
Stær sti orkiigj afinn 
ihristina Kharassis er hugsjpna- 

-kona sem Øg kynntist fljótlØga 

hØr í Namibíu Hœn varð nýlega 

sjötug Hœn rekur eins kónar 
skólamötuneyti heima hjÆ sØr 

börnin í fÆtækrahverfinu koma til 
hennar ýr skólanum til að fÆ hÆdegismat 

degismat Sum koma meira að 
segja í löngu frímínœtum líkatíl að 

fÆ hressingu Mörg eru munaðarlaus 

laus nokkur með HIV-smit öll 

fÆtæk og þurfa Æ mat að haídatil 

að standa sig í skólanum Svo hefur 

hœn komið upp �sumarbœðuni 
utan við borgina en þangað f er 

hœn með krakka svo þau hangi 

ekki Æ götunni í skólaleyfum Pessi 

gamla hugsjónakoha er í 
virkjunarhugleiðingum 

hugleiðingum Þar sem hœn 

stendur fyrir utan bÆrujÆrnsskýlið 

sem hýsir krakkana uppi í sveit 

brennur heit sØlin yfir henni Hœn 
vill virkja þessa orku svo krakkarnir 

arnir geti lesið Æ kvöldin og jafnvel 

horft I sjónvarp 

Ég hef mikið velt því fyrir 

mØr hvers vegna virkjun sólarorkunnar 

orkunnar er ekki lengra komin 
en raun ber vitni eftir að Øg kom 
hingað í land svimandi hÆrra rafmagnsreikninga 

magnsreikninga HØr er svo 

sannarlega nóg sól Hvergi ský 
Æ himni mÆnuðum saman Ög 
Namibia er ekki auðugt land af 

annarri orku Við flytjum helming 
rafmagns inn frÆ Suður-Afríku 
sem segist varla verða aflögufær 

fær lengi Rœssar hafa boðist til 

að setja upp kjarnorkuver jafnvel 
Æ skipum undan ströndu því hØr 

finnst nægt œran í jörðu Hollendingar 

ingar eru að f ara af stað með stór 

vindorkuver Æ ströndinni þar er 

endalaus vindur af hafi Og 
stjórnvöld 

völd ætla að gefa öllum heimilum 
sparperur því Ævinningurinn af 

því að allir noti slíkar perur er talinn 

inn í megavöttum En sólin er alls 

staðar hvert sem maður fer 

Ný frØtt vakti því athygli mína 

og staðfesti það sem mann grunar 
að öf lítið hafi verið gert til að 

virkja sólina Sólarknœið vasa- 

vasaljós 

ljós er komið Æ markað Mark 
Bent frÆ Houston í Texas er orðinn 

inn stjarna í Ækveðnum hópum 
fyrir að hafa sett 250 þœsund dollara 

ara í Æð finna upp vasaljós sem 

nýtir sólarorku Þetta er dæmigerð 

gerð einföld og ódýr uppfinning 

sem breytir lífi milljóna manna 
` hlið vasaljóssins er lítill sólarpanell 

panell sem hleður rafhlöðurnar 

ar Þær endast í �þœsuhd nætur 

eins og sagt er og þÆ er auðvelt 

að skipta þeint œt fyrir lítið ííœ er 

hægt að kaœpa sØr svona vasaljös 

Æ Netinu og gefa um leið annað til 

AfrQcu fyrir samtals 25 dollara 

(SjÆ BoGoLight par sem eru 

myndir af ljósinu StórfyrirtæM 
haf a keypt stóra skammta og lagt 

til sem gjöf til velgjörðarmÆla 
Tveir milljarðar manna bœa 

utan við raforkunet heimsins 

Innan við 1 af orkuvmnslu 
mannkyns keinur frÆ sól eða 
vindi Olíulampar og fÆf engileg 
eldstæði lýsa miLjÖrðum manna 
Börnin reyna Æð laerÆt hóstandi í 

stybbunni rænlngjar gera fyrirsÆt 

sÆt í myrkri slysaibæHa er margföld 

föld fyrir utan að-fblk sem jafn- 

jafnvel 

vel gætti veitt sØr einhver líf sþægindi 

þægindi f ær það ekM vegna 
raforfcœskorts Samt skín sólin 

ýfirþvíaUadaga 
SjÆlfijr hef Øg reynslu af því 

að virkja sólina heima Æ íslandi 

í litlœ sumarhýsi og gert í 20 Ær 

Það virkar þótt í smÆum mæli 
sØ HØr í Afríku eru sólarknœnir 

vatnshitarar til en þykja fremur 

klØnir Fyrir konu eins og 
Christinu 

inu Kharassis ætti að vera einfalt 

falt og ódýrt mÆl að breyta brennandí 

andí sólarorkunni í ljós Æ kvöldin 

in En henni er sagt að ódýrasta 

lausnin kosti 400 þœsund íslenskar 
króiiur Fyrir fólk í hennar stöðu 

hØr í Afríku er það alltof dýrt Og 
sumarbœðirnar eru langt utan við 
raforkunetið í landinu Hverníg 
ætti hœn að borga f yrir heimtaug 
og svo raf magn sem hef ur hækkað 

að um 25 Æ tveimur Ærum Ekki 

er olíurafstöð betri kostur eins og 
mÆl þróast Æ heimsmörkuðum 

Spurningin sem maður kemst 

ekki hjÆ að velta fyrir sØr er einföld 

föld Hvers vegna er ekki bœið að 

leysa þetta mÆl af einhverjiini af 

öílum þeim sniÚingum sem prýða 
jörðina Ef þokkalega stæður 

hugsjónamaður getur virkjað sólina 

ina í vasaljós sem öllum standa til 

boða fyrir lítið fØ hvers vegna er 

ekki einhver aðeins betur stæður 

bœinn að œtfæra þetta fyrir heimili 

ili og skóla Þegar maður heyrir 

um 20 dollara sólarljós frÆ hugsjónamanninum 

sjónamanninum Mark Bent er 

ekki hægt að komast hjÆ því að 
velt fyrir sØr hvers vegna ekki 

eru komir 50 dollara lampar inn 

í hvern strÆkofa í heiminum En 

það er von Mark er ekki hættur 

og næst verða það víst sólarknœin 

œtvörp 
Ps ÞØir sem vilja kynnast hugsjónakonunni 

sjónakonunni Christinu Kharassis 
betur geta sØð stuttmynd um hana 

Æ síðu minni www 

Höfundur starfarfyrir Þróunarsamvinnustofhun 

samvinnustofhun í Namibíu 

Tveir milljarðar manna bœa 

utan við raforkunetheimsins 

Innan við 1 qforkuvinnslu 

mannkyns kemwfrÆsól eða 

vindi 
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