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Conclusion
The problems that LEP can solve are by no
means confined to the developing world.
More affluent societies are not immune to
deficits in legal empowerment, let alone legal
empowerment of the poor. To address these
successfully may well mean recognizing
more fully that increasingly, innovative solu-
tions to many problems rich countries face,
are already being implemented in poor coun-
tries.

In recent years, for instance, we have seen
many developing countries achieve impres-
sive poverty reduction and MDG results
through various kinds of social protection
schemes including conditional / uncondition-
al cash transfers and cash-for-work. India’s

National Rural Employment Guarantee Act,
for instance, guarantees at least 100 days of
wage employment per year to every house-
hold whose adult members volunteer to do
unskilled manual work. The state must pay
compensation if work cannot be found.

Microfinance is another area where devel-
oping countries are trailblazing. More afflu-
ent countries can learn a great deal from
these policy- and investment innovations in
developing countries, and some are indeed
studying and learning from these experien-
ces in the South. Legal empowerment offers
a similar ground for fertile exchange of
knowledge and experience, both between
and among developing countries, and from
South to North.

Nekrolog

Jan Terje Bjørke 
Jan Terje Bjørke født 2. november 1947 i Lil-
lehammer, døde brått og uventet i sitt hjem i
Sandefjord den 26. april 2011. Han ble 63 år. 
Jan Terje var medlem i Kart og Plan sitt re-
daksjonsråd til han døde, og en viktig støtte
for tidsskriftet. Han hadde også en professor
II-stilling ved Norges Landbrukshøgskole
(NLH) / Universitetet for miljø og bioviten-
skap (UMB) siden 01.08.1988. Som prof. II
hadde han ansvar for undervisningen i digi-
tal kartografi. 

Etter å ha fullført utdanningen på NLH i
1971 som jordskiftekandidat, arbeidet han i
Nerdrums oppmåling som landmåler før han
ble topograf i Norsk Polarinstitutt i 1972. Se-
nere arbeidet han i Fjellanger Widerøe og
deretter ved Norges Tekniske Høgskole
(NTH). Han tok dr. ing. graden i 1987 i kar-
tografi. Han var den første som tok doktor-
grad på fagområdet i Norge. Han hadde fast
stilling ved NTH fra 1984 og ble professor
der i 1993. De siste 12 årene fra 1998, har
Jan Terje vært forsker ved Forsvarets forsk-
ningsinstitutt i Horten. 

I 1993 hadde han
et halvt års forsk-
ningspermisjon og
var ved University
at Buffalo, Natio-
nal Center for Geo-
graphic Informati-
on and Analysis
(NCGIA) i staten
New York i USA.

Jan Terje var genuint interessert i kart
som informasjonsmedium. Han var aktivt
engasjert i fagmiljøene og en pådriver for
kurs og konferanser. Det gjelder både konfe-
ransene Neste Generasjons GIS (NGG) og
Scandinavian Research Conference on Geo-
graphic Information Science (ScanGIS). I
forbindelsen med ScanGIS-konferansen i
Norge i 2007 ble flere av bidragene publisert
i Kart og Plan etter initiativ av bl. a. Jan Ter-
je. For å ha tatt initiativet til og organisert
ScanGIS fikk Jan Terje i 2008 foreningen GI
Norden sin ærespris.

Jan Terje var en god kollega og medarbei-
der. Han hadde et godt vesen som sammen
med solid kunnskap ga positive resultater.


