Strategi plan for Denmark Lesotho Network 2016 – 2020
Målsætning for DLN:
 At støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i
landet.
 At fremme kontakten mellem folk i Lesotho og Danmark.
Et kvalificeret bidrag til udviklingssamarbejdet
Mål: Udvikle DLN's kapacitet og motivation til at yde et kvalificeret bidrag til udviklingen i Lesotho.
DLN vil
 Sikre transparens og åbenhed i foreningens arbejdskultur og beslutningsprocesser.
 Organisere foreningens aktiviteter i arbejdsgrupper. Grupperne har autonomi inden for rammer
der defineres af bestyrelsen og generalforsamlingen. Det tilstræbes at alle arbejdsgrupper er
repræsenteret i bestyrelsen.
 Engagere medlemmerne aktivt i foreningens arbejde og skabe muligheder for involvering i
forskellige typer opgaver. Der tages højde for medlemmernes forskellige ressourcer og
muligheder for at bidrage til arbejde.
 Opfordre alle medlemmer til at deltage aktivt i CISU’s kurser og arrangementer.
 Opfordre arbejdsgrupperne til at inddrage studerende og ressourcepersoner i gruppernes
arbejde.
Støtte til samarbejdet med civilsamfundet i Lesotho
Mål: At etablere og styrke partnerskaber og samarbejder med organisationer i Lesotho for derved
at styrke opbygningen af et demokratisk og uafhængigt civilsamfund i Lesotho
DLN vil
 Indgå partnerskaber med organisationer i Lesotho, der arbejder inden for DLNs formål.
Partnerskaber der involverer økonomisk støtte forankres i en arbejdsgruppe. Antallet af
partnere afstemmes med foreningens kapacitet.
 Udarbejde projektstrategier i samarbejde med partnere og med afsæt i partnernes ønsker og
behov. Hvor nødvendigt, søger DLN og partnerne i fællesskab midler til arbejdet.
 Udveksle viden og metoder med partnerne
 Udveksle erfaringer og samarbejde med andre organisationer i Danmark og Lesotho med
henblik på at opbygge og aktivt bruge netværket til at styrke arbejdet i Lesotho.
 Sikre at partnere og DLN kan arbejde under stadig skiftende vilkår i Lesotho
 Sætte fokus på marginaliserede grupper
Støtte til mellemmenneskelig forståelse i forskellige kulturer
Mål: At styrke forståelsen i Danmark for Lesothos befolknings vilkår og fastholde viljen til at
bekæmpe fattigdom og styrke demokrati og menneskerettigheder i Lesotho.
DLN vil
 Organisere kulturrejser til Lesotho for at øge kendskabet til Lesotho og DLNs arbejde
 Invitere partnere til Danmark med henblik på oplysningsvirksomhed
 Foredragsvirksomhed
 Deltage i CISU’s kampagner
 Formidle kontakt mellem institutioner i Syd og Nord, eksempelvis indenfor uddannelse
 Udgive et nyhedsbrev 4 gange årligt.
 Formidle nyheder og information om Lesotho gennem hjemmeside og opprioritere sociale
medier til kommunikation og synlighed
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