Formandsberetning 2009-2010 Denmark Lesotho Network
Året har været præget af projektaktiviteter. Efter et 2. afslag fra Projektpuljen på
projektansøgning til RSDA, syntes arbejdet at være op ad bakke. Der bliver stillet stadig
større krav fra Projektpuljen. Ansøgningen skal følge Danidas civilsamfundsstrategi, som
indeholder 3 vigtige begreber som Serviceydelser, Kapacitetsopbygning og
Fortalervirksomhed, som skal være det bærende fundament i udviklingsprojektet, have en
sammenhæng og fremstå klart i ansøgningen. Samtidigt ser Projektpuljen på den
ansøgende organisations kapacitet, er ansøger i stand til at følge op på et igangværende
projekt? Medlemmer har deltaget i kursusaktivitet i PR, og det blev endnu tydeligere for
bestyrelsen, at gruppen omkring projektaktiviteten måtte øges og styrkes, hvis det fortsat
skulle være DLNs kerneydelse.
Bestyrelsen besluttede lige før sommerferien at styrke projektgrupperne ved at søge hjælp
fra studerende. Der blev lavet et opslag, som blev sendt til Roskilde Universitet Center
(RUC), International udviklingsstudie og Københavns Universitet, Afrika studiet, med
opgavens indhold og forventninger til den studerende, og hvilke muligheder det gav at
være medlem af DLN og i en projektgruppe, hvor der skulle skrives en ansøgning. Det
afstedkom 9 henvendelser, og i oktober 2009 kunne DLN lave aftale med 3 studerende,
som bød ind med kvalifikationer der matchede vores behov.
Dette tiltag gav ny energi til DLN. Flere medlemmer kom på banen og meldte sig til
projektgrupperne og andre aktiviteter.

Projekter i proces
Development Peace and Education (DPE). Den 6. dec. 2009 sendte vi en ansøgning til
Projektpuljen om økonomisk støtte til en rejse til Lesotho for at lave en afsluttende
projektformulering i samarbejde med DPE.
Projektgruppen består af 5 medlemmer: Grethe Winkler Jørgensen, Bodil Mathiasen, Bodil
Højlund, Helga Halck Højsager og Marie Villumsen, som er studerende på Afrika studier,
Københavns Universitet. Marie har været og er et stort aktiv for DLN, og hun har netop
sammen med Helga Halck Højsager været 14 dage i Lesotho, og sammen med DPE
udformet oplægget til den endelige ansøgning.
Projektets titel er:
Capacity Building and Advocacy for community participation in political processes
and decision making
Development for Peace and Education (DPE) har i en del år arbejdet med
borgeruddannelse og styrkelse af borgernes involvering i politiske emner og
beslutningsprocesser på lokalt, distrikt og nationalt niveau. DPE og Dansk Lesotho
Netværk (DLN) ønsker at indgå et partnerskab med den overordnede strategi at udvide
DPE’s aktiviteter til at omfatte tre nye geografiske områder. Projektet indeholder
kapacitetsopbygning af DPE for at kunne udvide aktiviteterne, kapacitetsopbygning af
lokalbefolkningen i de nye områder for at øge deres bevidsthed omkring mulighederne for
at deltage i politiske emner og beslutningsprocesser samt at yde fortalervirksomhed for at
sikre, at befolkningens synspunkter bliver hørt af politikere og embedsmænd på både
lokalt og nationalt niveau.

Resultat af besøget:

Ansøgningen indeholder elementer som kapacitetsopbygning af DPE, udvikling af
redskaber til at måle, evaluere og dokumentere virkningen af DPEs anvendte metoder i
uddannelsen af lokalbefolkningen. Desuden vil DPE udarbejde et curriculum for træning af
Animatorer.
Der søges om 1 års projekt, hvor DPE fokuserer på kapacitet. Dette efterfølges af et nyt
projekt på 3 år, hvor DPE kan konsolidere nye aktiviteter og dokumentere virkningen af
deres tilstedeværelse og samarbejde med lokalbefolkningen i de 3 udvalgte områder. Den
nuværende ansøgning vil blive indsendt til godkendelse 15. april 2010.
Rural Self-help Development Association (RSDA)
I November 2009 startede en nyoprettet gruppe bestående af Karen Steffensen, Anders
Hedegaard, Signe Hedegaard, Max Schrøder, Line Kaspersen og Maria Clausen. Line og
Maria er fra RUC. Gruppen har udarbejdet og sendt en ansøgning i marts 2010 om støtte
til, at 2 af gruppens medlemmer kan rejse til Lesotho og i samarbejde med RSDA
udarbejde den afsluttende projektformulering og oplæg til den endelige ansøgning.
Projektets titel er:
Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho
Organisationen RSDA blev registreret i 1991 og arbejder med at fremme og støtte
landbefolkningens eget potentiale for at sikre bæredygtig udvikling i Lesothos
landområder. DLN og RSDA har samarbejdet siden 2005, hvor DLN modtog midler
igennem Minipuljen til et projekt, der blev afsluttet i 2007. DLN og RSDA ønsker at bygge
videre på dette projekt ved at forsætte støtten til 54 landsmandsgrupper i to områder i
Lesotho. Samarbejdet fokuserer på at kapacitetsopbygge de 54 landmandsforeninger med
det formål at styrke både deres interne organisation og deres evne til at samarbejde og
netværke overfor lokale og nationale beslutningstagere. Projektet ønsker både at fremme
mere effektive forretnings- og landbrugsmetoder, samt øge landmandsgruppernes
mulighed for at påvirke deres livs-omstændigheder gennem fortaler- og ledelsestræning.
De to perspektiver ses som værende komplementerende og gensidigt afgørende for
projektets opbakning og succes blandt landmandsgrupperne.
Gruppen har besluttet, at det er Anders og Max, som tager til Lesotho i april/maj 2010.

Bestyrelsen
Der har i årets løb været afholdt 5 Skype og 3 fysiske møder. Det er Skypemøder, som
hyppigst bliver afholdt. Først og fremmest er det tidsbesparende men også en økonomisk
besparelse for både DLN og den enkelte: Sidst og ikke mindst er der oftest 100% mødedeltagelse fra bestyrelsen og ofte deltagelse af 1 suppleant.
I dette år har det været aktiviteten omkring projektansøgning, som har optaget os og taget
mest tid. Hele processen omkring søgning af hjælp til skrivning af ansøgninger,
nedsættelse af projektgrupper og at komme i gang igen, har været spændende,
udfordrende og lærerigt for hele bestyrelsen.
Resultatet af dette vil forhåbentlig give et positivt afkast i 2010.

Egne midler
Der har ikke været nogen projekter til at give et administrativt afkast, hvorfor vi ikke har
kunnet støtte NGOer i Lesotho.
Desuden har vi besluttet at udvide transportudgiften til projektforberedende møder. Det har
især været til Marie, Maria og Line, som DLN ikke har ønsket at pålægge udgifter til møder i

projektgruppen. Samtidig har vi besluttet, at projektgruppen, som får støtte fra Projektpuljen
til forundersøgelsen beslutter, hvordan administrationsbeløbet skal bruges. DPE gruppen har
købt en note-book. Restbeløbet vil gå til DLN til bl.a. at dække transportudgifter i forbindelse
med projektudarbejdelsen.

Arbejdsgrupper
Fundraising
På GF sidste år 2009 blev der nedsat en fundraising gruppe. Den bestod af Anders
Foghsgaard, Claus Løschenkohl og Jens Saxtorff. De har udarbejdet og sendt en ansøgning
til Tips og Lottomidlerne.
Der er ansøgt om 49.000 kr. til Berea Agricultural Group (BAG) til et demonstrationsprojekt
med vandopsamling på 10 skoler i Berea District. Desuden ansøges om 3.000 til indkøb af
en note-book.
Desuden har Anders og Claus deltaget i nogle møder tilrettelagt af PR omhandlende
fundraising.
Kursus aktivitet.
DLN medlemmer har deltaget i kurser og fyraftensmøder arrangeret af Projekt Rådgivningen
(PR) med emner som Alternativ fundraising: 2 medlemmer, EU funding for NGO: 1 medlem,
Monitoring og evaluering: 3 medlemmer. Pengene er bevilliget og hvad så?: 2 medlemmer
og Fortalervirksomhed: 8 medlemmer. Introduktion til LFA: 2medlemmer. Fremtidens
udviklingspolitik: 1 medlem. Styrkelse af mindre organisationer: 1 medlem.
Regnskabsaflæggelse i projektpulje og enkeltbevilling: 1 medlem.
Desuden deltog Helga Halck Højsager og Claus Løschenkohl i PR’s Årsmøde april 2009.

Pitso
I juni måned mødtes 35 DLN-medlemmer hos Anna Marie og Michael Haslund til Pitso i
Pejrup. Der blev snakket, hygget og spist grillstegt lam tilberedt af Preben Eskerod: Der var
lavet moroho, papa og jelly. Overskuddet på 2.953 kr. gik til DLN. En god fest og sjovt at
møde gamle venner.
Ungdomsgruppe
Marianne Nielsen og Anna Marie Haslund foreslog, at der skulle gøres et forsøg på at samle
de børn, som var medfølgende i Lesotho og som nu er unge. Måske de vil være
interesserede i en fælles rejse til Lesotho. Marianne og Anna Marie meldte sig til denne
opgave.

Hjemmesiden
Der er ikke lavet om på hjemmesiden. Der lægges fortsat referater og nyhedsbreve ind. Det
er Anne Andersen, som bestyrer siden. Det ser ud til, at andre end medlemmer læser siden.
Marie og jeg har reklameret meget for vores hjemmeside under vores besøg i Lesotho.

Lumela
Vi har kunnet holde planen om udgivelse 4 gange om året. Det er vores fornemmelse at
Lumela læses af mange. Udarbejdelse og udgivelsen af Lumela skyldes fortsat Peter
Rathmann og Anne Andersens fortjeneste.

Generalforsamlingen 2009
17 medlemmer af 85 deltog i GF, og det er vi godt tilfredse med. Det var dog en skuffelse
blandt deltagerne, at der ikke var arrangeret fælles spisning efter mødet. Det vil
bestyrelsen tage til efterretning til GF 2010.

Medlemmer
Ved årsskiftet 2009/2010 var der indmeldt 105 medlemmer.

Rejse til Lesotho
Forundersøgelse, DPE
Som omtalt under projekter har Marie Villumsen og Helga Halck Højsager været 14 dage i
Lesotho for at færdiggøre en ansøgning til Projektpuljen om støtte til et 1 års projekt.
De 6 første dage af besøget blev brugt til besøg i de 3 udvalgte områder, som DPE har valgt
at arbejde i. De er valgt ud fra deres fjerne beliggenhed fra al offentlig service og manglende
interesse fra andre NGOer. Det var en stor udfordring at komme dertil. Den største var
besøget til Lebakeng. Først til Qacha’s Nek, derfra 2 timer offroad, ½ times gang, i robåd
over floden og derefter 2 timers gang, og tilbage igen. En tur som tog 3 dage. Mammaebana
ligger i Mafeteng distrikt og kan besøges på 1 dag. Det sidste område er placeret i
Mokhotlong distrikt 2 timer fra Mokhotlong, det tager 2 dage at komme dertil.
Siden havde vi mulighed for at møde Minister of Public Service, Premierministeren, et MP fra
Mokhotlong, andre NGOer, repræsentanter fra flere ministerier og DPEs bestyrelse.
Der blev dog også rig mulighed for at arbejde sammen med DPE-personalet. ’Ntate Shale
var vi sammen med hver dag, og 3 dage med det team som nu arbejder i 3 andre områder.
Ved besøgene i landsbyerne var vi desuden ledsaget af 1 animator, som fortalte om DPE’s
nuværende aktiviteter i andre landsbyer. Personalet tog aktivt del i udarbejdelse af
målsætninger, aktiviteter, budget og i hvilke områder, der behøvede kapacitetsopbygning.
DPE er en spændende organisation med nogle meget kreative ideer. De arbejder meget
bevidst med befolkningens deltagelse i alle processer. DPE anvender en form for
rollespil/realitetsspil i stedet for workshops, hvor nogle personer trækkes ud af den lokale
sammenhæng, og oftest er det de bedst stillede, som deltager.
Marie og jeg er enige om, at det er en organisation, som er et partnerskab værdigt. Det er en
organisation, som har et menneskeligt overskud og et nærværende engagement.
Helga Halck Højsager
Formand
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