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Ferðasaga og upplýsingar.
Tveir starfsmenn VMA, Hildur Friðriksdóttir og Jóhannes Árnason, fóru á fund í Erasmus +
verkefninu InnoVET á Réunion eyju í Indlandshafi 18. - 24. maí 2019.
InnoVET verkefnið fjallar um dreifbýl svæði og hvernig starfsmenntakerfi koma inn í
umræðu um framtíð og stefnumörkun fyrir svæðin.
http://innovet-project.eu/
Hópurinn hefur heimsótt:
Brussel í Belgíu til að starta verkefninu og skilgreina viðfangsefnin.
Figeac í suðurhluta mið Frakklands, nálægt Toulouse. Námskeið um að greina dreifbýl
svæði.
Akureyri og Norðausturland á Íslandi
Cluj í Rúmeníu.
Landbúnaðarsvæði sunnan við Vilnius í Litháen.
Goranjska hérað í Slóveníu og Tuzla / Zivinice í Bosníu Herzegovínu
Síðasta svæðið er Réunion eyja í Indlandshafi.
Sjá ferðasögur frá þessu hér:
https://www.vma.is/is/moya/page/ferdasogur
Föstudagur 17. maí 2019
Ferðin hófst eftir mjög snarpa prófalotu og frágang á Akureyri með ferð í bílaleigubíl til
Reykjavíkur. Komin uppúr kl. 22. í Njarðvík í gistingu á Tjarnahóteli.
https://www.tjarnahotel.is/
Laugardagur 18. maí 2019
Farið af hótelinu um kl. 4.15, bensín á bílinn og skila bílnum Innritun og slíkt í flugstöðinni.
Icelandair flugið með Boeing 767 breiðþotu (8 sæti í röð) fór nokkurnvegin á réttum tíma til
CDG í París eða um kl. 7.35.
Lent við Terminal 1 á CDG, farangurinn kom og við tókum leigubíl á Orly flugvöll, vegna
þess að við höfðum ekki nema rétt tíma til að komast í milli flugvalla þorðum við ekki að
fara með lestum sem hefði jafnvel tekið styttri tíma.
Innritun í French Bee flugið til St Denis á Réunion tók talsverðan tíma. Einhverra hluta
vegna fór flugið ekki af stað fyrr en ca klukkutíma of seint eða 17.30 í stað 16.30.
Flugvélin var nýleg Airbus 350-900 breiðþota með 10 sætum í hverri röð. Flugið tók um 10
og hálfan tíma og við lentum um kl. 6 að morgni á flugvelli sem er kenndur við Roland
Garros við St. Denis á Réunion.
https://us.frenchbee.com/en
https://www.reunion.aeroport.fr/en
Sunnudagur 19. maí 2019
Lending á Réunion, Patrik frá MFR á Réunion tók á móti okkur á flugvellinum og við ókum
rakleitt að hótelinu La Battant des Lames (líklega þýtt sem brimgnýr eða öldugjálfur) í bæ
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sem heitir St Pierre sunnarlega á eyjunni.
Ferðin tók næstum einn og hálfan klukkutíma enda lentum við á norðurströnd Réunion
eyjar en St Pierre er næstum á syðsta hluta eyjarinnar.
https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union
https://en.Réunion.fr/
Réunion er eldfjallaeyja, í raun svipuð Hawaii að því leyti að þar er heitur reitur þar sem
hraun streymir stöðugt djúpt úr möttlinum upp í yfirborð jarðar og það gýs reglulega á
Réunion.
Tvö eldfjöll eru á eyjunni. Það eldra er norðar og er kulnað, kallast Piton de Neiges, nær
St Denis og nær í 3000 m hæð, þar hafa orðið til miklar öskjur þegar fjallið hefur fallið
saman, eins og við þekkjum í helstu eldfjöllum á Íslandi. Sunnar / syðst á eyjunni er svo
virkt eldfjall, Piton de la Fournaise sem gýs reglulega. Þar eru hraunasvæði og lítil byggð.
Þessi fjöll mynda nánast hrygg frá norðvestri til suðausturs. Mesta byggðin er á norður og
vesturströnd eyjarinnar.
St Denis er höfuðborg og til að
komast frá henni vestur og suður
ströndina þarf að fara fyrir fjall sem
skagar í sjó fram. Þar er vegur en
verið er að vinna að nýjum vegi á
risastórum stöplum sem eru í sjónum
meðfram fjallinu. Þetta er ca 20 km
kafli og hefur þegar verið í byggingu í
einhver ár og á að taka í notkun
líklega árið 2021.
Það búa ca 860.000 manns á
Réunion en hún er ekki nema 2.500
ferkílómetrar, 65 km löng frá
suðaustri til norðvesturs og 45 km
Líkan af Réunion eyju - sjáum eyjuna frá norðaustri, græni
breið. Næst henni, í 175 km fjarlægð
liturinn sýnir kjarna þjóðgarðsins.
í norðausturátt, er önnur svipuð eyja Við gistum í St. Pierre sem er hinum megin, rétt hjá þar sem
Mauritius, en þar búa ca 1,3 miljónir. einhver er í rauðum bol. Verið er að benda á nýjasta hraunið.
Mauritius er sjálfstætt ríki í breska samveldinu en Réunion er Franskt landsvæði undir
stjórn Frakka. Íbúar Réunion tala frönsku og creólamál sem er að stofni til franska með
viðbótum og ýmsum breytingum úr þeim málum sem hafa blandast við Frönskuna. Það
virðist vera mikil blöndun fólks á eyjunni.
Evrópumenn lögðu eyjuna undir sig, Afríkumenn sem voru fluttir þangað sem þrælar
(þrælahald var lagt af með lögum 1846). Fólk frá Indlandi kom eftir að þrælahaldið hætti
en líklega hefur það fólk nú ekki verið fullkomlega frjálst, eitthvað er af fólki af Kínverskum
eða Suðaustur Asíu uppruna.
Réunion og Mauritius eru vægast sagt afskekktar því frá Réunion eru ca 800 km í vestur til
stranda Madagaskar.
Air Austral er flugfélag á Réunion og ásamt því fljúga ýmis flugfélög þangað. Frá París,
t.d. Air France og French Bee sem við komum með. Emirates frá Dubai. Það er flogið til
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Suður Afríku, rúmlega klukkutíma flug til Madagaskar og einhver flug eru til Ástralíu og fleiri
staða. Nokkur flug á dag eru á milli Réunion og Mauritzius
https://www.air-austral.com/en.html
Það er greinilegt að talsverðir peningar koma til Réunion frá Frakklandi og
Evrópusambandinu, aðalvegir eru mjög góðir, húsnæði t.d. opinberra skóla er mjög gott og
það virðist lítill munur á almennri tækni og húsnæði á Réunion og Suður Evrópu. Við
sáum ekki inn á heimili en þau eru vafalaust misjöfn. Okkur var sagt að atvinnuleysi væri
20 – 25% og meira hjá ungu fólki og að 40% íbúa væru undir fátæktarmörkum. Líklega
myndu einhverjir segja, við heyrðum það að hluta til á heimamönnum, að sæmilegar
atvinnuleysisbætur ýttu lítið við fólki í þá átt að skapa sér vinnu og of margir væru
þiggjendur. Það er minna atvinnuleysi á Mauritius ekki er svona peningaveita þangað en
líklega er ýmislegt frábrugðið hvað varðar uppbyggingu innviða þar miðað við Réunion.
Við komum á hótelið þegar félagar okkar sem höfðu komið daginn áður voru að enda við
morgunverð, við keyptum morgunverð en gátum ekki fengið herbergin okkar strax. Við
fengum að fara inn í hvort sitt herbergið hjá þeim Brigitte og Olivier til að fara í sturtu og
leggja okkur eftir lítinn svefn í næturfluginu.
Hótelið Les Battant des Lames er alveg á ströndinni, það er ekki stórt en gott. St Pierre er
greinilega talsvert fjölsóttur ferðamannastaður. Heimamenn eru samt ekki á því að það
komi nógu margir ferðamenn, þeir vilja gjarnan fá fleiri.
https://www.lebattantdeslames.com/
Þegar við höfðum náð áttum og sofið í smá
tíma var hópurinn ferjaður ca 40 mínútna
leið norður að stað þar sem við fengum
veitingar á ströndinni. Þetta er eitthvað
sem fjölmargar fjölskyldur gera á Réunion.
MFR heimafólk hafði pantað eða útbúið
mat og var með borð í trjálundi við
ströndina. Við fengum drykki og mat og
það var hægt að fara í sjóinn. Það eru alls
ekki allsstaðar miklar sandstrendur við
eyjuna, úthafið lemur ströndina en
sumsstaðar eru rif, m.a. kóralrif þannig að
brimið nær ekki að ströndinni. Þar eru
Piknik á ströndinni.
sandstrendur. Sjórinn var líklega ca 25°C
og dásamlegt að fara í hann í hitanum. Þá daga sem við vorum á vesturströndinni fór
hitinn í ca 30°C á daginn en á nóttunni var hann ca 22°C.
Eins og á Íslandi kemur mun meiri úrkoma úr einni átt, hjá okkur er það úr suðri en á
Réunion er það austanáttin sem ber úrkomuna. Mikill munur er á úrkomunni milli staða, á
austurhlutanum og í fjöllunum er hún 3000 – 5000 mm á ári en á vesturströndinni 800 –
1000 mm á ári. Þetta sést vel á gróðurfarinu.
Við vorum í góðu yfirlæti á ströndinni í nokkra klukkutíma, í sólinni á ströndinni eða í
skugganum af trjánum eftir því sem fólk vildi. Við þekkjum auðvitað góðan hluta af
hópnum af fyrri fundum í verkefninu en svo bætast oft einhverjir við og núna notaði MFR
kerfið tækifærið og boðaði fólk frá MFR á Indlandshafssvæðinu. Þarna var maður frá
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Mauritius, tvær konur frá Mejotte sem eru eyjar milli Madagaskar og Afríku, Þarna kom líka
stjórnandi MFR á Madagaskar. Allt þetta fólk voru stjórnendur MFR skóla eða stjórnendur
kerfanna á þessum svæðum.
MFR er skammstöfun fyrir Maison Familial Rurale eða hús fjölskyldna á dreifðum svæðum.
Þetta eru litlir skólar, oft með 100 – 200 nemendur og námið byggist alltaf upp á Alternance
eða því að vera í skóla og á vinnustað til skiptis, eina viku eða tvær í einu. Oft eru þessir
skólar að sinna aðallega nemendum sem ekki hafa klárað sig af opinbera eða formlega
kerfinu. Flestir þessir MFR skólar á þessu svæði kenna landbúnað en líka ýmislegt fleira.
Að kenna þetta við fjölskyldur stafar af því að það eru fjölskyldur sem stýra bæði skólunum
og kerfinu í heild. Ein af þeim sem var stödd þarna er kona sem er formaður stjórnar í einu
MFR í Suður Frakklandi en er líka ein af 20 kjörnum fulltrúum/foreldrum sem eru í
aðalstjórn MFR kerfisins á landsvísu. MFR er með skóla á yfir 400 stöðum í Frakklandi og
yfirráðasvæðum þess og í fleiri löndum. Í þessum skólum stunda tugir þúsunda (40.000 –
70.000) nemenda nám á hverjum tíma.
Svo var ekið aftur til St Pierre á hótelið.
Um kvöldið dreifðist hópurinn en sumir fóru á
veitingastaði í nágrenni hótelsins.
Mánudagur 20. mars 2019.
Morgunverður og farið af stað eldsnemma
eða uppúr kl 7.00. Fólk á Réunion virðist
taka daginn snemma, um kl. 18 síðdegis er
að verða dimmt.
Við ókum upp í nokkurskonar skarð milli
aðalfjallanna austur að stað sem heitir Les
Skógur á austur hluta Réunion.
Plains des Palmistes. Á leiðinni er farið upp í
1600 metra hæð, að sjálfsögðu er byggð þar líka en meira um búfjárhald en á lægri
svæðunum. Vegurinn lá um snarbrattar hlíðar austur úr þessu skarði og þar sást
greinilega að úrkoman er mikil. Ein af plöntunum sem vaxa þarna er burkni sem myndar
tré, nokkurra metra háir burknar.
Í bænum Les Plains des Palmistes er MFR skóli og þar héldum við fundi þennan daginn.
Mætt voru:
MFR – France https://www.mfr.asso.fr/ frá aðalskrifstofunni í París.
Olivier Gineste
Brigitte Gehin
MFR Regionale d´Occitanie
Odile Dejean presidente odile82@orange.fr
member of national administrative board of MFR.
MFR Mauritius
Raj Jatoo fmfrmaurice@gmail.com
www.mfrmaurice.org
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MFR Majotte
Naanssa Kassim
Zainabou Ali Mcolo
MFR Madagascar
Edouard Rabieniary
mfr.mada@gmail.com
Bosnia and Hercegovina
MFR Bratunac
Bojana Bozilovic
einum fundinum. Næst okkur vinstra megin er Francois frá Réunion.
precbratunac056@gmail.com FráAðrir
á myndinni frá vinstri eru: Naanssa og Zainabou frá Majotte,
MFR Srebrenik
Patrik frá Réunion, Lejla túlkur frá Bosníu og Herzegovínu og lengst til
Anela Secic
hægri er Brigitte frá aðalskrifstofu MFR í París.
MFR Zivinice
Medina Causevic
IFOCAP – Frakklandi http://www.ifocap.fr/
Xavier Lemonde
Pascale Ract
OFFA – Belgíu http://www.offa-oip.be/
Michel Urbain
Helene Dirix
Sol et Civilization – Frakklandi https://www.soletcivilisation.fr/
Giang Pham
Emma Jaquess
BSC Slovenia
http://www.bsc-kranj.si/
Franja Gabrovsek Schmidt
Helena Cvenkel
Gal Napoca – Romania https://napocaporolissum.ro/
Mihai Deac
Adina Pascoiu
Alina Baba
VMA - Iceland https://www.vma.is/
Hildur Friðriksdóttir
Jóhannes Árnason
Viva Sol - Litháen http://vivasol.lt/
Arunas Degutis,
Arune Taunyte
F3E https://f3e.asso.fr/
Vanessa Gautier
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Hún kom reyndar seinna í vikunni og var með hópnum í tvo daga.
Einnig var túlkur frá Bosníu og Herzegovínu með okkur, Lejla Taljic, kona sem hafði flúið
13 ára með móður sinni og bróður frá Sarajevo í stríðinu til Frakklands. Hún bjó í
Frakklandi til fullorðinsára, lærði ensku í Frakklandi og bjó í London en var nú flutt til
Sarajevo aftur vegna þess að hún vildi ekki að einhverjir brjálæðingar næðu að hrekja
hana frá uppruna sínum. Hún vinnur freelance sem leiðsögumaður fyrir ferðamannahópa
og túlkur.
Hún var túlkur líka í Slóveníu og Bosníu fyrr á árinu.
Og ekki síst heimamenn, gestgjafarnir
MFR – Réunion http://mfrpdp974.re/
Francois Antier,
Jimmy Mussard
Patrik Mourgapamodely
Til viðbótar hittum við fjölmarga sem koma að MFR kerfinu á Réunion, kennara og aðra
starfsmenn við skólana og foreldra eða aðra sem eru í stjórnum/stjórnarnefndum skólanna
og í stjórn MFR kerfisins á eyjunni.
Svo kom líka til sögunnar fólk sem hafði áður komið á staka fundi, fólk frá Frakklandi úr
þessu MFR kerfi.
Á þessum fyrsta fundi kynntu heimamenn eyjuna og starf MFR þar. Við kynntum okkur og
við gerðum tilraunir til að nota frönsku til þess, fengum kurteislegt lófaklapp fyrir það, held
að þau hefðu viljað að við notuðum ensku til að vera ekki að misþyrma málinu þeirra.
Fundirnir þennan daginn fjölluðu um þetta verkefni, möguleika á frekari verkefnum, bæði
innan verkefnaramma sem á að tengja Afríku og Balkan lönd betur við Vestur Evrópu og
verkefnaramma um svæði í Indlandshafi. Við fengum hádegisverð í kaffiteríu skólans,
kokkur skólans og nemendur hans sáu um það. Við sjáum að þótt námsbrautin sé kennd
við landbúnað er farin öll leiðin frá framleiðslu í gegnum verkun, sölu og nemendur læra
líka að einhverju leyti matreiðslu.
Undir lok dags fórum við í heimsókn í
fyrirbrigði sem er nýlega komið á nýjan
stað. Húsnæðið er reyndar vægast
sagt ókræsilegt. Þar var hótel sem
hætti að starfa fyrir 15 árum. Það sást
vel að hitabeltisaðstæður fara ekki vel
með ónotað húsnæði þátt það hafi
líklega verið nokkuð vel byggt. Þarna
var verið að taka við raftækjum og
öðrum smærri tækjum t.d.
garðsláttuvélum. Þetta voru tæki sem
fólk hafði látið frá sér, komið til þeirra
eða hreinlega í sorp og þarna gerðu
þau við þau tæki sem hægt var að gera
við, þau voru greind, gert við þau og

Frá endurvinnslustöðinni.
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þau prófuð og svo seld á slikk. Ef tækið bilaði innan þriggja mánaða var það endurgreitt.
Þarna starfa tæknimenn og sjálfboðaliðar eða fólk sem er atvinnulaust í gegnum einhverja
samninga við atvinnumiðlunarkerfið.
Sá sem stýrir þessu fær ekki opinbera styrki að neinu ráði, hann fær tæki frá t.d.
stórmörkuðum og öðrum
verslunum ef þau hafa bilað eða
seljast ekki (eldri gerðir).
Bærinn Les Plains des Palmistes
er greinilega í úrkomusvæðinu
austan við fjallgarðinn og
heimamenn höfðu varað okkur við
því að þar væri stundum þoka,
það var það að hluta þegar við
vorum þar, og það yrði kalt enda
að koma miður vetur. Líklega
hefur hitinn farið alveg niður undir
18 gráður og heimamenn farnir að
klæðast peysum og jökkum.

Hluti af húsnæði MFR í Plains des Palmistes.

Eftir fundina var ekið aftur yfir fjalllendið og til St. Pierre.
Þetta kvöld fóru allir saman á mjög frambærilegan veitingastað og við fengum mjög góðan
mat í stórum skömmtum.
Þriðjudagur 21. maí 2019.
Nú var farið af stað frá hótelinu um kl. 8.
Við vorum í nokkrum bílum, m.a. bílum
sem taka 8 – 9 manns og voru merktir
MFR, notaðir meðal annars til að ferja
nemendur milli skóla og vinnustaða.
Við fórum í rannsóknastöð í landbúnaði.
Hún heitir Armeflhor.
http://www.armeflhor.fr/
Þar fengum við kynningu á landbúnaði á
Réunion og starfseminni, skoðuðum
dæmi um það sem gert er og einhverjir í
hópnum fóru í viðtal við fjölmiðil Svo
Á rannsóknastöðinni, rósir í gróðurhúsi.
kom frétt um okkur á einhverjum
vefmiðli, sérfræðingar frá Evrópu á ferð.
https://www.linfo.re/la-reunion/economie/une-delegation-europeenne-s-interesse-auxmaisons-reunionnaises
Í þessari rannsóknastöð er unnið að rannsóknum og þróun á ýmsu sem lýtur að
landbúnaði og friðun plantna og dýra á eyjunni. Við urðum vör við það á flugvellinum
þegar við komum að mjög strangar reglur gilda um innflutning á plöntum. Það er t.d.
bannað að koma með grænmeti og ávexti með sér. Þetta er gert til að reyna að sporna við
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því að innfluttar tegundir verði yfirgangssamar í náttúru eyjarinnar. Réunion hefur talsvert
margar endemískar tegundir/ tegundir sem bara vaxa þar. Einu upprunalegu villtu
spendýrin á eyjunni eru tvær tegundir leðurblakna. Ótrúlega fáar tegundir af blómblöntum,
m.a. trjám vaxa þarna. Ætli heildarfjöldi tegunda af blómplöntum og öðrum plöntum sé
ekki minni en á einum hektara í skógum Madagaskar. Þetta er auðvitað vegna þess að
það er erfitt fyrir plöntur og dýr að komast svona langa leið yfir úthaf. Réunion eyja er ekki
nema nokkurra milljóna ára gömul, heiti reiturinn hefur ekki verið þarna nema í stuttan tíma
í jarðsögulegu tilliti. Lífverur hafa ekki haft mjög langan tíma til að komast á eyjuna en
samt eru þó nokkrar tegundir endemískar, sem þýðir að þær búa eingöngu þarna og eru
ekki til annarsstaðar í heiminum.
Eftir heimsóknina í Armeflhor var
farið í hádegisverð og svo var
ekið til St Denis, höfuðstaðarins.
Þar fórum við í aðsetur Regional
Council eða nokkurskonar
héraðsþings Réunion. Við fórum
í
þingsalinn og fengum
upplýsingar og kynntum okkur
fyrir einum af þeim sem sitja í
stjórn eyjarinnar, ekki ríkisstjórn,
hún er í París, en nokkurskonar
héraðsstjórn / fylkisstjórn. Hann
ræddi fyrst og fremst um
umhverfismál og sjálfbæra
þróun. Orkumál eru mikilvægt
umfjöllunarefni og MFR vill taka
þau sérstaklega fyrir í sínum
Úr þingsalnum, góð sæti og einn af örfáum stöðum þar sem við
námsbrautum.
fundum vel fyrir loftkælingu.
Á Réunion er raforka fengin að
stórum hluta með kolabrennslu, til eru vatnsorkuver og svo er afgangur af vinnslu sykurs úr
sykurreyr notaður sem eldsneyti og gefur 20% raforkunnar. Heimamenn vilja verða
sjálfbærir um raforku árið 2030, þ.e. hætta að brenna kolum. Á þessum fundi og seinna í
vikunni kom fram að ýmsar hugmyndir hafa verið viðraðar um að nota endurnýjanlega
orkugjafa, sólarorka er alltaf notuð meira og meira og sérstakt átak er í gangi til að styrkja
fátækar fjölskyldur til að setja upp slíkan búnað, þær borga innan við 100 EUR fyrir búnað
sem kostar ca 1500 EUR.
Vindorka er erfið vegna plássleysis og fellibylja, og það sama gegnir um að nýta
hafstrauma. Við spurðum um að nota jarðhitavirkjanir með jarðgufu og það hefur verið
skoðað. Einhverjum tókst að ná mikilli athygli með því að photosjoppa mynd af pípum og
jarðgufuvirkjun, hugsanlega frá Íslandi, inn á mynd af hraunasvæðum við virka eldfjallið og
þessi mynd hafði snúið almennningsálitinnu frá því að nýta jarðgufuna. Fólki hugnaðist illa
að skemma náttúruleg hraun sem draga að ferðafólk. Þarna var talsverð klemma því
náttúruverndarsjónarmið eru í raun að hvetja til þess að brenna kolum. Fólki af
meginlandi Evrópu var bent á að það er ekki neinn rafstrengur annarsstaðar frá eins og
sumsstaðar er hægt að hafa.
Það var gaman að koma í þingsalinn en þessi fundur var ekki mjög spennandi nema að
því sem varðaði upplýsingar um stöðuna.
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Við ókum til baka til St. Pierre á hótelið og hópurinn dreifðist um kvöldið.
Miðvikudagur 22. maí 2019
Nú var farið af stað um kl. 8.30 og ekið aftur til Les Plains des Palmistes, yfir fjallasvæðið.
Þennan dag var þoka yfir mestan daginn.
http://www.reunion-parcnational.fr/fr
Við fórum í starfsstöð Parc National sem er þjóðgarður á Réunion. Sjálfur þjóðgarðurinn
eða það sem þau kalla hjarta garðsins nær yfir stóran hluta af miðju eyjarinnar, fjöll og þau
svæði sem eru lítið breytt af mannavöldum. Á nokkrum svæðum er byggð í þjóðgarðinum,
annarsstaðar er landbúnaður eða hann hefur verið áður og svo eru þau svæði sem reu
náttúruleg og óröskuð. Allan hringinn um þetta hjarta eru jaðarsvæði sem sveitarfélög hafa
umráðarétt yfir en þar er meðal annars unnið að því að verja hjartað fyrir ágengum
plöntutegundum. Ef sveitarfélögin óska eftir því að þessi jaðarsvæði verði í tengslum við
þjóðgarðinn og unnið að friðun þeirra vinnur þjóðgarðurinn með þeim við það, annars ekki.
Við fengum góða kynningu og
skoðuðum fína sýningu um garðinn
og eyjuna.
Hádegisverður á veitingastaðnum
Ferme du Pommeau, þar var matur í
kreólastíl.
https://ferme-du-pommeau.re/
Eftir hádegið var unnið í salarkynnum
MFR í bænum og við pældum í
forvitnilegum stöðum sem við höfðum
heimsótt og Vanessa Gautier hélt
áfram að fræða okkur um og stýra
vinnu þarsem við vorum að meta
verkefnið og það hvernig verkefnið
Við miðstöð þjóðgarðsins.
og heimsóknirnar á mismunandi
Þið þekkið Hildi og Michel á myndinni.
svæði hafa breytt hugmyndum okkar
og sýn á dreifbýl svæði og hvernig starfsnámskerfin tengjast umræðu um þau. (Sjá smá
pælingar aftast í þessu skjali.)
Ekið til St. Pierre þegar var að verða dimmt.
Fimmtudagur 23. maí 2019
Aftur af stað um kl. 8.00 og nú vorum við í St. Pierre, ókum stutta leið frá hótelinu og
notuðum salarkynni tækniskóla á háskólastigi.
http://www.citedesmetiers.re/
http://www.afpar.com/
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Við vorum mest í nokkuð rúmgóðum sal en hann var alls ekki loftkældur heldur voru
gluggarnir þannig að þar voru rúðurnar í rimlum sem hægt var að opna og svo voru margar
viftur í loftinu. Það varð nokkuð heitt þarna hluta dagsins en annars var hitastigið nálægt
því að vera bærilegt.
Við unnum að ýmsu á fundum þarna tvo síðustu dagana. Að draga saman niðurstöður úr
vinnunni við verkefnið, setja fram
helstu niðurstöður um þá staði sem
við höfðum heimsótt og ýmislegt
annað sem varðar rekstur
verkefnisins og framtíðarsamstarf.
Þeir Raj og Eduard kynntu samstarf
MFR á Madagasgar, Mauritius og
fleiri eyjum um að þróa nám í því
að setja upp kerfi sem nýtir
metangas sem myndast þegar saur
og annar lífrænn úrgangur rotnar í
lokuðu kerfi. Metangasið er svo
leitt um þorpin í pípum og notað til
eldunar þar sem ekki er rafmagni til
að dreifa. Þeir lýstu fleiri
þróuunarverkefnum og mögulegum
Á skólalóðinni við tækniskólann var þetta tré.
sérhæfðum námsbrautum sem
Kyrkifíkus
eða Strangler Fig. Lífsmáti þessara trjáa er nokkuð
miða að því að MFR geri sig
sérstakur, fræ þeirra spíra oft langt uppi í krónum annarra trjáa
gildandi í að mennta og þjálfa fólk og svo senda þau stöngul niður að jörð og svo alltaf fleiri og fleiri
sem getur unnið að því að gera
stöngla þannig að lokum drepst upphaflega tréð en fikusinn er
þessum þjóðfélögum kleift að nota
kominn í staðinn, ein allsherjar flækja.
tækni í mátulegum stíl til að gera
þau meira sjálfbær.
https://en.wikipedia.org/wiki/Strangler_fig
Þarna kom líka maður sem fræddi
okkur ennþá meira um stöðu eyjarinnar
varðandi orkumál og sjálfbærni
almennt. Við fengum sterklega á
tilfinninguna að þarna væri í raun verið
að spyrja spurninga um ekki bara litla
eyju í Indlandshafi sem þarf að vera
sjálfbær heldur sé Réunion í raun
módel af Jörðinni sem verður að vera
sjálfbær, við getum ekki flutt neitt annað
og ekki fengið orku annarsstaðar frá
eða losað okkur við úrgang neitt annað.
Það eina sem kemur til Jarðarinnar er
sólarljósið sem vissulega knýr alla
lífkeðjuna og menn eru að ná tökum á
að nota til að fá orku til sinna nota.

Nokkrir heimamenn í veislunni.
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Um kvöldið færðum við okkur í MFR skóla í St. Pierre og þar var byrjað á námskeiði í að
búa til hatta úr laufblöðum kókospálma.
Svo var heilmikil veisla og dansað undir lifandi tónlist kennara og annarra sem tengjast
þessum MFR skóla.
https://www.facebook.com/MFRSTP/
https://scontent.frkv3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/61062251_853492614998826_4187231962684981248_n.jpg?
_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.frkv3-1.fna&oh=456b7790de680be83a40df684b61f7c7&oe=5D893223

Föstudagur 24. maí 2019
Þennan daginn var haldið áfram á sama stað og daginn áður, unnið var í verkenfinu og
meðal annars undirbúin innlegg fyrir fund sem MFR er með, eins konar ársfundur MFR á
ákveðnu svæði. Það er lögð fram ársskýrsla og slíkt en við sögðum líka frá okkar reynslu
og nokkrar tillögur komu fram um atriði sem væri áhugavert fyrir MFR á Reunion að skoða
og velta fyrir sér. Við fengum að vita það eftir þennan fund að við höfðum bent á ýmis
atriði sem búið var að benda á nokkrum árum fyrr en ekki hafði verið neitt gert með þau.
Þau Ghiang og Emma útskýrðu greiningu á Réunion sem svæði.
Um kvöldið var komið að kveðjustund, einstaka þátttakendur höfðu kvatt okkur og voru á
leið í burtu en aðrir áttu von á mökum sínum frá Frakklandi og ætlunin var að verja fríi á
Reunion. Við sem komum ekki frá Frakklandi vorum svo á leið til baka laugardag eða
sunnudag.
Laugardagur 25. maí 2019
Eftir morgunmat á hótelinu var okkur ekið að flugvellinum í St. Denis. Þar fórum við um
borð í French Bee þotuna til Parísar. Sú flugferð tók rúmlega 11 klst.
Lentum á Orly flugvelli um kl. 21 og tókum leigubíl á hótel í St. Denis (nálægt Stade du
France leikvanginum) og gistum á Ibis Styles hóteli.
Sunnudagur 26. maí 2019
Morgunverður á hótelinu og svo röltum við á Gare du Nord lestarstöðina. Það var mjög
góð gönguferð í rólegheitum og gott að hreyfa sig. Hraðlestin til Brussel var ekki nema
rúmlega 1,5 klst að Brussel Midi stöðinni. Þaðan röltum við svo að Thon hótelinu sem
félagar okkar voru á leiðinni til frá Íslandi í skólaheimsókn í Brussel vikuna 27. - 31. maí
2019.

11

InnoVET – Innovative VET approaches for rural territories.
PM7 – Réunion eyja 18. - 24 maí 2019
Hildur Friðriksdóttir hildurfri@vma.is

Erasmus + 2017-1-FR01-KA202-037438

Ferðasaga

Jóhannes Árnason VMA jarn@vma.is

Á fundarstað. Flestir af þeim sem hafa tekið þátt í InnoVET.
Fremst frá vinstri. Xavier Frakklandi, Mihai og Adina frá Rúmeínu.
Aftar frá vinstri: Pascale frá Frakklandi, Franja frá Sloveníu, Brigitte frá Frakklandi, Helene frá Belgíu, Ghiang
frá Frakklandi, Medina og Bojana frá Bosníu, Jóhannes á bakvið, Patrik frá Réunion, Olivier frá Frakklandi
stjórnandi verkefnisins, Lejla túlkurinn og Anela frá Bosníu, Michel frá Belgíu, Arunas og Aruna frá Litháen,
Hildur okkar og Emma frá Frakklandi

Verkefnið InnoVET.
Verkefnið InnoVET tengir saman greiningu og umræðu um þróun dreifðra byggða og það
hvernig starfsnám kemur inn í þá umræðu og hvaða stöðu starfsnámskerfið hefur á
svæðunum.
Okkur finnst þetta vera mjög lærdómsríkt og ánægjulegt verkefni. Þeir aðilar sem taka þátt
hafa mjög mikla þekkingu og reynslu af því að skoða og starfa á dreifbýlum svæðum og
við á Norðurlandi hefðum mjög gott af því að skoða þetta. Það munum við gera nú þegar
verkefnið endar og eftir það. Við þurfum eiginlega að fá einhverja til að skoða með okkur
líkan um svona svæði. Meiningin er að fá að vita það hvort þetta líkan okkar er skiljanlegt
fyrir aðra en okkur sem bjuggum það til.
www.innovet-project.eu
Verkefnið hefur tengt VMA við aðila bæði í menntakerfum mismunandi landa og aðra aðila.
Það sem leiðir af því á eftir að koma í ljós en þegar hafa nemendur VMA farið í
starfsþjálfun á vinnustað í Frakklandi. VMA tekur þátt í tveim umsóknum um Erasmus Plus
verkefni með MFR sem stýrir InnoVET. Önnur umsóknin er um verkefni sem á að halda
áfram vinnu við að skoða vernkámskerfi, dreifbýl svæði og félagsleg áhrif þeirra. Annað
verkefni er um aðtengja saman nemendahópa í Frakklandi og Íslandi og nota staðbundna
matargerð sem útgangspunkt.
Svo er líka umsókn um verkefni innan mjög merkilegs átaks um að koma Balkan löndunum
og svo líka Afríkulöndum inn í meiri tengsl við verknámskerfi í Evrópu. Ákveðið var að
bíða með þá umsókn til næsta árs. VMA kemur þarna inn vegna þess að við höfum unnið
með MFR í InnoVET verkefninu en líka vegna þess að VMA stýrði Workmentor og
WorkQual verkefnunum sem fjalla um tengsl vinnustaða og skóla þegar verið er að þjálfa
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nemendur, sérstaklega á vinnustöðum.
Þessi verkefni gætu gefið mjög góðar tengingar við aðila í ýmsum löndum en ekki síður að
opna á tengsl til að senda nemendur í starfsþjálfun í útlöndum. Einn af þátttakendunum í
umsókninni um Balkan verkefnið er mjög öflugur hótel og ferðaþjónustuskóli í Bled í
Slóveníu og það væri spennandi að tengjast þeim. Jafnvel að einhverjir nemendur okkar
færu í starfsþjálfun í Slóveníu, Afríku eða t.d. á Reuníon.
https://workmentor.vma.is/wiki/index.php?title=Work_Mentor
https://workqual.vma.is/index.php?title=WorkQual
Ef einhver hefur lesið eða gluggað í þetta er tilgangnum náð. Þetta er skrifað aðallega fyrir
okkur til að muna hvað við vorum að gera. Ef þetta skyldi vekja áhuga einhverra annarra
er það gott mál. Allar leiðréttingar, ábendingar, kvartanir eða hugleiðingar eru vel þegnar,
sjá netföngin okkar efst á síðunum.
Jóhannes Árnason

13

