Formandsberetning 2013 -2014
Denmark Lesotho Network (DLN)
I år er det min første beretning som formand. Der hviler et stort pres på mine skuldre for at
leve op til kvaliteten af Helga Halck Højsagers beretninger. Hun var formand i 8 år, og en
garvet kvinde udi beretninger.
Dette år har været et år uden de store tiltag. Dette sagt med tilbageblikket rettet mod den
store fest i anledningen af DLNs 10-års jubilæum sidste år. Her i Danmark har DLN ikke
markeret sig særligt i år, men det er ikke ensbetydende med, at der har været stilstand.
Det har der på ingen måde. Der har været arbejdet hårdt både med de projekter, der har
fået bevilling og er i gang med implementeringen, og på at få nye bevillinger til
fortsættelser og udbygninger af de organisationer, DLN samarbejder med i Lesotho. DLN
har haft stor gavn af, at der er kommet nye og unge kræfter til både i bestyrelsen og i
projektgrupperne. Det er forhåbentlig ikke slut med flere nye unge kræfter, da der er
annoncer ude efter flere til at løfte det store arbejde, det er at søge bevillinger og at holde
styr på, om projektmidlerne bliver brugt til det, de er bevilliget til. Dette kræver bl.a., at der
er medlemmer, der kan tage en uge eller to af deres ferie for at tage til Lesotho, når der er
behov for dette.
Rural Self-help Development Association (RSDA) 2013/14.
RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i de to mest tørkeramte
distrikter, Mafeteng og Mohales Hoek.
Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe
Hedegaard, Maria Clausen, Nis Kloppenborg Skau, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup
og Line Kaspersen. Karen Steffensen er gået ud af gruppen. Projektansvarlige er Anders
og Signe Hedegaard.
Der er gennem ca. et halvt år forsøgt at finde et/flere nye gruppemedlemmer ved at slå
tilbuddet op på relevante uddannelsessteder. Dette er endnu ikke lykkedes.
Gruppens medlemmer er 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.
Strengthening small scale farmer producer groups in Lesotho
I RSDA blev det ovenfor nævnte projekt afsluttet 30. april 2013 efter en ”No cost
extension” periode fra 1. januar 2013. Det har været i gang i 2 år, hvor direktøren og
formanden for RSDA var i Danmark for at se, hvordan dansk landbrug har opbygget sin
organisation og på, hvordan landbruget derved har mulighed for at påvirke politiske
beslutninger. Et besøg, der lå godt i tråd med de opgaver, der i Lesotho blev arbejdet med
i projektperioden.
I slutningen af november 2013 blev afsluttende rapport og regnskab afleveret til CISU og
disse er efterfølgende blevet godkendt. Regnskabsprocessen har afsløret et behov for
træning af RSDA's forståelse for regnskab.
Det bliver der taget fat på i et nyt 1-årigt projekt med RSDA. Et projekt, der bl.a. handler
om at RSDA skal arbejde med regnskab og økonomisk afrapportering. Det hedder:
Strengthening RSDA skills/Political influence of smallholder farmers in Lesotho. Det
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er blevet godkendt af CISU til start 1. januar 2014. Anders Hedegård og Nis Kloppenborg
Skau tog til Lesotho sidst i januar 2014 for at opstarte projektet.

Development Peace Education (DPE) 2013 -14
DPE er en NGO, der arbejder på at bevidstgøre/uddanne Lesothos befolkning fra
forskellige distrikter i deres muligheder for at påvirke politikerne i de beslutninger, der har
indflydelse på dagliglivet for de enkelte samfund og personer ude i landet.
Kommunikationen med DPE foregår via mail og ved projektbesøg. Det er direktøren Ntate
Shale, der i Lesotho står for al kommunikation via mail. Ved besøgene er både ansatte,
frivillige og bestyrelsen med i kommunikationen.
Projektgruppen, der arbejder med DPE er Marie Villumsen, Bodil Mathiasen, Sara Illeras
Castellon Nicolaisen, Lisbet Kristensen, Bodil Højland, Anne Andersen. Nyt medlem i
gruppen er Louise Bau Jensen.
Public Participation in budgetary processes
Der blev i 2012 ansøgt og bevilget et 1-årigt projekt som sluttede 31.12.13.
Dette projekt havde til formål at 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, ministerier og parlamentarikere. Borgerparlamentet
danner grundlag for fortalervirksomhed for at formalisere processer og strukturer for at
sikre, at borgere har mulighed for at deltage i politiske og lovgivende beslutningsprocesser
lokalt og nationalt.
Projektet skulle styrke DPEs kapacitet til at implementere, administrere, monitorere og
evaluere projekter, samt skabe en bedre koordinering mellem donorer og andre partnere.
I øjeblikket kører projektet i en no cost extension indtil 30. juni 2014.
Projektet har generelt levet op til de stillede krav med hensyn til aktiviteter. Der er forsøgt
opstramning på afleveringer af rapporter. Der har været forsinkelser, som DPE ikke har
haft indflydelse på, og i den sidste del af perioden, har det knebet med at DPE har levet op
til de aftaler om aflevering af regnskab og narrative rapporter, der blev indgået ved
evalueringsbesøget i november 2013, hvor der også blev lavet Mango-test med direktøren
og regnskabschefen.

Den 14. jan 2014 er bevilliget afsluttende projektformulering til i DPE.
”Public Participation in Governance and Development” hedder det nye tre-årige
projekt. Marie og Louise tager til Lesotho den 10.-20. marts, hvor de dels skal lave de
afsluttende formuleringer og dels skal på field visits.
Projektet er det tredje projekt under DLN og DPEs eksisterende partnerskab. Projektets
formål er at konsolidere DPEs eksisterende metoder for at fremme borgerdeltagelse og at
udføre fortalervirksomhed for at institutionalisere borgerdeltagelse specifikt i forbindelse med
finanslovsforhandlinger og generelt i forbindelse med at etablere en lov om borgerdeltagelse.
Projektet vil opbygge kapacitet til effektiv borgerdeltagelse i befolkningen og i statslige
institutioner på nationalt, distrikt og lokalt niveau.
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Bestyrelsen

Stående fra venstre: Anne-Marie Erikstrup, Bodil Mathiasen, Karina Ruby, Anne Andersen, Sara Illaris Castellon
Nicolaisen,
Forrest: Karen Steffensen.
Fraværende: Marie Villumsen samt suppleanterne Lisbet Kristensen og Bodil Højland.

Der har i årets løb været afholdt 7 bestyrelsesmøder, heraf 4 Skypemøder, samt 3 fysiske
møder – alle afholdt i U-huset i Århus. Der har gennem årene været en tradition for, at
suppleanterne er med til bestyrelsesmøderne. Det har vist sig, at det er et problem, når
der er mange med til Skypebestyrelsesmøder, da lyden bliver dårlig, og nogen bliver
hægtet af. Det er besluttet, at suppleanterne derfor ikke inviteres til Skypemøderne, men
supplerer, hvis et bestyrelsesmedlem er forhindret.
Vi har hver gang været beslutningsdygtige. Ved sidste generalforsamling blev der valgt tre
nye medlemmer ind, som aldersmæssigt giver en fornyelse til DLN. Dermed er
bekymringen om, at når de, der var med til at starte DLN bliver for gamle til at få
foreningen og projekterne til at køre, så ville DLN blive nødt til at lukke, gjort til skamme.
Året har været præget af projektarbejde, da 2 projekter er afsluttet, og der er søgt om no
cost extension til begge projekter, samt udnyttelse af, at kursen på Rand er faldet markant
i projektperioden. Der er arbejdet med ansøgninger til nye projekter. Der har været flere
besøg i Lesotho, dels som afsluttende projektformuleringsbesøg og som evaluering af
projekter, der afsluttes. Det ene projekt er bevilliget, og det andet har fået en bevilling til
afsluttende projektbeskrivelse.
Vi har afsat ressourcer til at arbejde videre med MANGO-testen af DLN og med at
implementere de mangler, den har afsløret. Testen er dog ikke endeligt afsluttet og
implementeringen er i opstartsfasen.
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Fundraising gruppen
Der er sendt en ansøgning til Kulturstyrelsen, som havde adviseret deres svar til ultimo
november. Pengene skulle gå til de resterende vandtanke i BAG med et nyt budget til
yderligere 13 vandtanke, en ansøgning på i alt 76.633 M (= ca. 50.000 DKK).
Kulturstyrelsen har i begyndelsen af februar givet tilsagn om ca. 7.300 kr., som skal bruges
inden 25. maj 2014. Det kan der ikke bygges 13 vandtanke for. Derfor vil der igen blive
sendt en ansøgning til Lauritzen Fonden. Vi fik penge fra Lauritzen Fonden til vandtanke i
2012, men der var kun penge nok til at bygge halvdelen af de tanke, BAG havde planlagt.
Derfor prøver vi dem igen.

Kurser
Bodil Mathiassen og Lisbet Kristensen har deltaget i erfaringsudvekslings workshop for
projektgrupper.
Lisbet Kristensen har deltaget i kursus om finansielle tilsynsbesøg hos partner.
Karen Steffensen har været på regnskabskursus.

Turistrejse
Vi har arbejdet på at arrangere en ny rundrejse i Lesotho, som skulle foregå i efteråret
2013. Denne rejse skulle gå tværs over Lesotho gennem Ramabanta og Semonkong til
Sehlabathebe. Planen var at afslutte med nogle dage i Cape Town med besøg på Robben
Island. Der meldte sig dog kun en deltager, så bestyrelsen besluttede at aflyse rejsen. Der
arbejdes dog stadig med tanker om, hvordan det kan være muligt at tiltrække
interesserede deltagere til en ny rejse engang i fremtiden. Der har været tale om at
arrangere en tur med vandring som tema.

Hjemmesiden www.Lumela.dk
Hjemmesiden bliver vedligeholdt med Nyhedsbreve og nyheder. Da nyhedsbrevet til 1.
september skulle lægges på hjemmesiden, opdagede vi til vores store gru, at den var
blevet hacket og lagt ned. I løbet af efteråret har Lisbet og Andreas Kristensen lagt et
meget stort arbejde i at få den genskabt. Pt. mangler der nogle få justeringer i, at den
ligner sig selv igen.
Via hjemmesiden har Kim Roelsgaard Nielsen, der er journaliststuderende, og hans
søster, der er kandidatstuderende i Global Studies and Development ved Aarhus
Universitet henvendt sig for at få hjælp til researchen til at producere en kortfilm fra et uland med en original vinkel. De havde valgt Lesotho og en historie om det overgangsritual,
som mange drenge gennemgår, når de er på sercumsission school. Flere medlemmer
kom med gode historier om de oplevelser, de selv havde haft, men gjorde også
opmærksom på, at der er så meget hemmelighed omkring dette, at det ville blive en
nærmest umulig opgave, og at vi ikke kunne tilbyde de kontakter, de efterspurgte. Flere
andre emner blev foreslået, og Kim takkede for inputtet. Vi har ikke hørt, om deres projekt
er blevet til noget.
DLN har ligeledes via hjemmesiden fået en henvendelse fra Rasmus Møller. Han har
gennem de sidste 20 år, fra Rasmus var 18, haft en rigtig god ven, Santos, der nu er 60 og
ønsker at vende tilbage fra Danmark til Maseru for at leve den sidste del af sit liv sammen
med familien. Rasmus vil derfor gerne lave en dokumentarfilm, hvor han vil dokumentere
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Lesothos naturs skønhed, landets historie og kultur. Ud over fokus på den sociale
organisation, økonomien og metafysikken, vil han lave en række interviews bl.a. med
repræsentanter for DLN og samarbejdspartnere. Han vil tage kontakt til danske medier, for
at få resultatet vist der.

Lumela.dk
Vi har igen i år udgivet nyhedsbrevet 4 gange. 1. marts, 1. juni, 1. september og 1.
december. Der bliver lagt vægt på, at der er varierede og spændende indlæg både fra
arbejdet sammen med partnerne, rejsebeskrivelser og de ting, der rører sig i foreningen.
Der er ligeledes hver gang lidt nyt fra Lesotho i form af kopier fra nyhedsmediernes
hjemmesider, og ikke mindst et forsøg på at bringe mange fotos. Det udgives med tekst
både på dansk og på engelsk. Gennem flere år har Peter Rathmann oversat og læst
korrektur. Han har desværre sagt fra. Han har lavet et stort arbejde, som han skal have
stor tak for. Heldigvis meldte Sara Nicolaisen sig som ny oversætter og korrekturlæser. Det
betyder, at Lumela.dk stadig har mulighed for at udkomme på begge sprog.
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
DLNs hjemmeside www.lumela.dk, hvor de til enhver tid kan læses.

Andre aktiviteter
I 2013 fik DLN opdateret den danske version af folderen. Den var færdig til fremlæggelse
på sidste års generalforsamling. Der har længe været planer om at fremstille en folder på
engelsk. Dog er det ikke en folder, der skulle oversættes fra den danske version, men en,
der er målrettet virkeligheden for mennesker i Lesotho, som måske kunne bruge DLN til
noget i forbindelse med et udviklingsprojekt, de gerne vil have i gang. Der har dog ikke
været nogen i DLN, som har meldt sig til opgaven med at fremstille teksten. Skulle der
være nogen, der synes om ideen og som kan afse tid til arbejdet, hører bestyrelsen gerne
om det. Man kunne jo også spørge, om hjemmesiden efterhånden erstatter en folder.

Medlemmer
Endnu en gang er det lykkedes DLN at fastholde et medlemstal på godt 100.
Generalforsamling i Denmark Lesotho Network (DLN), den 22. marts 2014
Anne Andersen
Formand for DLN
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