-pivalanana eo .. 
amin'zaza menavava. Ny fanalsarana fanadiovana dia nampihena ny fianlraikan 'ny arelina 
sasany loy ny "schislosomiase" 77%, ny "ascaridiase" (29%), sy ny "Irachome" 27-50%). 
Ambonin' izany, ny fahasarolan 'ny arelina dia malelika mihena bebe kokoa na eo aza ny 
mety ho fianlraikany sy ny lahany, izany dia mampiseho fa ny fanadiovana azo anloka dia 
mampihena ny fianlrehana amin'ireo singa milondra arelina. • 

Karazan 'ny lT'tlna aty am
pOl'txm-rany: ny onkizy sy ny 

Idsoa monjcnijeny ... Roha misy 
jàhadiowma l.Jarn dia hOl/otsom 
ny Jombo five/omany ihany /coa 

ireo ZQZQ iTeo 
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Maro tamin'ireo mpikaroka izay nangonin'i Esrey araky ny traikefany, no nanoso-kevitra fa 
eo amin'ny toerana izay ahitana mponina any amin'ny 75% any mampiasa fomba fanao 
ara-pahasalamana, ny tahan'ny fahafatesan 'ny zaza latsaky ny 5 taona dia hihena hatrany 
amin'ny 60%, ny fahafatesana vokatry ny aretim-pivàlanana dia mbola hihena be dia be 
kokoa hatrany amin'ny 65% ary ny mahasaozanina na mafy na antoniny dia mihena ihany 
koa hatrany ami,,'ny 38%. 

Raha misy fanatsarana ny fanadiovana teto Madagasikara dia ho tombotsoa amin'ny lafiny 
fahasalamana sy sosialy ary toe-karena isika amin'izao fotoana izao.' Nihodivirana analiny 
maro ny fahafatesana nety azo nihodivirana isan-taona ary ny taha-pafatesan'ny zaza 
latsaky ny 5 taona dia mety hiiba ihany koa raha oharina amin:ny taha ankehitriny izay 
mahatratra 142%. ka ho tonga hatrany amin'ny taha amban'ny 57%0 mihoatra amin'ny 
zaza teraka velona. 

Ireo aretina mifandraika amin'ny fanadiovana dia ho nihena raha oharina amin'ny taha 
ankehitriny (Ministeran'ny Fahasalamana) ka hihoatra ny 33% ireo izay marary rehetra 
mitsabo tena ivelail'ny CSS izany. Ho afaka manazary andro fiasana mahatratra 5 tapitrisa 
isan-taona noho ny fihenan'ny faharariana mifandraika amin'ny fanadiovana. Ny tahan'ny 
tsy fahampian-tsakafo dia hihatsara any amin'ny 49% ka hatramin'ny 30%. Ho nihatsara 
ihany koa ny tahan'ny tsy fahampian-tsakafo avy eo amin'ny49% dia hanjary 30%. Ireo 
tokan-trano dia ho nahavita tahiry hatrany amin'ny 200 arivo tapitrisa isan-taona avy 
amin'ny alalan'ny tsy fandaniana ho an'ny fitsaboana. Afaka mamatsy lalam-bola hafa ny 
fanjakana ary hampivoitra ireo ho enti-mihetsika mba hahafahana mifantoka amin'ireo 
fahasahiranan ara-pahasalamana sarotra kokoa. Ny fampitomboana ny isany sy ny 
fanatsarana ny fen itr'ireo lavapiringa any an-tsekoly dia hampihena ny tahan'ny fitsoahana 
an-daharana any an-tsekoly amin'ny alalan'ny fanatsarana ny vokatra any am-pianarana 
(indrindra ho an'ireo zazavavy aorian'ny fialana sakana). Hahavita fanatsarana mafonja eo 
amin'ny sehatry ny tontolo iainana, indrindra ny an'ny tanan-dehibe sy ireo tahirin-drano 
mamy. Ny famokarana amin'ny sehatry ny jono sy ny fambolena ary ny, fizahan-tany dia 
met y hivelatra ihany koa. Miasa miaraka ireo fanatsarana ireo dia hitondra fahatsapana 
tsaratsara kokoa ny hasina maha olona sy fankasitrahan'ny rehetra ny firenena. Tsy misy 
firotsahana an-tsehatra mety hitondra fanalefahana ny fahantrana eto Madagasikara 
mihoatra izany . 

1 Araka ny fanadihadiana momba ny mponlna, ndeha alao hoe 20% n'ny mponina (mitontaty 15 tapitrisa) <5 
taona; ary ny 50% n'ny fahafatesana dia azo nialana; ny fahafatesan'ny <5 taona dia 142% ary ho voasakana 
ny 15.000.000' 0.20' 0.50' 0.14V 5 = 42.600 fahafatesana lsan·taona. 
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Ary mbola manazava ihany koa Andriamatoa Rakotoniaina fa "90% ka hatramin'ny 95% 
n'io vola io dia natokana ho an'ny rano fisotro madio ary ny ambiny izay eo amin'ny ariary 
zato isan'olona isan-taona ho an'ny fanadiovana. Inona no azo atao amin'ny 100 ariary?" 

Tsara ho marihina ihany koa fa ireo vola fanampiana avy amin'ireo mpiara-piombonantoka 
ara-bola (Fifanampiana amin'ny sehatra maro sy ny ONG) dia kely ihany koa ny ho an'ny 
sehatra rano sy fanadiovana. (0,7% ny fanampiana avy any ivelany no natokana ho a.n'ny 
rano sy ny fanadiovana tamin 'ny taona 2000). 

Ary ho an'ireo tokan-trano, ny hakelin'ny vola miditra sy ny tsy fisian 'ny fanentanana 
mafonja dia isan'ny nanalefaka ny fandraisan 'izy ireo anjara ho an'ny fanadiovana ny 
tonlolo iainany. 

5.5. Kolontsaina, toe-tsaina, fanentanana 

Ny tsy fahalalana na ny tsy fahampian 'ny fahatongavan-tsaina no sakana fahatelo amin'ity 
sehatra ity. Izany dia manelingelina tokoa amin'ny firotsahan'ny vondrona lalindalina kokoa 
eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fidiovana sy fanadiovana. Kanefa dia toa zary 
mifanaraka amin'ny tsy fahampian 'ny fahalinan 'ireo mpanapa-kevitra izany fahabangana 
eo amin'ny fahatongavan-tsaina izany. 

Etoana, ireo olana ' rano/ fidiovana/fanadiovana/fahasalamana dia olana mifandraika 
amin'ny kolontsaina, ny fanabeazana sy ny fifandraisana ara-tsosialy. Mila resen-dahatra 
ny olona amin'ny antony tokony hikajiana ny fahadiovana ho an'ny fahasalamana, ka tsy 
avy amin'ny alalan'ny teny mahery sy fandemen-tsaina ny fandrahonanana izay indrisy fa 
isan'ireo fomba nampiasaina nandritry ireny valan'aretina kôlera ireny mba nanerena ireo 
tokan-trano hanorina lavapiringa fa avy amin'ny fomba fifandraisana matsilo sy manabe, 
afaka hahazo ny firotsahana anaty, tena izy. Mahalana tokoa mantsy ny resaka toy itony 
no atao amin'ny fomba mifototra amin'ny f",nabeazana lalina ao anatin'ny fanajana sy ny 
fifandresen-dahatra, ary amin' ny finoana fa raha miaina ny tantara d ia tsy maintsy hivoatra 
ihany koa izy io. 

-, 
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6- INONA NO ATAO? 
IREO ASA AROSO HO SOSO-KEVITRA 

Mba hiatrehana ireo sakana ireo, dia manainga ny rehetra ho amin'ny asa. Miantefa ho 
an'ireo rehetra izay mirotsaka an-tsehatra ho an'ny fampandrosoana an'i Madagasikara 
izany antso izany. . 

., 
y Fitondram-panjakana 

Amin 'II)' alolan 'II)' [a"ohana" 'lly 

fitondrom-pallja/r.ana sy Hafalra, 
Fallobeozalla, Serosera mohomby. 
l'OlIona "reo mal/outra hiorrika Ily 

fl/an it/onolla : nry isiM MpalJdray 
FOIJOfXlhnn-kevilra ? 

Mandefa antso ho an'ireo ambaratonga rehetra ao 
amin'ny fitondra-panjakana izahay: mila ny 
fimdraisanareo" anjara io sehatra io. Tena ilaina tokoa 
ny fametrahana politikam-pirenena mifandraika 
amin'ny fanadiovana, ka ahazoana mamaritra ireo asa 
aman'andraikitry ny ambaratonga tsirairay ao anat
in'ny fanajàna fits ipikasy ny fandrindranany sehatra, na 
aty amin'ny foibe izany na eo anivon'ny faritra, na ny 
fivondronana na ny kaominina. Izany dia tokony 
hanondro mazava izay ho mpitarika ao amin'ity seha
tra ity. 

Amin'ny fandrindrana sy fifamatorana mety hisy eo 
amin'ny fidiovana/fanadiovana/fahasalamana, dia 
tokony hajoro eo anivon 'ireo ministera voaray , 
amin'izany ny fifamenoana ara-drafitra izay tena ilaina 
hatrany (Fahasalamana, Fanajariana ny tany, Angovo 
sy ny Harena an-kibon'ny tany, Indostria, Tontolo 
jai~ana . c .) Satria ireo olan'ny fidiovana sy fanadiovana 
mifflndraika amin'ny rano dia miantefa amin'ny fomba 
isan-karazany amin'ireo minisitera ireo no ho izany dia 
tsy misy afaka hihetsika manokana ho azy izy ireo. 

~ Ireo mpiara-miombon'antoka/mpifarimbona amin'ny lafiny vola 
sy fampandrosoana 

Mandefa antso ihany koa ho an'ireo mpamatsy vola sy fikambanana miasa ho an'ny 
fampandrosoana. lIaina ny mahafantatra ny toerana mafonja raisin'ny fanadiovana ao 
anatin'io fampandrosoana io, ilaina ihany koa ny mahafantatra ny fifamatorana maty misy 
eo amin'ny lafiny fanadiovana sy fahasalamana, eo amin 'ny fanadiovana sy rano fisotro 
madio, eo amin'ny lafiny fanadiovana sy sakafo, eo amin'ny lafiny fanadiovana sy 
fampihenana ny fahantrana. Rehefa fantatra izany toerana izany dia tokony homena 
laharam-pahamehana io sehatra io any amin'ny paik'ady arafitra, any anaty drafitr'asa 
fanorenana, ary amin'ireo sehatr'asa rehetra. 



Ny Fion/ra/kan 'n)' ,sy Fohompial/ 'ny Fanadiovana sy Fahadiowma elo Modagasikaro 

lreo fikambanana miasa amin'ny fanentanana 

Ny vahoaka dia tokony hirotsaka ihany koa amin'ny tolona atao. Atao izay hahazoan'ny 
tsirairay, ao anaty fanajana ny fombany sy ny maha Izy azy, fa ny fiai nana amin'izao taon
jato faha 21 izao dia tsy maintsy mandray ireo fanovana ny tontolo izay tsy fantatr' ireo 
razam-be tany aloha, kanefa raha ny fahendrena misy teo amin'ny ntaolo d ia ho noraisiny 
izany raha toa ka niai na teto Izy ireo ankehitriny. Ny firotsahana amin'io fahatsapana io 
ihany no mety hitarika fanovam-pihetsika sy toe-tsaina. 

Mila hamafisina maharitraary io karazam-panentanana "IEC" io, na eo anivon 'ny 
sampan'asam-paritra izany, na ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izany ka 
hafahana mametraka ekipa mpanentana, ho an'ny fanabeazana mitohy sy maharitra ny 
olona amin'ireo olana mifandraika amin'ny fahadiovana sy fanadiovana 

~ Ny mponina 

Ireo mponina dia tokony hirotsaka ihany koa amin'ny tolona atao. Tokony hihetsika sy 
handray ny andraikiny Izy ireo :mba isian'ny fahadiovana araka ny tokony ho Izy eo 
amin'ny vatana, eo anivon'ny fianakaviana ary ny tontolo iainana, amin'ny fanekena ihany 
koa fa hampiasa tanteraka sy araka ny tokony ho Izy ireo fotodrafitr'asa famatsian-drano 
madio napetraka, ny asa ho amin'ny fanadiovana, indrindra indrindra ny fanariana ny diky, 
ny fako sy ny ranon-dolana, ary farany ho amin'ny fandraisana anjara tanteraka amin'ny 
fampandrosoana'ny sehatra fanadiovana. 

* * * 
Tsy misy fetrany ny fahafahan'ny olombelona hamaha ireo olany. Avy amin'ny fiaraha
miasa, ao anaty toe-tsaim-pifandrimbonana sy fandrindrana no ahavitana ireo tobin'ny 
sambon-danitra. Koa amina toe-tsaina tahaka izany ihany koa no hahafahantsika 
mamaha ny olana mifandraika amin'ny fanadiovana eto Madagasikara ary mba hafahana 
mahazo ireo vokatra andrasana eo amin'ny lafiny fahasalamana, toe-karena, 
fanabeazana, kolontsaina, izay mikendry indrindra ny fandraisana anjara eo amin'ny 
fampandrosoana ny lafiny maha olona maharitra sy amin'ny fanafohanana ny fahantrana. 
Eo am-pelatanantsika ny vahaolana. Misy ve ny finiavana? 

• 
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• 
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. Raha le-hahazo fanazavana fanampiny mikasika ily anlonlan-kevilra ity ianao, dia 
mananlona ny: 

UNICEF, BP 732 Antananarivo 101 , 
Tél : (261 .20) 22.626.45 / (261 .20) 22.626.46, 
Fax : (261.20) 22.628.45, 
e-mail : GNkustOunicef,org 

WSSCC, 20 Avenue AppIa 
CH-1211 Genova, Swltzer1and, 
Tél: 41 -22-791 - 3517 / 35 44, 
Fax : 41 -22-79148 47, 
&-mall : wssccOwho.cb 

Ministeran'ny Famplanatana ambaralooga 
faharoa sy Fanabeazana Fotolra (UERp), 
BP : 5090 Anlananarivo 101 , 
Tél : (261 .20) 22.253.10 

Mlnisteran'ny Angovo sy ny Harena 
ankibon'ny lany, 
BP 280 Antananarivo 1 0 1, 
Tél : (261 .20) 22.417.57 

Mlnlsteran'ny Fahasalamana, 
Tél : (261 .20) 22.476.50 

, . 

OMS, Immeuble Galaxy Andraharo 
BP : 362 Antananarivo 101 , 
Tél : (261 .20) 22.313.71 / (261 .20) 22.313.64 
Fax : (261 .20) 22.355.54, . ·mall : ornsOdls.mg 

WaterAid Madagascar, 
BP 6082 Anlananarivo 101 , 
Tél : (261.20) 22.353.70 
Fax : (261 .20) 22.353.69 
e-mail : watecaidmgOwaoadoo.mg 
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