
CChhrriissttiiaannee  FFiisscchheerr
DDrr..  mmeedd..

ÜÜbbeerr  ddiiee  EEffffeekkttiivviittäätt  ddeerr  DDoorrffggeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  iinnnneerrhhaallbb  ddeerr
NNiicchhttrreeggiieerruunnggssoorrggaanniissaattiioonn  AACCCCOORRDD  iinn  TTaammiill  NNaadduu//SSüüddiinnddiieenn
--AAkkttiioonnssffoorrsscchhuunngg  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmffoorrsscchhuunngg--

GGeebboorreenn  aamm  2277..77..11996677  iinn  EEmmddeenn  //  OOssttffrriieessllaanndd
RReeiiffeepprrüüffuunngg  1199..66..11998866  iinn  OOffffeennbbuurrgg
SSttuuddiieennggaanngg  ddeerr  FFaacchhrriicchhttuunngg  MMeeddiizziinn  vvoomm  WWSS  11998866//8877  bbiiss  SSSS  11999944
PPhhyyssiikkuumm  aamm  1144..33..11998899  aann  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  ddeess  SSaaaarrllaannddeess
KKlliinniisscchheess  SSttuuddiiuumm  iinn  HHoommbbuurrgg  //  SSaaaarr  uunndd  HHeeiiddeellbbeerrgg
PPrraakkttiisscchheess  JJaahhrr  iinn  HHeeiiddeellbbeerrgg  uunndd  PPaarriiss  //  CCoocchhiinn
11..  SSttaaaattsseexxaammeenn  aamm  3300..88..11999900  aann  ddeerr  RRuupprreecchhtt--KKaarrllss--UUnniivveerrssiittäätt  HHeeiiddeellbbeerrgg
22..  SSttaaaattsseexxaammeenn  aamm  1144..44..11999933  aann  ddeerr  RRuupprreecchhtt--KKaarrllss--UUnniivveerrssiittäätt  HHeeiiddeellbbeerrgg
33..  SSttaaaattsseexxaammeenn  aamm  1188..55..11999944  aann  ddeerr  RRuupprreecchhtt--KKaarrllss--UUnniivveerrssiittäätt  HHeeiiddeellbbeerrgg

PPrroommttiioonnssffaacchh::  HHyyggiieennee
DDookkttoorrvvaatteerr::  HHeerrrr  PPrrooff..  DDrr..  mmeedd..  HHJJ  DDiieessffeelldd

DDiieessee  AArrbbeeiitt  iisstt  eeiinnee  rreettrroossppeekkttiivvee  SSttuuddiiee  mmiitt  eeiinneerr  VVeerrgglleeiicchhssggrruuppppee,,  ddiiee  aauuss  eeiinneemm
qquuaannttiittaattiivveenn  uunndd  eeiinneemm  qquuaalliittaattiivveenn  TTeeiill  bbeesstteehhtt..  EEss  wwiirrdd  ddiiee  EEffffeekkttiivviittäätt  ddeerr
DDoorrffggeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  ddeerr  eennttwwiicckklluunnggssppoolliittiisscchheenn  NNGGOO  AACCCCOORRDD  ((AAccttiioonn  ffoorr
CCoommmmuunniittyy  OOrrggaanniissaattiioonn,,  RReehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt))  aauuff  ddeenn  GGeessuunnddhheeiittssssttaattuuss  ddeerr
BBeevvööllkkeerruunngg  uunntteerrssuucchhtt..  DDuurrcchh  ddeenn  qquuaalliittaattiivveenn  TTeeiill  ddeerr  AArrbbeeiitt  ssoollll  eeiinnee  VVaalliiddiieerruunngg  ddeerr  iinn
ddeerr  SSttaattiissttiikk  eerrhhoobbeenneenn  DDaatteenn  eerrffoollggeenn  ssoowwiiee  aauucchh  ddaass  ssoozziiooöökkoonnoommiisscchhee  UUmmffeelldd  ddeerr
BBeevvööllkkeerruunngg  uunndd  ddiiee  RReellaattiioonn  ddeerr  TTäättiiggkkeeiitt  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnnnneenn  zzuu  ddeerr
GGeessaammttoorrggaanniissaattiioonn  bbeelleeuucchhtteett  wweerrddeenn..  IImm  qquuaannttiittaattiivveenn  TTeeiill  wwuurrddee  eeiinnee  GGrruuppppee  vvoonn  9911
MMüütttteerr  aauuss  DDöörrffeerrnn  mmiitt  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  mmiitt  eeiinneerr  GGrruuppppee  vvoonn  8877  MMüütttteerrnn  aauuss  DDöörrffeerrnn
oohhnnee  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  vveerrgglliicchheenn..  IImm  qquuaalliittaattiivveenn  TTeeiill  wwuurrddeenn  2299  sseemmiissttrruukkttuurriieerrttee
EEiinnzzeelliinntteerrvviieewwss  mmiitt  PPeerrssoonneenn,,  ddiiee  aauuss  vveerrsscchhiieeddeenneenn  BBeerreeiicchheenn  ddeerr  AArrbbeeiitt  ssttaammmmeenn
((GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnnnneenn,,  DDoorrffbbeevvööllkkeerruunngg,,  AAnniimmaattoorreenn,,  HHeeaalltthh  AAnniimmaattoorreenn,,
KKrraannkkeennhhaauussmmiittaarrbbeeiitteerrIInnnneenn))  aallss  TTrriiaanngguullaattiioonn  ggeeffüühhrrtt..  DDeerr  SSttuuddiieennaauuffbbaauu,,  ddiiee
DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  SSttuuddiiee  ssoowwiiee  ddiiee  DDiisskkuussssiioonn  ddeerr  EErrggeebbnniissssee  sscchhllooßß  iimm  SSiinnnnee  eeiinneerr
ppaarrttiizziippaattoorriisscchheenn  aakkttiioonnssoorriieennttiieerrtteenn  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmffoorrsscchhuunngg  ffoorrttwwäähhrreenndd  ddaass
GGeessuunnddhheeiittsssstteeaamm  vvoonn  AACCCCOORRDD  mmiitt  eeiinn..

EEss  kkaamm  zzuu  ffoollggeennddeenn  EErrggeebbnniisssseenn..

IImm  qquuaannttiittaattiivveenn  TTeeiill  wwuurrddee  hheerraauussggeeffuunnddeenn,,  ddaaßß  bbeezzüügglliicchh  ddeerr  vviieerr  uunntteerrssuucchhtteenn
GGeessuunnddhheeiittssiinnddiikkaattoorreenn  ((DDiiaarrrrhhööee,,  EErrnnäähhrruunnggssssttaattuuss,,  SScchhwwaannggeerreennvvoorrssoorrggee  uunndd  IImmppffssttaattuuss))
iinn  ddeenn  FFaakkttoorreenn,,  ddiiee  ddaass  WWiisssseenn  ddeerr  MMüütttteerr  üübbeerr  PPrräävveennttiioonn  uunndd  TThheerraappiiee  bbeettrraaffeenn,,
ssiiggnniiffiikkaannttee  UUnntteerrsscchhiieeddee  zzwwiisscchheenn  ddeenn  MMüütttteerrnn  aauuss  ddeenn  DDöörrffeerrnn  mmiitt  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn
uunndd  ddeerr  VVeerrgglleeiicchhssggrruuppppee  ddeerr  MMüütttteerr  aauuss  ddeenn  DDöörrffeerrnn  oohhnnee  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  bbeessttaannddeenn..
WWeeiitteerrhhiinn  bbeessttaannddeenn  ssiiggnniiffiikkaannttee  UUnntteerrsscchhiieeddee  iinn  ddeerr  IImmppffpprraaxxiiss  uunndd  iinn  ddeerr  PPrraaxxiiss  ddeerr
SScchhwwaannggeerreennvvoorrssoorrggee..  BBeezzüügglliicchh  ddeerr  IInnzziiddeennzz  ddeerr  DDiiaarrrrhhööee  uunndd  ddeess
GGeewwiicchhttss//UUnntteerrggeewwiicchhttss  kkoonnnntteenn  kkeeiinnee  UUnntteerrsscchhiieeddee  ffeessttggeesstteelllltt  wweerrddeenn..  DDiieess  wwuurrddee
ddaahhiinnggeehheenndd  iinntteerrpprreettiieerrtt,,  ddaaßß  eeiinnee  VVeerräännddeerruunngg  iinn  ddiieesseenn  BBeerreeiicchheenn  dduurrcchh  ddiiee  MMuullttiikkaauussaalliittäätt
ddeess  EEnnttsstteehheennss  ddiieesseerr  FFaakkttoorreenn  mmiitt  aamm  sscchhwwiieerriiggsstteenn  zzuu  bbeewwiirrkkeenn  iisstt..



IImm  qquuaalliittaattiivveenn  TTeeiill  wwuurrddeenn  ggeerraaddee  ddiiee  uunntteerrssuucchhtteenn  GGeessuunnddhheeiittssiinnddiikkaattoorreenn  vvoonn
ddeenn  iinn  ddeerr  TTrriiaanngguullaattiioonn  iinn  sseemmiissttrruukkttuurriieerrtteenn  EEiinnzzeelliinntteerrvviieewwss  bbeeffrraaggtteenn  MMeennsscchheenn  aallss
BBeerreeiicchhee  vvoonn  VVeerräännddeerruunnggeenn,,  ddiiee  dduurrcchh  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmm  uunndd  dduurrcchh  ddiiee
AArrbbeeiitt  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  vveerruurrssaacchhtt  wwuurrddeenn,,  hheerrvvoorrggeehhoobbeenn..  WWiirrdd  ddiieessee
ssuubbjjeekkttiivvee  EEiinnsscchhäättzzuunngg  mmiitt  ddeenn  EErrggeebbnniisssseenn  ddeess  qquuaannttiittaattiivveenn  TTeeiillss  zzuussaammmmeenn  bbeettrraacchhtteett,,
kkaannnn  ddaass  ssoo  vveerrssttaannddeenn  wweerrddeenn,,  ddaaßß  ddiiee  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  aallss  ddiiee  wwiicchhttiiggssttee  ooddeerr
wweenniiggsstteennss  eeiinnee  ddeerr  wwiicchhttiiggeerreenn  UUrrssaacchheenn  ddeerr  bbeeoobbaacchhtteetteenn  VVeerräännddeerruunnggeenn  aannzzuusseehheenn
ssiinndd..  AAuuff  ddeenn  DDöörrffeerrnn  mmiitt  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  wwuurrddee  ddiieessee  aauucchh  iinn  wweeiitteenn  TTeeiilleenn  aallss
IInnffoorrmmaattiioonnssqquueellllee  aannggeeggeebbeenn,,  ssoo  ddaaßß  aauucchh  ddiieess  ddaaffüürr  sspprriicchhtt,,  ddaaßß  ssiiee  aallss  KKaattaallyyssaattoorr  ffüürr
VVeerräännddeerruunnggeenn  zzuu  sseehheenn  iisstt..

AAllss  wweeiitteerree,,  dduurrcchh  ddaass  GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmm  uunndd  ddiiee  GGeessaammttaarrbbeeiitt  vvoonn  AACCCCOORRDD
vveerruurrssaacchhtteenn  VVeerräännddeerruunnggeenn  wwuurrddeenn  ddiiee  RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  ÄÄnnggssttee  vvoorr  FFrreemmddeenn,,  ddaass
SSiinnkkeenn  ddeerr  MMüütttteerr--  uunndd  KKiinnddeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt  uunndd  ddeerr  MMoorrttaalliittäätt  dduurrcchh  DDiiaarrrrhhööee  ssoowwiiee
wweeiittee  TTeeiillee  ddeess  EEnnttwwiicckklluunnggsspprrooggrraammmmss  vvoonn  AACCCCOORRDD  eerrwwäähhnntt  ((RRüücckkggeewwiinnnnuunngg  ddeess
LLaannddeess,,  SScchhuullpprrooggrraammmm,,  EErrhhööhhuunngg  ddeess  EEiinnkkoommmmeennss,,  TTeeeepprrooggrraammmm))..  EEiinnee  bbeessoonnddeerrss
ppoossiittiivvee  EEiinnsscchhäättzzuunngg  iinnnneerrhhaallbb  ddeess  GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmmss  eerrffuuhhrr  ddaass  AAddiivvaassii
HHoossppiittaall..  AAuucchh  ddiiee  ddaammiitt  vveerrbbuunnddeennee  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  eerrffuuhhrr  eeiinnee  wweeiittggeehheenndd
ppoossiittiivvee  EEiinnsscchhäättzzuunngg..  DDaass  GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmm  wwuurrddee  vvoonn  aalllleenn  bbeeffrraaggtteenn  GGrruuppppeenn  aallss
iinntteeggrraalleerr  BBeessttaannddtteeiill  ddeerr  GGeessaammttaarrbbeeiitt  vveerrssttaannddeenn..

KKrriittiisscchhee  PPuunnkkttee  aann  ddeerr  AArrbbeeiitt  vvoonn  AACCCCOORRDD  wwuurrddeenn  iinn  bbeeaacchhtteennsswweerrtteerr
SSeellbbssttkkrriittiikk  vvoonn  aalllleenn  bbeeffrraaggtteenn  GGrruuppppeenn  eerrwwäähhnntt,,  uunndd  eess  eennttssttaanndd  ddeerr  EEiinnddrruucckk,,  ddaaßß  aauucchh
aann  iihhrreerr  LLöössuunngg  ggeeaarrbbeeiitteett  wwiirrdd..  AAllss  HHaauuppttkkrriittiikkppuunnkkttee  wwuurrddeenn  ggeennaannnntt::  eeiinn  mmaassssiivveess
AAllkkoohhoollpprroobblleemm  vv..aa..  ddeerr  MMäännnneerr,,  ddaass  ssoowwoohhll  ddiiee  GGeessuunnddhheeiitt  wwiiee  aauucchh  aallllee  aannddeerreenn  BBeerreeiicchhee
bbeeeeiinnfflluußßtt,,  uunndd  ddaaßß  ddiiee  eennttssttaannddeenneenn  VVeerräännddeerruunnggeenn  nnoocchh  nniicchhtt  aauussrreeiicchheenndd  wwäärreenn..
AAuuffffäälllliigg  wwaarr  hhiieerr,,  ddaaßß  iinn  ddeenn  DDöörrffeerrnn  oohhnnee  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  wweesseennttlliicchh  wweenniiggeerr
VVeerräännddeerruunnggeenn  ggeesseehheenn  wwuurrddeenn  uunndd  mmeehhrr  KKrriittiikkppuunnkkttee  ggeennaannnntt  wwuurrddeenn,,  wwaass
wwiieeddeerruumm  ssoo  vveerrssttaannddeenn  wweerrddeenn  kkaannnn,,  ddaaßß  ddiiee  DDoorrffggeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinn  aallss  QQuueellllee  ddeerr
VVeerräännddeerruunnggeenn  zzuu  vveerrsstteehheenn  iisstt..

EEiinnee  DDiisskkrreeppaannzz  zzwwiisscchheenn  ddeerr  DDoorrffbbeevvööllkkeerruunngg  uunndd  ddeemm  TTeeaamm  eerrggaabb  ssiicchh  iinn  ddeerr
AAnnggaabbee  ddeess  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkktteess  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  uunndd  iinn  ddeerr
EEiinnsscchhäättzzuunngg  ddeerr  mmoobbiilleenn  KKlliinniikk::  DDiiee  MMeennsscchheenn  iinn  ddeenn  DDöörrffeerrnn  ssaahheenn  ddeenn
AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkktt  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  aauuff  ddeerr  kkuurraattiivveenn  MMeeddiizziinn,,  ddaass
TTeeaamm  aauuff  ddeerr  PPrräävveennttiivvmmeeddiizziinn..  DDiiee  DDoorrffbbeevvööllkkeerruunngg  hhaattttee  ddeenn  WWuunnsscchh,,  ddiiee  mmoobbiillee
KKlliinniikk  ssoollllee  wwiieeddeerr  eeiinnggeesseettzztt  wweerrddeenn,,  vvoonn  sseeiitteenn  ddeess  TTeeaammss  wwuurrddee  ddiiee  AAnnssiicchhtt  vveerrttrreetteenn,,
ddiiee  SSuubbcceenntteerr  ssoolllltteenn  ddiieessee  RRoollllee  nnuunn  üübbeerrnneehhmmeenn..

DDiiee  EErrggeebbnniissssee  ddeerr  SSttuuddiiee  wwuurrddeenn  iimm  AAnnsscchhlluußß  aann  ddiieessee  mmiitt  aalllleenn  AArreeaa  TTeeaammss
ddiisskkuuttiieerrtt,,  ddaabbeeii  wwuurrddeenn  vvoonn  jjeenneenn  ffoollggeennddee  BBeesscchhllüüssssee  ggeeffaaßßtt..

• Da die Gesundheitsarbeiterinnen offensichtlich einen positiven Effekt auf den
Gesundheitsstand der Bevölkerung haben, werden die Teams (Animatoren,
LehrerInnnen) zusätzlich im Gesundheitsbereich ausgebildet, damit diese die Rolle
der Gesundheitsarbeiterinnen in den Dörfern ohne Gesundheitsarbeiterin erfüllen
können. Zwei Areas beschlossen, auch Ehrenamtliche für diese Aufgabe
auszubilden. Die Ausbildung der Area Teams begann im Juli 1996.

• Alkoholmißbrauch soll der nächste Arbeitsschwerpunkt des
Gesundheitsprogrammes sein.

• Über die Rolle der mobilen Klinik und der Subcenter werden Sangham Meetings
abgehalten.



• Bezüglich der Impfungen soll die Zusammenarbeit mit den staatlichen
Gesundheitsarbeiterinnen intensiviert werden.

• Die Trinkwasserhygiene soll weiter verbessert werden.
• Bezüglich des Ernährungsstandes soll politisch gegen die ständige Preissteigerung

der Grundnahrungsmittel gearbeitet werden.
MMeeiinnee  RRoollllee  aallss  wweeiißßee  WWeesstteeuurrooppääeerriinn  iinn  ddeerr  SSttuuddiiee  wwuurrddee  iinn  ddeerr  DDiisskkuussssiioonn  vvoorr  uunndd

nnaacchh  ddeerr  SSttuuddiiee  bbeelleeuucchhtteett..  DDaabbeeii  wwuurrddeenn  ffoollggeennddee  PPuunnkkttee  aauuffggeeffüühhrrtt::  aallss  vvoonn  aauußßeenn
KKoommmmeennddee  iisstt  eeiinnee  eettwwaass  ggrröößßeerree  OObbjjeekkttiivviittäätt  ggeewwäähhrrlleeiisstteett  aallss  aallss    MMiittaarrbbeeiitteerrIInn  vvoonn
AACCCCOORRDD..  AAnnddeerreerrsseeiittss  kköönnnneenn  eeiinniiggee  EErrggeebbnniissssee  aauucchh  dduurrcchh  ddiieessee  RRoollllee  aallss  AAuußßeennsstteehheennddee
bbeeeeiinnfflluußßtt  wweerrddeenn..  DDiieess  iisstt  aalllleerrddiinnggss  aauucchh  bbeeii  IInnddeerrIInnnneenn  ddeerr  FFaallll,,  ddaa  aauucchh  ddiieessee  vvoonn  ddeenn
AAddiivvaassiiss  aallss  FFrreemmddee  aannggeesseehheenn  wweerrddeenn..  DDeerr  UUnntteerrsscchhiieedd  zzuu  IInnddeerrIInnnneenn  wwiirrdd  aallss  nniicchhtt  zzuu  ggrrooßß
eeiinnggeesscchhäättzztt..  DDuurrcchh  ddiiee  iimmpplliizziittee  IInntteerrvveennttiioonn  dduurrcchh  ddiiee  SSttuuddiiee  kkoonnnntteenn  PPeerrssppeekkttiivveenn  ffüürr  ddiiee
WWeeiitteerraarrbbeeiitt  ddeess  DDoorrffggeessuunnddhheeiittssbbeerreeiicchheess  vvoomm  GGeessuunnddhheeiittsstteeaamm  eennttwwiicckkeelltt  wweerrddeenn..

BBeeii  ddeenn  qquuaalliittaattiivveenn  IInntteerrvviieewwss  wwuurrddee  aauucchh  ddiiee  VVeerrhhaalltteennsswweeiissee  ddeerr  AAddiivvaassiiss  ddeeuuttlliicchh,,
KKrriittiikk  aauucchh  iinn  AAnnwweesseennhheeiitt  ddeerr  zzuu  kkrriittiissiieerreennddeenn  MMeennsscchheenn  zzuu  ääuußßeerrnn..  HHööfflliicchhee
ZZuurrüücckkhhaallttuunngg  iinn  ddiieesseemm  PPuunnkktt  iisstt  iihhnneenn  ffrreemmdd..

DDiieess  wwuurrddee  ssoowwoohhll  vvoonn  sseeiitteenn  ddeess  TTeeaammss  ssoo  bbeessttäättiiggtt  wwiiee  aauucchh  wwäähhrreenndd  ddeerr  IInntteerrvviieewwss
ssoo  bbeeoobbaacchhtteett..

BBeeii  ddeenn  AAddiivvaassiiss  hhaannddeelltt  eess  ssiicchh  uumm  eeiinnee  mmaarrggiinnaalliissiieerrtteenn  GGrruuppppeenn  ddeerr  iinnddiisscchheenn
GGeesseellllsscchhaafftt,,  ddiiee  eess  uunntteerr  nnoorrmmaalleenn  UUmmssttäännddeenn  sscchhwweerreerr  aallss  aannddeerree  hhaabbeenn,,  vvoonn  ddeenn  ffüürr  ddiiee
GGeessaammttggeesseellllsscchhaafftt  ggeelltteennddeenn  PPrrooggrraammmmeenn  zzuu  pprrooffiittiieerreenn..  SSiiee  zzäähhlleenn  zzuu  ddeenn  GGrruuppppeenn  ddeerr
GGeesseellllsscchhaafftt,,  ddiiee  dduurrcchh  iihhrree  RRaasstteerr  ffaalllleenn..
HHiieerriinn  lliieeggtt  ddeerr  GGrruunndd,,  wwaarruumm  ddiiee  AAddiivvaassiiss  bbeessoonnddeerreerr  PPrrooggrraammmmee  bbeeddüürrffeenn,,  zzuu  ddeenneenn  aauucchh
GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmmee  zzäähhlleenn,,  uumm  eeiinnee  gglleeiicchhbbeerreecchhttiiggttee  CChhaannccee  ffüürr  iihhrr  LLeebbeenn  uunndd  iihhrree
GGeemmeeiinnsscchhaafftt  zzuu  bbeekkoommmmeenn..  AAllss  TTeeiill  ddiieesseerr  PPrrooggrraammmmee  wwuurrddee  hhiieerr  ddiiee  EEffffeekkttiivviittäätt  ddeerr
DDoorrffggeessuunnddhheeiittssaarrbbeeiitteerriinnnneenn  AACCCCOORRDDss  aauuff  ddeenn  GGeessuunnddhheeiittssssttaanndd  ddeerr  AAddiivvaassii--BBeevvööllkkeerruunngg
ddeess  GGuuddaalluurrttaalleess  uunntteerrssuucchhtt..  SSoowwoohhll  iinn  ddeenn  qquuaannttiittaattiivveenn  wwiiee  aauucchh  iinn  ddeenn  qquuaalliittaattiivveenn
EErrggeebbnniisssseenn  wwuurrddee  eeiinn  ppoossiittiivveerr  uunndd  aauucchh  ppoossiittiivv  eeiinnggeesscchhäättzztteerr  EEffffeekktt  iihhrreerr  AArrbbeeiitt  ggeesseehheenn..
VViieellee  ZZiieellee,,  ddiiee  eerrrreeiicchhtt  wweerrddeenn  ssoolllltteenn  ((nniicchhtt  nnuurr  iinn  ddeemm  hhiieerr  uunntteerrssuucchhtteenn
GGeessuunnddhheeiittsspprrooggrraammmm)),,  wwuurrddeenn  nnoocchh  nniicchhtt  eerrrreeiicchhtt,,  aabbeerr  ddeerr  WWeegg  ddeerr  AAddiivvaassiiss,,  zzuu
gglleeiicchhbbeerreecchhttiiggtteenn  GGlliieeddeerrnn  ddeerr  iinnddiisscchheenn  GGeesseellllsscchhaafftt  zzuu  wweerrddeenn,,  iisstt  bbeesscchhrriitttteenn..  UUnndd  ssiiee
wwaaggeenn  zzuu  hhooffffeenn,,  ddaaßß  ddiieesseerr  WWeegg  uunnuummkkeehhrrbbaarr  iisstt!!


