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FAMPANDROSOANA 2016 

FANDRAISANA ANJARA AMIN'NY SOKAJY "FAHAIZA-MITARIKA"

Sokajy natokana ho an’ireo mpitarika mitondra fanovana amin’ny sehatra rehetra (Fiarahamonim-pirenena,
fikambanana eo anivon’ny fiangonana, Fanjakana, kaominina sy haino aman-jery ary mpandraharaha) ka
nampiasa ny Fenitry ny SADC sy ny Tanjon'ny Fampandrosoana Maharitra ho fitaovana enti-miasa sy hitondrana
fanovana. Tsy maintsy ampiarahina amin’ny porofo manamarina ny fiovana nisy teo amin'ny tenanao manokana,
ny fiaraha-monina ary ny firenena ity fandraisana anjara ity ary ny fomba nandresenao lahatra ny manodidina
hampiroborobo ny Miralenta.

Mizara efatra (4) ny famenoana ity fandraisana anjara ity:
Filazana ny mombamomba anao (Fenoina na fidina izay mifanaraka aminao)
Fanolorana ny asa natao(lahatsoratra fanazavana momba ny asa natao)
Porofo(an-tsoraka, an-tsary na horonan-tsary )
Fandalinana (Mariho izay mifanaraka amin'ny asa nataonao)

Iangaviana ianao hamaky tsara ity torolalana ity mialohan'ny hamenoana ny fandraisanao anjara: 
Fenoy mialoha ny mombamomba anao. Izany dia hahafahanao mameno ny ambin'ny fandraisana anjara amin'ny
fotoana manaraka. Azonao atao ny mameno tsikelikely ny fandraisanao anjara amin'ny alalan'ny fanindrina ny
teboka natokana ho amin'izany, izay hitanao eo ambonin'ny pejy. Ho angatahina aminao ny adiresy mailaka ary
ho alefa aminao ny rohy (lien) hahafahanao miverina eo amin'ny asa vitanao teo aloha.

Ny fizarana rehetra DIA TOKONY ho fenoina avokoa.
Ireo ahitana kintana mena (*) dia tsy maintsy fenoina.
Rehefa mahita tsipika midina ianao dia tokony hisafidy izay mifanaraka indrindra amin'ny asanao.
Ampiasao ny OANDA na izay rohy nomena anao hamadihana ny vola malagasy ho Dolara.
Tena tsara raha ny olona hanolotra ny asa no mameno ny fandraisana anjara. Raha toa ka tsy ilay mpanolotra no
mameno azy dia ny mombamomba ilay mpanolotra no hamenona ny fandraiasana anjara.
Ny andraikitra, Fianarana natao, Taona, Lahy sa Vavy, Adiresy mailaka ary ny laharana finday dia tokony an'ny
mpanolotra ny asa.
Tokony hisy ny porofo, ohatra drafitrasa, politika, sary, lahatsoratra an-gazety, horonan-tsary tamin'ny fahitalavitra,
lahatsoratra fijoroana vavolombelona (taratasy na mailaka), entina hanamarinana ny asa vitanao. Tsy tokony hihoatra
ny 50 MB nefa ny porofo ampidirinao. Afaka mampiditra porofo hatramin'ny 10 ianao. 
Raha toa ka tsy voafenonao indray mandeha ny takelaka rehetra dia araho ireo torolalana manaraka ireto:

Rehefa vita ny pejy 1(izany hoe eo amin'ny pejy 2 ianao izao) dia tsindrio ny teboka ery ambony
milaza hoe, “Tohizana amin'ny manaraka”:

Raha mila fanampiana ianao dia aza misalasala manantona ny biraon'ny Gender Links:

http://genderlinks.org.za/who-we-are/where-we-work/

Na mandefa mailaka amin'ny: madaprogofficer@genderlinks.org.za.

http://genderlinks.org.za/who-we-are/where-we-work/
mailto:madaprogofficer@genderlinks.org.za?subject=Help with my application


MOMBA NY MPANOLOTRA
Raha tsy ilay mpanolotra no mameno ity dia ny mombamomba ilay mpanolotra asa no fenoina eto.

1. Daty

11/20/2016

2. Anarana

RAZAFINDRAZAY

3. Fanampiny

Berthe

4. Lahy/Vavy

Vavy

5. Andraikitra

Filoha na Lehiben'ny Fikambanana

6. Firenena

Madagascar

7. Faritra

Alaotra Mangoro

8. Kaominina

Moramanga

9. Adiresy mailaka

Bertherazafy@gmail.com

11. Laharana finday oh. 00261 34 43 087 78

00261349743357

12. Salan-taona

60+



13. Fianarana natao

Oniversite

14. Manana fasasembanana ve ianao

Tsia

15. Karazana Fikambanana

Fikambanana tsy miankina

16. Ianao ihany ve no nanolotra ny tenanao?

Tsia

17. Raha olon-kafa no nanolotra

Fanampin'anarana

RAMAHERISON

Anarana

Sylvia

Andraikitra

Avocat Juriste ao amin'ny Fikambanana

Adiresy mailaka

Bertherazafy@gmail.com

FANOLORANA NY ASA NATAO

18. Fehezanteny fohy mamaritra ny toetra sy ny asa vitan'ilay mpitarika
Tantarao fohifohy ny nahatonga anao ho mpitarika mitondra fanovana momba ny Miralenta eo amin'ny fiaraha-
monina sy ny zavatra niova teo amin'ny fiainanao sy ny manodidina.

Ny nahatonga ahy ho mpitarika nitondra fanovana momba ny Miralenta sy fampandrosoana eo amin'ny fiaraha-
monina dia tsotra mpampianatra ny tenako nanomboka teo amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa,
fampiofanana ara-kasa sy fampianarana olon-dehibe, nitantana trano famakiam-boky tao amin'ny Alliance Française
teto an-toerana, mifanerasera tamin'ny karazana olona samihafa: ny ankizy, ny olon-dehibe, sokajin-taona dia
niandraiketako daholo. Tiko io asako io satria mizara ny traikefako, mitondra fampandrosoana amin'ny fampiofanana
ny olon-dehibe mandritra ny 13 taona.



19. Fahatsiarovana tena nanamarika ilay leader (Teny miisa)
Tantarao fohy ny fahatsiarovana tena nanamarika anao tamin’ny fanatanterahanao ny asanao (Mety tantara
mampihomehy, mampalahelo na manohina) ka maneho ny fahavononanao amin’ny asa ataonao. Inona avy no
hahafahana milaza fa mitondra fanovana ny asanao/asan’ilay mpitarika? Tokony hazava tsara ny fanazavana
momba ny fiovana nisy.

11 mianadahy izahay no iray tampo, ny tenako no zokiny indrindra, rehefa nahavita fianarana teo amin'ny
ambaratonga faharoa aho dia nasain'ireo Ray aman-dReniko nijanona fa tokony hiasa hahazo vola hianaran'ny
zandriko sisa hono. Tsy kivy aho fa notanterahiko ny tenin'izy ireo, nanohy fianarana par correspondance tany ivelany
aho nanohizako ny fianarako, maimaim-poana io fianarako io, ny saran'ny fandefasana ny devoir no niantoako fa ny
fanitsiana sy ny devoir manaraka dia ilay mpampianatra tany Frantsa ihany no nandefa azy. Hitako fa nivaly ny ezaka
nataoko. Nanambady aho teo amin'ny faha 19 taonako, nanohy hatrany ny fianarako aho na dia tsy nahazo ny
diploma baccalauréat aza. Ny fiofanana ho mpitarika no tena nokendreko. Mila fahaizana ny mitondra tokan-trano sy
ny fitaizana ny ankizy. Tsy nijanona niasa aho na dia niteraka ny zanakay voalohany aza, nampiditra vola teo amin'ny
asa ifanampiana amin'ny vadiko, zandary ny asany dia teo izany no nahatsiarovako hitondra fanampiana sy
fanentanana mba tsy hisy ny fanavakavahana maha lahy na vavy. Nentiko nozaraina tao amin'ny fikambanana
FIVAZA. Ny fampiarana ny Miralenta no nampiova ny fifampitondrana tao an-tokantranon'izy ireo. Ny fahaizana
mifampidinika amin'izay atao rehetra, ny fitantanam-bola. Ny fahaizana mitondra eny ifotony ny zava-manahirana ny
vehivavy mba amahana ny olana misy sy mampitombo ny fifampitokisana eo amin'ny fiainam-pianakaviana mirindra.
Ny fahaizana mifandefitra no manome ohatra ny zaza nateraka. Na izany aza dia samy manana ny toetrany ny zaza
satria niteraka vatana fa tsy niteraka fanahy. Noentanina tamin'izany sy nohezahina ny nametraka ny Miralenta izany
hoe mitovy zo ny lahy sy ny vavy ka tsy tokony hifanapempo sy hifanambany fa kosa mifameno sy mifanampy mba
hahatonga ny fiaraha-monina ahazo voka-tsoa, filaminana ao an-tokantrano no tena paradise an-tany. Nampivelatra
ny fahaiza-manao ananany ka tsy ho voafatotra amin'ny fihevitra raiki-tampisaka sy ireo hevi-diso izay azo ovana, ny
fifankatiavan'ny mpivady no entina mitaiza ireo taranaka.

20. Tantaram-pianan'ilay mpitarika  (Teny miisa 300)
Ny mombamomba ilay mpitarika: oviana, taiza no nanomboka ny asa, tamin’ny fomba ahoana no nahafantarany
momba ny Miralenta sy ny maha-zava-dehibe izany. Manomeza ohatra.

Tamin'ny fevrier 2010 no nanombohako niasa tao amin'ny C.E.C.J (Centre d'Ecoute ET de Conseil Juridique) teto
Moramanga; tao amin'ny Croix Rouge Malagasy no foibe toerana nanaovako io asa io. Taorian'ny fiofanana natao
tany Toamasina niaraka tamin'ny F.P.F.E no nahafantarako ny Miralenta sy ny Fampndrosoana tamin'ny fenitry ny
SADEC.Tamin'ny toerana miisa 12 ambanivohitra no nanombohana ny fanentanana. Tapa-kevitra ny tenako hitondra
fiovana amin'ny fifampitondrana ao an-tokan-trano, fitantanam-bola fa io no miteraka ady raha tsy mazava. Ny tenako
moa dia filohan'ny fikambanana nitarika nandritra ny taona maro nisahana ny fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Nitondra fandaminana tsara tombana ka tsy nisy tombo sy ala ny fifampitondrana ao an-tokan-trano, mirindra tsara ny
fiainam-pianakaviana. Ny fahaizako nitondra ireo manana olana vokatry ny herisetra, nandravona ny disadisa teo
amin'ny fiaraha-monina. Ny fanentanana natao teny amin'ny fokontany miisa 13 no nahitam-bokatra: efa sahy
mitondra ny alahelony ny vehivavy izay notapenam-bava teo aloha, fa tsy nijanona amin'ny hoe tokan-trano tsy
ahahaka. Ny tantaram-piainan'ireo voan'ny herisetra no nahatapa-kevitra azy ireo "SAHIA MITENY". Vonona ny
tenako sy ireo mpira-miasa amiko indrindra ny Avocat RAMAHERISON Sylvia izay nanampy betsaka amin'ny
famatsiana ny fitaovana ilaina ao amin'ny centre. Rehefa hitan'ny Ben'ny Tanana sy ny Mpanolontsaina fa misy
fiovana noho ny asa nataoko teo amin'ny fanatanterahana ny fahaiza-manao dia nampitomboina ny teti-bola
holaniana amin'ny "Intervention sociale" mba hanomezana sy hitsinjovana ireo vehivavy tsy miasa avy niharan'ny
herisetra. Ny fanatanterahana ny 16 andro iadiana amin'ny herisetra dia nanantona ny Talen'ny Fanalamanga sy ny
orinasa Ambatovy izay nanampy betsaka amin'ny fanaovana fanatsarana ny toeram-piasana tao amin'ny Croix Rouge
Malagasy. Niantoka ny fandokona sy ny karaman'ny mpiasa. Ny conférence débat atao amin'ny 07 décembre 2016
nangatahana fiaraha-miasa tamin'ny orinasa Fanalamanga. Ny Ben'ny Tanana sy ny Mpanolotsaina ao amin'ny
kaomininano nampiditra teti-bola hanampiana ny Miralenta. Manantena aho sy ireo mpikambana fa hitohy ny
fanampiana.



21. Tanjona (Teny miisa 100)
Inona avy ireo tanjona napetraka? 
 

Ny vehivavy sy ny lehilahy dia tokony samy handray anjara amin'ny fandaniana rehetra ao an-tokan-trano. Ny
vehivavy dia tokony hanana traikefa amin'ny fianarana norantovina. Ny fampiharana ny fitovian-jo amin'ny asan'ny
lahy sy ny vavy, tsy misy asa mampiavaka fa tokony mifanampy amin'ny asa ao an-tokan-trano ohatra: fanasana lovia,
lamba, fanadaminana ny ao an-trano. Nentiko nozaraiana teo amin'ny fikambanam-behivavy vadin'ny Zandary izany,
ny fiarahana manatontosa ny asa rehetra no tanjona. Misy ny fomban-tany sasany tsy mandray ravin-dena ny lehilahy
fa toloran-kanina fotsiny, misy aza tsy mihinana mihintsy ramatoa fa mampisakafo fotsiny. Efa mihazatra ireo nahazo
fanentanana ka nirindra tsara ny tokantrano.

22. Asa natao (Teny miisa 300)
Tantarao eto ny asa ataonao : Ampidiro ao ihany koa ireo fahatsirovana ratsy niainanao.

Fampiofanana teny anivon'ny fokontany, fitsidihana an-tokantrano (VAD), fanentanana ny manodidina ny kaominina:
Andasibe, Ampasimpotsy, Beforona, Sabotsy Anjiro, Ambodin'Ifody, Andaingo, Amboasary, Morarano, Marovoay,
Ampitambe, Sahafitahana, Ampahatra, Narahina valan-dresaka sy ady hevitra namaranana ny andro voalohany. Ny
andro faharoa dia nitety sekoly, nizara vaovao momba ny fitondran-tena ny tanora 14 taona hatramin'ny 18 taona mba
tsy hanao firaisana aloha loatra indrindra ny fitondrana vohoka izay tsy nirina (tratran'ny fanolanana).
Nampanantsoina ireo Ray aman-dReny roa tonta satria mbola zaza tsy ampy taona izy ireo, 16 taona ilay zazalahy 12
taona ilay zazavavy. Tompon'andraikitra voalohany Ny Ray aman-dReny ka nampahafantarina ireo didy aman-dalana
mikasika ny fanolanana raha tsy misy ny fifanarahana dia voaheloka ilay zazalahy nanao herisetra. Raha araky ny
lalàna velona sy tokony hihatra amin'ilay nanolanana dia ahiditra am-ponja avy hatrany fa tsy hisalasalana ny
hampigadra azy, mbola tsy ampy taona mantsy ilay zazavavy, tompon'andraikitra koa ny ray aman-dreny roa tonta fa
tsy manaraka ny fanalebiazana ny zanany. Noho nyy fiaraha-miasa tamin'ny mpiasan'ny Fitsarana sy ireo mpitandro
ny Filaminana dia nitsangana ny sehatra iarovana ny zaza amin'ny herisetra (Reseau pour la Protection de l'Enfant
Mineurs). Izahay ao amin'ny mpikatroka RPE dia miasa andro aman'alina miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana,
Polisy sy Zandary. Ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana no tena olana amin'ny ray aman-dreny ka tsy maharaka
intsony amin'ny fanaraha-maso ny tanora. Amin'izao fotoana izao dia ahazoana toerana ivarotana sy izarana izany
ara-drariny ka tsy hisy tombo sy ala ny fanomezana anjara ny mpivarotra rehetra, io tsena vaovao io mantsy dia
niarahako nifampidinika tamin'ny lehibe mpitantana ny tsena, tsy maintsy mifanaraka amin'ny entana amidy no
isitrahana ny tsena vaovao. Nametraka andraikitra tamiko ny mpivarotra ary manontany raha oviana no hifindra fa leo
ny fotaka sy ny loto ao amin'ny stade municipale izay tsena ankehitriny. Ny fanadiovana ny Tanana izao ihany koa
izao no tena mahamaika.



23. Ireo fanamby (Teny miisa 300)
Inona avy ireo olana nosedraina tamin’ny fanatanterahana ny asa?

Nametraka lamin'asa ho tanterahina mandritry ny roa taona ho fampandraisana anjara mitovy ny vehivavy sy ny
lehilahy eo amin'ny famolavolana sy fampiharana ny tetik'asa ara-toekarena, fanokanana teti-bola voarindra miaraka
amin'ny kaominina mendrika sy ny asa fitandroana ny maha olona (droit de l'homme). Fiantohana ny fitovian'ny vavy
sy ny lahy ahafahana mahazo tombontsoa itovizana eo amin'ny raharaham-barotra sy fisahanana asa mitovy,
handraisana karama mitovy. Fanitsiana sy fanovana ny lalana mikasika ny vehivavy amin'ny fahafahana misahana
asa mitera-bokatsoa, hamoaka lalana mandrara ny fanolanana amin'ny endriny rehetra ary hanara-maso ny
fampiharana izany mba hanafoana ny fanavakavahana ny vehivavy. Mijery sy hanamarina ny fitoviana eo amin'ny
lahy sy ny vavy amin'ny asa handraisana karama hampiatra sy hampiroborobo ny fampianarana sy ny fanofanana
amin'ny fitoviana sy hanomezana asa mendrika tsy misy fanavakavahana: ohatra fanofanana polisy vehivavy,
zandary, mpitsara ary mpikarakara ara-pahasalamana sy ara-piaraha-monina. Ny fanofanana nomena ireo vehivavy
niharan'ny herisetra ho tonga mpandraharaha mahaleo tena, indrindra ireo nisara-bady sy manano-tena, miisa 18 izy
ireo tamin'ny taona 2015 ary nisy anankiroa niakatra tany amin'ny fihaonam-bem-pirenena ahafahany mampitombo ny
traikefany; io vehivavy amin'ny sary etsy ambany io (RASOARIMALALA Berthine: efa mpivarotra legioma sy akoho
amamborona). Hampivoatra tanteraka ny fiainany miaraka amin'ireo zanany telo sy hampiakatra ny fahaizany amin'ny
fampianarany ny zanany mba tsy hitovy amin'ny fiainany izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa kosa mahay
mikaonty vola rehefa avy nampiofanina niaraka tamin'ny Gender links. Amin'ity taona ity dia nanokana vehivavy roa
indray hiakatra hifaninana ho tonga mpandraharaha mendrika. Mitombo betsaka ny mponina eto Moramanga
hatramin'ny nisian'ny orinasa AMBATOVY sy FANALAMANGA ho fiarovana ny tontolo iainana rehefa tapitra ny
fitrandrahana ny cobalt sy ny nickel ka averina amin'ny toetrany teo aloha amin'ny fambolen-kazo sy ny fiverenan'ny
zava manan'aina rehetra tao anaty ala, noho izany dia nahazo fiaraha-miasa amin'ny Orinasa AMBATOVY ka
nahafahana nampiasa lehilahy sy vehivavy maro.

Vokatra azo

24. Fiovana eo amin'ny tena manokana (Teny miisa 100)
Nanova ny fiainanao ve ny fanatanterahana ny asa? Raha eny, inona avy no nahatonga izany fiovana izany?
Inona/Iza avy no nanampy anao tamin’izany?

Eny nanova ny fiainako ny fanatanterahana ny asa: mpitarika ho fanavaozana ny fiaianan'ny lehilahy sy ny vehivavy
miaraka ao an-tokantrano na any amin'ny toeram-piasana, izany no nahatapa-kevitra ahy nanatanteraka ny asa
momba ny Miralenta sy ny fampandrosoana. Miara miasa tanteraka izahay mivady na any amin'ny toera-piasana na
any an-tokantrano, manoro hevitra izy ary mahasolo ahy tanteraka. Tsapako koa fa amin'ny maha mpitarika ahy dia
tokony ho modely ho an'ny fiarahamonina ny tenako ka fatrapanaja sy mitandrina mba ho tomponandraikitra fitaratra,
mendrika ho halaintahaka, fa tsy sanatria ho toy ny "Mpitaribato vilam-bava, ka hafa ny ataon'ny Tanana sy ny
lazain'ny vava".

25. PorofoFiovana eo amin'ny tena manokana
Fijoroana vavolombelona iray avy aminà olona nahita ny fiovan’ny fiainanao. Aza adino ny anarany, fanampiny, ny
asany.

Sary, fijoroana vavolom-belona RASOLOMAMPIONONA Herisoa



26. Fiovana eo amin'ny fiainan-tokantrano
Tantarao fohifohy ny fiantraikan’ny fiovana nisy teo aminao tamin’ny fifandraisanao amin’ireo olona akaiky anao
(Ohatra: vady, zanaka na fianakaviana). Manao ahoana ny fandraisan’izy ireo izany fiovana teo aminao izany?

Tena nampiatra ny Miralenta ny tenako sy ny vadiko, tsy misy ny asan'ny lehilahy na ny vehivavy fa mifanampy izahay.
Izay tsy vitako dia ataony daholo na manasa lovia na manasa lamba. Noho ny mahampitarika ny tenako dia
manatanteraka ny asa any ivelany tokantrano aho matetika, tsy misy olana ny amin'izany na teo amin'ny fikarakarana
ny sakafonay aza. Nifampatoky tanteraka izahay ka afaka manatanteraka ny asa rehefa manao tournée any ivelan'ny
Moramanga. Miara-miasa ihany koa izahay amin'ny ivon-toerana fihainoana ireo manana olana, tratry ny herisetra.
An-kafaliana tokoa no hanatanterahany ny asa tsy vitako ao an-tokantranonay na eo an-toerana fa miara-misalahy.

27. PorofoFiovana eo amin'ny fiainan-tokantrano(Teny miisa 100)
Ohatra sy fijoroana vavolombelona avy amin’ireo olona akaiky anao ka manamarina izay voalaza. Aza adino ny
anarany, fanampiny, ny asany

Sary

28. Fiovana eo amin'ny toeram-piasana (Teny miisa 200) 
Nitondra fiovana teo amin’ny toeram-piasanao/ny Fikambananao ve ny asa nataonao, inona avy izany fiovana
izany, raha oharina amin'ireo tanjona aorian'ny taona 2015.

Ny fiaraha-miasa tamin'ny Ben'ny Tanana sy ireo mpanolotsaina no nahafahako nanatanteraka ny tetikasa momba ny
Miralenta sy ny fampandrosoana teto Moramanga ka nahatongavana ho kaominina mendrika, amin'ny fanomezana
alalana hampivory sy hanatanterahana ny dinik'asa amin'ny sehatra fiarovana ny vehivavy , sy ny lehilahy ary ny
ankizy. Nahafahana nanao valan-dresaka ny lohahevitra tamin'izay dia "Ny vehivavy lavitry ny herisetra,
vavolombelon'ny fanomezana hasin'ny sosialim-bahoaka" , nahafahana nanao ny 16 andro niadiana amin'ny
herisetra atao ami'ny lahy sy ny vavy, fampahafantarana ny zon'olombelona sy ny zon'ny ankizy. Ny fanomezana
fiofanana ireo "parajuriste" sy mpiasa ao amin'ny kaominina no nisian'ny fiaraha-miasa amin'ny fiarovana ny tanora tsy
ho tratry ny herisetra, ny fanentanana momba ny vohoka aloha loatra indrindra mba tsy hampanambadiana ny zaza
aloha loatra : « Aoka hisitraka ny fahazazanay sy hanohy ny fianaranay izahay ankizy ka tsy hampanambadiana aloha
loatra ». Misy fandefasana horonan-tsary sy famelabalaran-kevitra taorian'izany ka ahafahan'ny tanora haneho ny
heviny momba ny fampanambadiana aloha loatra. Ny fifaneraserako tamin'ireo tompon'andraikitra maro teo amin'ny
toeram-piasana no nahafahako nampivoatra ny fomba fiasa manaraka ny teknolojia (torohay). Niserasera teo amin'ny
mpiandraikitry ny TVM sy ny RNM no nahafahako nanaparitaka ny asa ilazana amin'ny be sy ny maro ny 16 andro
iadiana amin'ny herisetra.

29. PorofoFiovana eo amin'ny toeram-piasana 
Ohatra sy fijoroana vavolombelona avy amin’ireo mpiara-miasa aminao ka manamarina izay voalaza. Aza adino
ny anarany, fanampiny, ny asany.

Fijoroana vavolombelona : 1- Rasoanirina Lalao Henriette



30. Fiovana eo amin'ny politika (Teny miisa 200) 
Nampisy fiovana teo amin'ny politikan'ny toeram-piasanao/fikambananao ve ny asa nataonao. Nampisy fiovana
teo amin'ny politika nasionaly, rejionaly, iraisam-pirenena ve ny asa nataonao. Hazavao.

Ny fikambanana misy anay dia tsy manao politika satria ny zavatra kendrena dia tsy mirona amin'ny hevitra sy ny
dikany maha politika izany. Ny fitantanana no itadiavana lalana hamatsiam-bola hanatanterahana ny asa isam-paritra,
politika nasionaly, mba ahafahana manatanteraka ny asa. Ny fidirana tamin'ny fandraisana andraikitra ireo avy
niharan'ny herisetra ka lasa mpandraharaha mahaleo tena, nisy dingana efatra no nahazahoana nanofana ho tonga
mpandraharaha. Ny nahatratrarana ny politika nentina hanatsarana ny asa fandraharana dia ny fanana torohay sy
adiresy mailaka itadiavana lalam-barotra ka ahafahana mivelatra eo amin'ny fampandrosoana ny varotra sy mindram-
bola amin'ny banky ny nanatanteraka ny fampiofanana ny famatsiam-bola dia ireo tompon'andraikitra tao amin'ny
SIPEM, MICROCRED, OTIV, ary ny SECAM. Nanararaotra nanome sehatra azy ireo itondrana vahaolana eo amin'ny
tsy fahapiam-bola, tsara koa ny fifandraisana tamin'ireo manapahefana teto an-toerana mba hampivoatra ny fari-
piaianana, tsy nijanona amin'izao izy ireo fa manantona maka hevitra amin'ny tenako tompon'andraikitra voalohany ao
amin'ny fikambanana AHITANTSOA. Ireo niharan'ny herisetra koa dia mpikambana mavitrika miaraka ao aminay.
Nihevitra ny hanangana koperativa hamatsiana ny orina'asa AMBATOVY ka hampiakatra ny kalitao ahafahana
mivarotra ny vokatry ny asa natao toy ny akoha amam-borona, voankazo ary ny legioma isan-karazany.
Tombontsoan'izy ireo ny manangana koperativa ahazoana antoka ho fanohizana ny famatsiana maharitra.

31. PorofoFiovana eo amin'ny politika 
Ohatra sy fijoroana vavolombelona avy amin’ireo mpiara-miasa aminao ka manamarina izay voalaza. Aza adino
ny anarany, fanampiny, ny asany.

Sary

32. Fanamafisana fahaiza-manao (Teny miisa 200)
Inona avy ireo fampiofanana na fanamafisana fahaiza-manao nataonao hanampiana ny hafa?

Fanomezana fiofanana ireo mpikambana ao amin'ny AHITANTSOA no nahafahana nandray ny fanentanana ka
nampisy fiovana teo amin'ny toeram-piasana afaka mandeha tsiroaroa izy ireo amin'ny fanatontosana ny andraikitry
ny tsirairay fa tsy hotazomiko samirery. Fahaizana mandrefy ny asa vita amin'ny fanaovana tombana, fiofanana ho
mpandraharaha mahaleo tena, fampiasana ny torohay ifaneraserana amin'ny fitaovana haino aman-jery, fahaizana
mandresy lahatra sy mandray fitenenana imasom-bahoaka. Teo amin'ny fiofanana izay natrehako nandritra ny enina
taona no nahafahana nitondra fiovana teo amin'ny fomba fiasa. Nisy ny fomba sy paik'ady norantovina niaraka
tamin'ny Gender Links, tsy nijanona teo amin'ny fanentanana fotsiny fa nanome fiofanana an'ireo avy niharan'ny
herisetra nahatonga azy ireo ho mpandraharaha mahaleo tena. Ny vokatra azo dia mifandray tanteraka amin'ny
fampitomboana ny traikefa izay noraisina tamin'ny fiofanana fanaraha-maso ny fitomboan'ny fahaiza-manao no
tanjona. Zava-dehibe tokoa ny tahan-tsoroka nanohanana ireo saika nivarilavo, ny fanampiana ara-tsaina sy ara-
teknika no nahatonga azy ireo hanohy ny fahaizana mitantanana sy mitsinjo ny vody andro merika mba hanana tahiry.
Amin'izao fotoana izao dia afak mianatra daholo ny zanak'izy ireo, ny fitondrana ny fahaiza-manao teo amin'ny
fiaraha-monina no nampisondrotra ny fari-piaianan'izy ireo. Tsy misy intsony ny disadisa ara-piaraha-monina ary ny
fifampitondrana ao an-tokantrano dia niova. Voaray tsara any lesona nomena azy ireo.



33. Lesona notsoahina(Teny miisa 200) 
Inona avy ireo lesona azonao notsoahina tamin'ny fanatanterahana ny asa?

Ny fitsidihana an-tokantrano no nahafahana nanome fanentanana misimisy kokoa satria tsy voafetra ny fotoana
hanatanterahana azy. Afaka manohy mandritra ny 365 andro ny ady atao amin'ny herisetra. Tamin'ity taona ity dia ny
25 novambra ka hatramin'ny 10 desambra 2016 no hanatanterahana ny 16 andro iadiana amin'ny herisetra.
Ahafahana manatsara sy manatanteraka ny fifandraisana eo amin'ny mpiara-belona. Ny fiaraha-miasa tamin'ny tobi-
pahasalamana: CSB2, CTV (centre de test volontaire) hanaraha-maso ny tsimokaretina VIH/SIDA. Ny lohahevitra dia
ny hoe "zon'ny rehetra ny ho voaaro amin'ny otrikaretina VIH/SIDA sy ho voatsabo". Ny hetsika ho fankalazana ny 16
andro iadiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny lahy sy ny vavy ary ny ankizy dia ho marihina ny 07 desambra 2016
ao amin'ny Hotel Bezanozano amin'ny 02 ora sy sasany tolakandro. Ny mpandray anjara amin'izany dia ny Mpitsara,
Mpitandro ny filaminana, Ben'ny Tanana, Filohan'ny Filan-kevitra, Filoham-pokontany, dia ireo Fikambanana rehetra
miady amin'ny herisetra. Aorian'ny valan-dresaka dia misy fifaninanana natokana ho an'ny mpianatra miisa 50. Ny
fidiran'izy ireo tao amin'ny tranokala Gender Links no nahafahana niserasera amin'ireo mpisehatra namana. Manara-
maso sy mampitombo ny fahaiza-manao no tena nidirako antsehatra amin'ny fanampiana azy ireo. Ny fitandrona ny
fahasalamana no tena zava-dehibe satria miara-miasa amin'ny mpitsabo CSMI izay misy an'I Dr Raveloarisoa Aurélie.

34. Dingana manaraka (Teny miisa 200) 
Inona ny dingana manaraka tianao hotanterahina? Teny famaranana.

Ny fanohizana ny tetik'asa izay efa natomboka hatramin'ny taona 2010 ka hatramin'izao ka hanombanana ny asa roa
taona manaraka. Fanafoanana tanteraka ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy, vehivavy ary ny ankizy miaraka
amin'ireo Ben'ny Tanana sy ny lefiny miisa 4, Mpanolotsaina 8, ny Filoham-pokontany sy ny lefiny rehetra miaraka
amin'ny tolo-tanan'ny mponina miara-manatontosa ny asa MIRALENTA. Ny fiaraha-mientan'ny be sy ny maro
ahatonga lafatra ny tetika'asa, miaraka amin' ny kaominina mendrika eto Moramanga. Kendrena ho tohizana
hatramin'ny taona 2018 ny tetik'asa ka hitadiavana mpamatsy vola sy ahazoana famatsiana hanatanterahana
fotodrafitr'asa mba ahafahana hanatontosana ny asa am-pilaminana. Efa nalefa any amin'ny ministera mpiahy sy ireo
mpamatsy vola misitraka ny asa efa vita mba ahafana manohy izany hisian'ny fandrosoana eto amin'ny kaominina
mendrika eto Moramanga. Nahatratrarana dingana 50/50 ny fampahefana ny vehivavy amin'ny sehatry ny asa sy ny
fahazaoana toerana manomboka eny amin'ny fokontany izay ho fidiana atoato. Efa eo andalam-panaovana ny
fiofanana ireo vehivavy ho sahy hilatsaka ho fidiana ho mpitondra ny fitantanan eny ifotony. Mila olona vonona sy
sahy mandray andraikitra sady manana fahaizana mandresy lahatra eny amin'ny fiaraha-monina eny ifotony. Mbola
mila ezaka ny fanomezana toerana ny tanora ho tompon'andraikitra. Ny fanalana ny olana misy no tsy mampifanaraka
azy ireo.

POROFO

Marihina fa tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny porofo tsirairay.

35. Ampidiro eto ny porofo tianao hatolotra ny mpitsara, ohatra lahatsoratra an-gazety, fandaharana tamin'ny
haino aman-jery, politika, fijoroana vavolombelona (taratasy na mailaka), manamarina ny asa vitanao momba ny
fampiroboroboana ny Miralenta. Iangaviana ireo vehivavy mpandraharaha nofanin'ny GL mba ampiditra eto ny
business plan sy ny fanohanana avy amin'ny mpitan-tsoroka .
Tsy tokony hihoatra ny 50 MB ny fitambaran'ireo porofo. Afaka mampiditra porofo mihoatra ny 10 ianao.  
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36. Mariho eo ambany ny fiovanatena misongadinaamin'ny tenanao manokana niainanao. Mariho amin'ireo izay
nahitana fihatsarana na efa niainanao. Izay tena mifanaraka aminao ihany marihina. Tokony hifanaraka amin'izay
efa voalaza izany. 

Fiovam-pijery
Fahaiza-manao
Fahasahiana miteny
Fahatokisan-tena
Fahaiza-mitarika
Fahaleovan-tena ara-toe-karena

37. Karazana fiovana tsara eo amin'ny fomba fijery.

Fiovana momba ny fomba fijery ny Miralenta
Fahalalana momba ny Zo aman-dalàna
Fahalalana momba ny Fenitry ny SADC momba ny Miralenta sy ny Fampandrosoana

38. Karazana fiovana tsara teo amin'ny fahaiza-manao. 

Fahaiza-manao momba ny fandravonana disadisa
Fahaiza-manao momba ny fampiasana ny Teknolojia vaovao
Fandraisana anjara amin'ny "Cyber dialogue"
Fahaiza-manao momba ny famolavolana drafitrasa
Fahaiza-manao momba ny "lobbying" sy fandresen-dahatra

39. Karazana fiovana tsarateo amin'ny fahasahiana miteny. 

Fitondrana fanentanana
Fitenenana amin'ny haino aman-jery
Fandraisam-pitenenana imasom-bahoaka
Fifandraisana amin'ireo tambazotra samihafa

40. Karazana fiovana tsara teo amin'ny fahavitrihana.

Fiakaran'ny fahatokisan-tena
Fahalalana momba ny Zo aman-dalàna
Fitakiana ny Zo
Fanomezan-danja ny tena manokana
Fahasalamana ara-batana sy fanomezan-kasina ny tena manokana

41. Karazana fiovana tsara momba ny fahaiza-mitarika

Fandraisana andraikitra
Fanarahan'ny hafa, fitondrana fiovana eo amin'ny fiainan'ny hafa
Fanovana politika sy fandraisana anjara

42. Karazana fiovana tsara teo amin'ny fahaleovan-tena ara-toe-karena

Niakatra ny fari-piainana
Fanana asa mahaleo tena
Fahazoana fitaovana enti-miasa
Fahaizana mandray andraikitra sy mandresy lahatra



43. Mariho eo ambany ny fiovanatena misongadinateo amin'ny fianan-tokantranonao. Mariho izay nahitana
fihatsarana na izay niainanao. Izay tena mifanaraka aminao ihany marihina. Tokony hifanaraka amin'izay efa
voalaza izany. 

Fiovana eo amin'ny fomba fifandraisana ao an-tokantrano amin'ny ankapobeny
Fanehoan-kevitra, trano fonenana, fahazarana
Fomba fifandraisana vaovao amin'ny fiaraha-monina, fitondran-tena

44. Mariho eo ambany ny fiovanatena misongadinateo amin'ny fiaraha-monina. Mariho izay nahitana fihatsarana
na izay niainanao. Izay tena mifanaraka aminao ihany marihina. Tokony hifanaraka amin'izay efa voalaza izany. 

Fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana: fandraisana anjara amin'ny tetikasa na hetsika tsy nataonao teo aloha
Fitondrana fanovana
Eo amin'ny politika: fanohanana sy fanaraha-maso ny fampiharan'ny Fanjakana ny politika Miralenta
Sehatra fanapahan-kevitra: fanaraha-maso ny fampiharan'ireo mpanapa-kevitra ny fanekena nataon'izy ireo eo
amin'ny sehatra rejionaly sy iraisam-pirenena
Sehatra fanapahan-kevitra: Fampiroboroboana ny Hetsika 50/50
Sehatra fanapahan-kevitra: Mitombo ny isan'ny vehivavy sahy manantona biraom-panjakana
Fandraisana anjaran'ny vahoaka: Mitovy ny isan'ny vehivavy sy ny lehilahy mandray anjara amin'ny fivoriana
handraisan'ny Toeram-piasanao/Fikambananao anjara
Sehatry ny asa: Mitombo ny isan'ny vehivavy miasa eo amin'ny toeram-piasanao isaky ny departemanta sy amin'ny
ambaratonga rehetra
Sehatry ny asa: Fanaovaozana ny fiheverana fa misy ny asa natokana ho an'ny vehivavy sy ho an'ny lehilahy
Fitsinjovana ny filàn'ny tsirairay: Fandraisana an-tanana ny famaliana ny filàna samihafa hanan'ny vehivavy sy ny
lehilahy

45. Karazana fiovana tsara teo amin'ny fiainanao amin'ny maha-mpitarika anao.

Fiovam-piainan'ny ankizy
Fiovam-piainan'ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH sy SIDA
Lasa mpitarika ny hetsika momba ny ady amin'ny herisetra sy ny 16 andro hiadiana amin'ny herisetra

Misaotra anao amin'ny fandraisanao anjara!
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