Formandsberetning 2012 -2013
Denmark Lesotho Network (DLN)
Dette års rapport vil have hovedvægt på igangværende projekter og organisationens 10
års jubilæum.
Ansøgningen i samarbejde med Rural Self-help Development Association (RSDA)
Omfattede, at 2 fra RSDA kunne aflægge et informationsbesøg i Danmark i
projektperioden. Det skete i den første uge af juli 2012. DLN besluttede at markere 10 året
i forbindelse med besøget fra Lesotho, me´ Mampho Thulo, direktør i RSDA, og ntate
Makhema Mats'aba, formand for RSDA’s bestyrelse, som en god manifestation på vort
samarbejde med Lesotho.
Det egentlige formål med besøget var at præsentere forskellige landbrugsvirksomheder og
her udveksle erfaringer og viden om hinanden, for at styrke informationsarbejdet i
Danmark. Flere medier var interesseret, og der er bragt artikler i danske aviser/blade. Se
artikler om besøget på vores hjemmeside www.lumela.dk
I besøgsperioden blev der aflagt besøg hos Jan Pedersen, økologisk mælkeproducent ved
Haubro. Mødet blev ramme om en engageret dialog mellem en dansk økolandmand og to
økojordbrugere fra Lesotho. Senere et møde med tidligere direktør for Landbrug og
Fødevarer Peter Christian Ottesen, som fortalte historien om andelsbevægelsen og de
danske landbrugsorganisationers vej til den magtfulde position, de har i dag. Det blev
også til et besøg i Vamdrup hos en økologisk frilandssvineproducent, og ved Them
besøgte gruppen en økologisk frilandsfjerkræproducent.
På international afdeling på Videncenter for Landbrug i Skejby blev de introduceret til
muligheder for funding via EU. Slutteligt var de på Akselborg.
Rundturen i det danske landskab og besøgene hos de forskellige typer for landbrug,
havde været en rigtig god oplevelse og øjenåbner for gæsterne. Sådan udtrykte me’ Thulo
og ntate Mats’aba sig på den afsluttende fest afholdt på Hvidballegård hos Signe og
Anders Hedegaard. Der var en rigtig basotho stemning, hatte, kjoler og dans og ikke
mindst basotho mad.

Me´ Mampho Thulo, direktør i RSDA, og ntate
Makhema Mats'aba, formand for RSDA’s bestyrelse
På besøg i Vamdrup.

Fra DLNs 10 års jubilæumsfest
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Afsluttet projekt
Development Peace and Education (DPE)
Projektets titel:
Capacity Building and Advocacy for community participation in political processes
and decision making.
31.12.2011 sluttede projektet efter 3 måneders forlængelse. I januar-februar 2012 deltog
Marie Willumsen og Helga Halck Højsager i evaluering af projektet.
Vi havde valgt at bruge metoden Most Significant Change MSC. Det er en metode, som
er ved at være udbredt, men DLN har aldrig benyttet sig af metoden. Vi havde dog ved et
tidligere møde med DPE aftalt at anvende metoden, da vi syntes den kunne være relevant
for dette projekt. Forinden havde vi allieret os med en lokal konsulent, tidligere ansat i
Mellemfolkeligt Samvirke, til at lave de indledende interview ude i lokalområder, som
havde været involveret i projektet.
Vi havde lavet en detaljeret interviewguide til brug for konsulenten. Desværre viste det sig,
at der havde været forskellige forhindringer for konsulenten og DPE i at følge guiden. Der
var på det tidspunkt politisk uro i landet.
For DPE og DLN var vi på trods ret tilfredse med evalueringsresultatet og anvendelse af
metoden. Dog kunne vi også se mulige forbedringer ved fremtidig brug af MSC-metoden.
Desværre var CISU ikke så tilfredse med resultatet, som os. De fandt ikke, at der var
evidens for vores resultater og anvendelse af metoden ikke tilstrækkeligt kvalificeret.
Tilbagemeldingen kan bruges til refleksion i DPE og DLN.
Samarbejdet med DPE blev drøftet på Generalforsamlingen 2012 og der var enighed om
at fortsætte samarbejdet med DPE. Generalforsamlingen besluttede at et nyt projekt skal
have fokus på DPE’s administrative funktion sammen med et blik på den fortsatte udvikling
i lokalområderne, som en forlængelse af den proces der er sat i gang.

Igangværende projekter
Development Peace and Education (DPE)
Projektets titel:
Public Participation in budgetary processes
Der er ansøgt og bevilget kr. 644,614,- for 1 år med slut 31.12.13
CISU havde modtaget over 80 ansøgninger, 41 fik bevilling, så der har været gjort et rigtigt
godt arbejde med at skrive den nye ansøgning.
Dette projekt vil skabe et rum for borgerdeltagelse i udarbejdelsen af nationalbudgettet
gennem mobilisering og uddannelse af borgere og lokale autoriteter i 8 områder; dialog
om den lokale planlægning og budgettering af udviklingsaktiviteter og afholdelse af det
nationale borgerparlament, hvor borgere får mulighed for at præsentere deres prioriteter til
Finansministeriet, ministre og parlamentarikere. Borgerparlamentet vil danne grundlag for
fortalervirksomhed for at formalisere processer og strukturer for at sikre, at borgere har
mulighed for at deltage i politiske, legislative(lovgivende) beslutningsprocesser lokalt og
nationalt.
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Projektet vil også styrke DPEs kapacitet til at implementere, administrere, monitorere og
evaluere projekter, samt skabe en bedre koordinering mellem donorer og andre
samarbejdspartnere.
Rural Self-help Development Association (RSDA) projektet 2012.
Projektets titel:
Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho
RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i de to mest tørkeramte
distrikter, Mafeteng og
Mohale Hoek.
Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe
Hedegaard, Maria Clausen,
Line Kaspersen, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og Karen Steffensen. Maria Clausen
er projektansvarlig. Gruppens medlemmer er konstant i dialog med hinanden pr mail.
Derudover holdes Skypemøder og af og til et fysisk møde.
Kontakten til RSDA holdes ved udveksling af mails og ved Skype-telefonmøder i
forbindelse med kvartalsrapporter, som DLN modtager fra RSDA og ved projektbesøg.
Maria og Karen var på Projektbesøg i februar 2012, og allerede på det tidspunkt var der
megen opmærksomhed rettet mod valget i maj og de forandringer, der foregik i det
politiske landskab. DLN havde især fokus på finansiel afrapportering, Phamong centeret
og paraplyorganisationernes udvikling. I projektforløbet er de 40 farmergrupper, som
projektet støtter, begyndt at forstå vigtigheden af fortalervirksomhed, og 8 af grupperne er
blevet registreret, hvilket er en forudsætning for, at de kan åbne en bankkonto. De har fået
træning i selvorganisering, networking og marketing.
Udbygningen af det afsidesliggende demonstrations og mødecenter i Phamong har været
forsinket, og det er blevet dyrere end budgetteret, men det er nu endelig færdigt, og en af
paraplyorganisationerne, Majantja Temong, vil bruge Phamong centeret til at sælge deres
produkter fra. På centret er tre ansatte: en havemand, en nattevagt, og en caretaker. Der
demonstreres hønsehold og grønsagsdyrkning. RSDA og RSDA’s bestyrelse har arbejdet
på en lobby og fortalervirksomhedsstrategi for RSDA. Den er nu færdig. RSDA's personale
har fået undervisning i monitorering og evaluering.
Et resultat af projektet er, at de tre paraplyorganisationer har organiseret sig og afholdt
årsmøder. De opkræver kontingenter, som sættes i banken, de afholder fundraising
arrangementer, og de er i gang med at implementere indkomstskabende projekter.
Paraplyorganisationerne arbejder hårdt på at etablere relationer til landbrugsministeriets
distriktskontorer, og de sender kvartalsrapporter til RSDA. En af de aktiviteter, som har
givet stor inspiration til paraplyorganisationerne, er exchange visits.
I projektet var indlagt et informationsbesøg til Danmark. Formålet med besøget var at
informere i Danmark om projektet og levevilkårene i Lesotho. I løbet af besøget blev der
skrevet flere artikler, som blev publiceret i blade, aviser og netmedier.
Projektperioden sluttede med udgangen af 2012, men gruppen har søgt om forlængelse,
som holdes inden for budgettet.

Bestyrelsen
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Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder, heraf 4 Skypemøder og 3 fysiske
møder. Vi har hver gang været beslutningsdygtige. Det har vist sig, at være en stor fordel
at være 7 medlemmer i bestyrelsen. Året har været præget af projektarbejde, da 1 projekt
er afsluttet og ansøgning til et nyt projekt har været under udarbejdelse. Vi har ikke afsat
ressourcer til at arbejde videre med MANGO-testen, men anser det fortsat som et godt
redskab. Vi har derimod brugt kræfter på at få revideret vores folder til et mere nutidigt
informationsmateriale.

Fundraising gruppen
Der er ikke søgt midler i dette år. Der har ikke været et behov, da DLN ikke har modtaget
ansøgninger fra Lesotho om økonomisk støtte til mindre projekter.
Vi har dog i dette år aktivt udført projektet ”Vandtanke” i samarbejde med BAG, som fik
48.000 kr. af Lauritz Fonden. Karen Steffensen og Helga Halck Højsager havde mulighed
for at møde bestyrelsen for BAG i februar 2012 hos me’ Molly ( tidl. Formand for BAG )
under et skyggefuldt træ i hendes meget flotte have. Bestyrelsen aflagde en meget
engageret rapport om deres vandtankbygning på udvalgte skoler i distriktet. Arbejdet
foregik i deres fritid, idet der var udtryk utilfredshed fra skolens ledelse over, at det foregik i
skoletiden. Det havde dog ikke taget modet fra dem. Da der fortsat var lidt penge tilbage,
bad vi bestyrelsen overveje, om der ved tankene kunne være udbedringer f.eks. tagrender
og nedløbsrør. De bragte dog på banen, at den form de bruger til bygning var ved at være
slidt, så vi bad dem komme med et budget for behovet. De bragte også på banen, at de
gerne ville bygge overdækning på nogle af tankene for at holde snavs ude fra vandet.
Alle tanke er bygget, de har anskaffet en ny form, og der er bygget 3 overdækninger. De
har fremsendt de aftalte rapporter og regnskabet er afsluttet til stor tilfredshed. Der er
bevilliget penge til tagrender og nedløbsrør.
Karen Steffensen har sendt en rapport til Lauritz Fonden, så de kan få et billede på,
hvordan deres støtte er anvendt.
Fundraising gruppen er stadig åbne for at søge penge til DLN aktiviteter, hvis ønsket skulle
opstå.

Kurser
Bodil Mathiassen har deltaget i et fyraftensmøde om nye retningslinjer for bevillinger i
efteråret 2012 - og et andet fyraftensmøde med titel "Fokus på Somalia".
Helga Halck Højsager og Anne Andersen deltog i det daværende Projektrådgivningens (nu
CISUs) Årsmøde i Odense 28. april 2012

Turist rejsen
Vi arbejder på at arrangere en ny rundrejse i Lesotho til efteråret 2013. Denne rejse skal
gå tværs over Lesotho gennem Ramabanta og Semonkong til Sehlabathebe. Planen er at
afslutte med nogle dage i Cape Town med besøg på Robben Island.

Hjemmesiden www.Lumela.dk
Hjemmesiden bliver vedligeholdt med Nyhedsbreve og nyheder på forsiden. Vi har
strammet lidt op på designet i årets løb, men har ikke foretaget væsentlige ændringer.
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Lumela
Vi har igen i år udgivet nyhedsbrevet 4 gange. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1.
december. Til 1. juni-nummeret måtte redaktionen udsende et lille ekstranummer, da
valget i Lesotho, mens udgivelsen fandt sted, tog en uventet drejning, og dermed gjorde
oplysninger bragt i det ordinære nummer forkerte.
Hvis nogen har bidrag til nyhedsbrevet Lumela.dk, er I altid velkommen til at kontakte
Anne Andersen på aan@nrdn.dk eller en fra bestyrelsen. Alle numre bliver lagt ind på
vores hjemmeside www.lumela.dk.

Andre aktiviteter
I marts 2012 var DLN inviteret til en reception på SAS-hotel København i anledning af
Lesothos nye ambassadør Mr. Paramente Phamotse skulle i tiltræde hos Dronningen. Vi
var 6 repræsentanter fra DLN, som deltog.
Invitationen fra Ambassadøren var for DLN et vidnesbyrd om vilje til samarbejde, og Mr.
Phamotse kunne på vegne af Lesotho udtrykke stor glæde over vores støtte til landet.

Fra receptionen efter Ambassadørens tiltrædelse.

Da Lesothos Ambassade flyttede til Irland, efterlod de sig adskillige effekter i København. I
september modtag DLN en mail om, at de ønskede at donere alle deres effekter til DLN.
Det drejede sig om køkkenudstyr, service og møbler. Det var dog for stor en opgave for
DLN. Vi takkede meget for deres opmærksomhed, meddelte at det ikke var muligt for DLN
at løfte den opgave, men tilbød, at vi kunne finde en anden organisation. En meget positiv
tilbagemelding fra Ambassaden gjorde, at vi arbejdede videre med at finde en aftager.
Røde Kors påtog sig med glæde opgaven.

Medlemmer
Endnu en gang er det lykkedes DLN at fastholde et medlemstal på omkring 100.
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