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Nyt fra bestyrelsen
Hvad er Denmark Lesotho Network?
Danmark Lesotho Network (DLN) er en forening baseret på det snart hedengangne Lesotho program fra
Mellemfolkeligt Samvirke, der har haft over 300 udviklingsarbejdere i Lesotho siden 1976, men nu
lukker på grund af nedskæringer. Vi har dog ingen formel tilknytning til MS. DLN hed tidligere Friends
Of Lesotho, men det droppede vi, da der findes en amerikansk forening af samme navn. Den amerikanske
forening, baseret på tidligere Peace Corps folk i Lesotho, har eksisteret i 30 år, så de må siges at have
førsteret til navnet.
Tanken er, at vi vil arbejde sammen med mindre projekter i Lesotho. Vi forestiller os ikke, at vi kan gå
ind og overtage MS' rolle i Lesotho. MS var på stedet i Lesotho og havde et apparat med Landekontor,
Program Officers osv. Vi sidder højt mod nord og skal arbejde sammen med et land langt mod syd.
Derfor kører vi på de personlige kontakter. Til gengæld betyder det, at der er videre rammer for, hvad der
kan støttes. Der er ingen MS politik som et snævrende bånd. Vi holder os til det vi mener, at vi kan
magte.
Tilsvarende er målet at etablere en tilsvarende forening i Lesotho, Lesotho Denmark Network. Vi vil
arbejde sammen om at finde nogle aktiviteter, som vi kan støtte.
Alt er baseret på frivillig indsats, så tempoet er ikke det største, men der sker da en del alligevel! I sidder
og læser DLNs første nyhedsbrev. Vi har trykt en ny folder, som er ved at blive sendt ud. Der er kontakter
med en del projekter, se I kan se nedenfor. Vi nærmer os 100 medlemmer – og der er en præmie til
medlem nr. 100! Vi har desuden planer om at oprette en hjemmeside.
I håbet om mange gode år for Denmark Lesotho Network:
KHOTSO! PULA! NALA!
(fred! regn! fremgang!)

Bestyrelsen:
Keld Stevnsboe Nielsen (Formand)
Emilievej 12
5000 Odense C
6590 3665
keld.s.nielsen@kochsgadenet.dk
MS-udviklingsarbejder 1992-95 i Teyateyaneng. Arbejdede med kvindegrupper i Berea District og for
Lesotho Manufacturers’ Association
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Karen Steffensen (Kasserer)
Rusengvej 24
7870 Roslev
9757 8252
karen.steffensen@mail.dk
MS-udviklingsarbejder 1996-2002 i Teyateyaneng for Berea Agricultural Group
Ninne Ildvedsen (Sekretær)
Granbakken 4
3400 Hillerød
4822 4477
ninne.ildvedsen@get2net.dk
MS-udviklingsarbejder 1995-97 i Leribe for Lesotho Preschool and Day Care Association

Struktur
I øjeblikket har vi tre arbejdsgrupper. Der er dog ingen faste regler for hvilke grupper, der skal være, og
hvad de skal lave. Hvis der er noget, du synes, du vil lave, eller noget du synes burde laves, så bare meld
dig. Der er plads til alle, der vil. Den dag, hvor vi afviser folk, fordi der er for mange aktive i forvejen, er
fjern.

BESTYRELSE

Projektidentifikation
(PI)

Fundraising

Information

Kontaktpersoner:
Fundraising: Claus Løschenkohl, Smedegade 5, 3390 Hundested, joanogclaus@mail.dk
PI:
Anne Andersen, Hjembækvej 32, Sangstrup, 8500 Grenaa, hj.jakobsen@pc.dk
Info:
Peter Rathmann, Guldbergsgade 51C, 2 2200 København N, petulaclark29@hotmail.com

Projekter
I øjeblikket har vi kontakter med:
-

Henvendelse fra LPDCA (Lesotho Preschool and Day Care Association) med opfordring til
støtte fra alle tidligere tilknyttede udviklingsarbejdere (DWer).
Løbeklubben i Maseru – Chaplin Athletics Development Club – CADC.
LCCU – Lesotho Child Councelling Unit – kan have brug for støtte, selv om der ikke foreligger
en anmodning.
TRCs (Transformation Resource Centre) skoleoplysningsprojekt om brug af biblioteker
Bestyrelsen er positiv over for en ansøgning fra Rural Selfhelp Development Association –
RSDA - om et stort anlagt kyllingeprojekt - men ikke i den ansøgte størrelse. Vi arbejder videre
med en mindre model.
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Præsentation af formanden
Danmark Lesotho Network er ved at være en halvstor forening – og det er godt! Men det betyder, at vi
ikke kender hinanden alle sammen. Derfor er det måske på sin plads med en kort præsentation af
bestyrelsen. Jeg vil gerne lægge for som formand.
Jeg er 44 år og uddannet som cand.merc. i afsætningsøkonomi. Jeg var i Lesotho 1992-95 sammen med
min familie, Marianne, Anne (dengang 4 år) og Lars (dengang 1 år). Marianne arbejdede for Berea Red
Cross med nogle ungdomsgrupper. Anne gik i skole, Tsoelang Pele i T.Y. og Lars gik i børnehave.
Det første år arbejdede jeg med nogle kvindegrupper omkring Itekeng Handicrafts i T.Y. Men
efterhånden blev jeg mere og mere involveret i Lesotho Manufacturers’ association, hvor jeg endte med at
være fuldtidsplaceret. I MS sammenhæng var jeg frivillig repræsentant i to år. Jeg styrede MS’
nyhedsbrev, Lumela Lesotho, i 1992-95.
Efter at jeg kom hjem har jeg, i snart fem år, arbejdet for Mærsk Data som IT-konsulent.
Jeg glæder mig til at vi ses på generalforsamlingen.
Keld Stevnsboe Nielsen.

Begivenheder i og omkring Lesotho
Mellemfolkeligt Samvirke lukker i juni i Lesotho
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) lukker sit kontor i Lesotho allerede med udgangen af juni. Det besluttede
MS-Styrelsen på et møde i København 21. januar. Lukningen sker et halvt år før tid og er en følge af MS’
beslutning i 2002 om at indstille sit program i Lesotho og Swaziland. Programmet røg efter 28 år for at
efterleve nedskæringer i udviklingsbistanden.
Programrådgiverne i Policy Advisory Board, kontorets personale og de resterende udviklingsarbejdere
blev orienteret i Maseru om beslutningen, der af MS-ledelsen betegnes som administrativ. Den er bl.a.
begrundet i, at der fra juli blot vil være to af de nuværende otte partnere tilbage i programmet samt to
udviklingsarbejdere. Det er for lidt til at holde et landekontor i drift.
Dertil er der ikke længere personlige relationer mellem partnere og international afdeling i København.
Lukningen sker også for at undgå interne problemer i programmet hen imod slutningen, lød
argumenterne.
Allerede for et år siden begyndte udfasningen af programmet, og det reduceres stadig løbende,
efterhånden som udviklingsarbejdernes kontrakter udløber, og de rejser hjem. Der er lige nu fem MSudviklingsarbejdere i Lesotho, og MS samarbejder stadig med otte partnerorganisationer. Støtten er lige
stoppet for Boseele og Transformation Resource Centre, den fortsætter et stykke tid endnu for GROW,
Rural Self-help Development Association, Lesotho Council of NGO’s, Berea Agricultural Group,
Women’s Resource Centre, Department of Social Welfare, Lesotho Society of Mentally Handicapped
Persons og Swaziland Action Group Against Abuse, selv om de ikke alle har udviklingsarbejdere på
kontrakt.
På landekontoret er der i dag Palesa Mohasoa – administrator, Sipho Ndlovu - Program Officer,
'Makokoli Nthinya - Program Assistant and Secretary, Moliehi Moiloa - Accountant/Transport Officer,
Lebohang Ramohomane - Driver, og Julia Rats'iu - Part-time Cleaner. Det er indstillingen fra MS, at
personalet på kontoret i Maseru får honoreret deres kontrakter frem til 31. december.
MS har haft flere end 300 udviklingsarbejdere i Lesotho siden 1976. De sidste to vil nu få forkortet deres
ansættelse ”på bedst mulig vis”.
Ingen i MS-styrelsen stemte imod beslutningen om at lukke landekontoret før tiden.
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Lumela, jan.2004

Menneskelig katastrofe truer - tørke og fødevaremangel
Vinterhøsten slog totalt fejl, og den nuværende tørke i Lesotho truer med også at ødelægge
sommerhøsten. En katastrofe kan være undervejs, siger bekymrede eksperter fra FN’s World Food
Programme (WFP). De anslår, at mellem 600.000 og 700.000 basothoer vil få brug for fødevarehjælp i de
kommende måneder. Situationen vurderes til at være værre end i 2002, da fødevarekrisen i regionen var
på sit højeste. Dengang måtte WFP give fødevarehjælp i otte af landets ti distrikter. Denne gang skønner
WFP, at endnu flere distrikter vil få brug for hjælp. Situationen forværres af, at WFP langt fra har
tilstrækkeligt med fødevarehjælp på hånden – ikke engang til at kunne hjælpe i en måned.
- Vi er i en desperat situation, siger en talsmand for WFP.
To af udviklingsarbejderne, Allan Heldbjerg og Anders Hedegaard beretter: Fødevaresituationen er helt
skidt. Vinterafgrøden, tyspisk hvede, skulle have været høstet før jul, men det slog fejl, da der stort
set ikke har været nedbør. Det har nu regnet lidt i den forgangne uge, men det er for sent til at dyrke
den primære sommerafgrøde, majs. Bønderne satser i stedet på bønner og sorghum. Fødevarehjælpen
kører følgelig på fuldt tryk.
FN’s nyhedstjeneste, Integrated Regional Information Network (IRIN) samt Allan og Anders, jan. 2004

Fare for politisk vold i Lesotho
Lesothos demokrati er stadig skrøbeligt trods reformer, der skal styrke landets politiske system. Det siger
en sydafrikansk, politisk tænketank i en ny rapport. Tænketanken, Electoral Institute of Southern Africa
(EISA), argumenterer, at skridt imod mere demokrati fortsat undermineres af sociale og økonmiske
problemer. Problemerne er så store, at de endda truer med at sætte Lesotho tilbage i forhold til allerede
gennemførte reformer. Rapporten, "The Road to Democratic Consolidation in Lesotho, Reforms and
Challenges", siger, at den politiske kultur fortsat er modsætningsfyldt og præget af indbyrdes fjendskaber.
Derfor er politisk vold et problem, som ikke nødvendigvis blev løst med det vellykkede valg i 2002.
IRIN jan. 2004

Politiet skød og dræbte demonstranter i Maseru
Mindst to blev dræbt, da politiet tilsyneladende uden grund skød på en demonstration af tekstilarbejdere i
det centrale Maseru i november. Over 100 blev såret og bragt til hospitaler. Demonstranternes
fagforeningsformand blev efterfølgende anholdt for at anstifte offentlig uorden. Formanden, Billy
Macaefa, der også er medlem af parlamentet, sagde, at fem blev dræbt under demonstrationen. Flere end
20.000 demonstranter var på vej til arbejdsgiverne, Employers´Association of Lesothos kontorer med
krav om en lønforhøjelse på 15 procent, da politi til hest ifølge vidner skød uprovokeret. Politiet sagde, at
demonstranterne gik amok, og at de forinden forgæves havde forsøgt at kontrollere mængden med tåregas
og gummikugler.
Indenrigsminister Tom Thabane sagde, at politiet skød, fordi demonstranterne nægtede at følge den rute,
som var aftalt mellem myndighederne og tekstilarbejdernes fagforening, Factory Workers´ Union (Fawu).
Der var flest kvinder blandt demonstranterne, der kom fra Maseru, Mafeteng og Leribe. Ifølge Fawu blev
en kvinde trampet ihjel, da skyderiet begyndte. En mand døde dagen efter af skudsår. Tre dage senere
meddelte politiet, at en højtstående politimand skal undersøge årsagen til demonstranternes død. Politiet
skal således selv undersøge, om politiet anvendte unødvendige magtmidler.
Den asiatisk ejede tekstilindustri er den eneste industri af reel betydning for beskæftigelse og økonomi i
Lesotho. Mens de arbejdsløse står i tusindvis uden for fabrikkerne, må arbejderne indenfor ofte arbejde
syv dage om ugen. Deres få rettigheder ser arbejdsgiverne stort på. Ejernes tilbud til arbejderne var en
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lønforhøjelse på 5,5 procent.
Flere kilder, nov. 2003

Regeringen gør nyt forsøg på at koordinere kampen mod aids
Regeringen i Lesotho har valgt at nedsætte en ny overordnet kommission til at koordinere de forskellige
hiv/aids programmer og sætte epidemien øverst på regeringens dagsorden. Den nye National AIDS
Commission (NAC) skal afløse den nuværende koordinerende funktion, Lesotho AIDS Programme
Coordinating Authority (LAPCA). Det er planen, at hiv/aids skal optræde centralt i ethvert ministeriums
programmer.
LAPCA kritiseres for at være dårligt bemandet og ineffektiv, og der er sket for lidt indtil nu. Hiv-positivraten i Lesotho anslås at være cirka 35 procent, men tallet kan meget vel være højere. En af NAC’s første
kampagner vil handle om frivillig rådgivning og test-centre. Det er præcist de samme budskaber, som
LAPCA stod for.
IRIN, Lumela, Jan. 2004

SADC-parlament etableret
Det 15. plenum-møde i Southern African Development Community (SADC) blev holdt i Lesotho først i
december. Samarbejdsorganisationen vedtog at etablere et regionalt parlament, der skal stå ved siden af
og ”komplementere arbejdet” i det kontinentale African Union parlament.
Formålet med SADC-parlamentet er at styrke den regionale debat i kontinental sammenhæng, samt at
fremme harmoniseringen af love mellem SADC-medlemslandene. Vedtagelsen af det regionale parlament
kom netop, som premierminister Pakalitha Mosisili havde udtrykt bekymring over, at arbejdsprocesserne
i SADC-regionen er for langsomme. Det nye parlament vil især beskæftige sig med hiv/aids,
fattigdomsbekæmpelse, demokratisering og kvinders ligestilling i politik.
Mopheme, dec. 2003

Dæmningerne udnævnt til århundredets ingeniørprojekt
Lesotho Highlands Water Project (LHWP) modtog den fornemme pris “Project of the Century” af det
sydafrikanske institut for civilingeniører. LHWP får prisen for teknisk ypperlig civilingeniør-virksomhed.
Første fase af det enorme byggeri er gennemført, og dæmningerne leverer vand fra Maluti Mountains til
Vaal River systemet omkring Johannesburg. Det er Katse Dam og Mohale Dam, som optager vandet. De
to dæmninger er forbundne af en tunnel, der via endnu en tunnel leder vandet nordover og ud af Lesotho.
Minister for naturressourcer Monyane Moleleki tør ikke sige, hvornår anden fase af vandprojektet sættes i
gang.
Vand er ubetinget Lesothos største naturressource. Det står i kontrast til de omfattende tørkeproblemer for
landbruget og vandmanglen i og omkring Maseru, hvor størstdelen af de cirka 2,2 millioner basothoer
lever.
Public Eye, Lumela, dec. 2003

Mosisili kritiserer udelukkelsen af Zimbabwe i Commonwealth
På vegne af Southern African Development Community (SADC) udtrykte Lesothos premierminister
Pakalitha Mosisili stærk uenighed i Commonwealths beslutning om at udelukke Zimbabwe fra topmødet i
Nigeria i december. Zimbabwe har brug for engagement fra Commonwealth og ikke isolation og
yderligere straf, sagde Mosilsili.
Zimbabwes præsident Mugabe blev sur, da Commonwealth besluttede at suspendere Zimbabwes
deltagelse i topmødet for de 54 lande og annoncerede, at han ville trække sit land ud af klubben af
tidligere britiske kolonier. Nu får han altså støtte af de øvrige SADC-lande.
Public Eye, Dec. 2003
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Diamantmine genåbner
I Letseng Diamond Mine i Mokhotlong District i det nordøstlige Lesotho blev der i november fundet tre
store diamanter fra 95 til 215 karat. Det tyder lovende for minen, som så småt er ved at komme op at køre
igen.
De Beers drev minen fra 1973 til 1982, da de lukkede produktionen. I 1999 forhandlede Letseng
Diamonds Ltd sig til en leasing-aftale med regeringen om at genoptage minedriften, som regeringen har
en 24 procents-andel i. Letseng Diamonds har investeret 210 millioner rand i minen og forventer at
anskaffe afgørende maskineri til produktionen i begyndelsen af 2004.
Mopheme, dec. 2003

Boksetrænere overraskede Slagelse
To boksetrænere fra Lesotho ankom i oktober til Slagelse Bokse Klub for at udvikle deres
træningsmetoder. De dukkede op som trolde af æsker efter en laaang proces med at få besøget
gennemført. Men pludselig ringede de en dag fra den danske ambassade i Pretoria, at nu var de to trænere
altså på vej med et fly samme aften.
”Lokummet var lige ved at brænde”, forlyder det fra bokseklubben, hvis besøgskoordinator var Vina
Kylle Jensen, tidligere udvilingsarbejder i Lesotho. Panik alle vegne, for samtidig med den uventede
ankomst skulle bokseklubben gennemføre en turnering mod tyske boksere. Det var heller ikke på plads
med indkvartering til de to trænere.
Trænerne ankom dog lige inden vejningen af tyske og danske boksere og fik også et sted at sove.
- Som så ofte i Lesotho fik vi selvfølgelig IKKE besked fra Lesothos Sport Council om, at de to var på
vej, konstaterer Vina, der fungerede som ”tilsynsværge”.
Lumela jan. 2004

Løbende nyheder om Lesotho kan man finde på avisernes hjemmesider:
www.lesoff.co.za/news , www.publiceye.co.ls og www.lesotho.gov.ls

Nyt fra medlemmer
Her kan du, kære medlem af DLN, komme med et indlæg. Send det blot til info-gruppen. Følgende
adresser kan benyttes:
Karina Ruby:
Peter Rathmann:
Michael Hansen:

karinaruby@bigfoot.com Tilst Vestervej 21 B, 8381 Tilst
petula.rathmann@mail.dk Guldbergsgade 51C, 2 2200 København N
haslund@cool.dk

KHOTSO – PULA – NALA
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