Formandsberetning 2017/18 for Denmark Lesotho Network
Siden sidste generalforsamling har Denmark Lesotho Network (DLN) som det vigtigste fået opstartet et nyt
projekt, nemlig Working Kids med partneren Lesotho National Council of Women (LNCW). Måske er endnu
et nyt projekt med brugte computere fra skoler i Vejle Kommune til skoler i Lesotho på vej. Det er vigtigt for
DLN at få nye aktiviteter i gang, da vi ikke kan være sikre på fortsat at kunne få bevillinger til flere projekter
med de ”gamle” partnere. Det er både sundt og berigende med nye og flere partnere i Lesotho. Herhjemme i Danmark kører foreningen stabilt med uændret bestyrelse siden generalforsamlingen og lidt flere nye
medlemmer til DLN i løbet af året.

Projekter
RSDA
Notat fra Nis Skau: RSDA er nu i det 3. og afsluttende år for projektet ”Improving the living conditions and
position of smallholder farmers in society through lobbying, advocacy and capacity building”.
Efter DLN det seneste år er den eneste organisation, der kanaliserer donor penge til RSDA, så er der kommet en fransk organisation, som med EU-midler skal støtte udbredelsen af solceller i de landdistrikter, hvor
elektriciteten ikke er nået ud. Organisationen hedder P+sitive Planet, og de vil gøre brug af det store netværk RSDA har i landdistrikterne for nå ud til potentielle bruger af solceller.
RSDA har de seneste par år tjent penge ved et kyllingeprojekt/demonstrationsbrug beliggende nær Mafeteng, hvor de producerer daggamle kyllinger, der dels bruges til opfedning, men også til nye æglæggende
høns. Indtægten er et godt supplement til den daglige drift af RSDA.
I september var Solveig Kappel og Nis Skau på finansielt tilsyn hos RSDA. En spændende uge, hvor de deltog i en 3 dages landbrugskonference. Fra medio september til udgangen af december havde RSDA en
dansk antropologi studerende Jeppe Hedegård i praktik på kontoret. Jeppe har lovet at fortælle om opholdet både i Lumela og på generalforsamlingen.
I februar 2018 er Signe og Anders Hedegård på et afsluttende projektbesøg. Der skal også bruges tid på en
ny ansøgning, der skal sendes til CISU senest den 15. marts. RSDA har stadig et mål og ser en mulighed i at
nå ud og få medlemmer i alle distrikter i Lesotho.
DLN/RSDA gruppen har i løbet af året søgt forskellige fonde om midler til en projektbil, det er lykkedes at få
en bevilling på 100.000 kr, men vi mangler stadig kr. 150.000, for at det når sammen.

DPE
Notat fra Bodil Mathiasen: Vi afsluttede projekt fase tre med Development Peace Education (DPE) i midten
af 2017. Marie Villumsen var i Lesotho for at lave evaluering og afsluttende rapport. Hermed sagde Marie
også farvel til DPE gruppen.
Vi fik CISU bevilling til projektfase 4 - en ny treårig periode, og i oktober var Helga Højsager og Grethe Mygind på projektbesøg, hvor den nye kontrakt blev underskrevet med DPE.
Formålet var også at mødes med evaluerings-teamet og få udarbejdet en Base-line til det nye projekt, der
hovedsageligt går ud på at etablere community libraries med internet adgang ude i distrikterne.
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Helga og Grethe havde også lejlighed til at deltage i Community Parliament, som er DPE's store årlige begivenhed. Her mødes ministre og embedsmænd fra regeringen med medlemmer af DPE's grupper fra 8 distrikter i 3 dage. Man rollespiller et rigtigt parlament (rollerne er indøvet og spilles af lokale, der fremsætter
deres ønsker/krav til de forskellige ministre). I år deltog 300 personer og omkring 15 ministerier var repræsenteret. En stor begivenhed, som nu blev afholdt for 10. gang. Hvert år har der været stigende interesse
fra ministerside for at deltage og konkrete resultater er opnået. Ønskerne fra borgernes side handler for
det meste om vandforsyning, veje, elektricitet, sundhed, uddannelse og sikkerhed (politi beskyttelse i afsides liggende landsbyer).
Fra DPE’s facebook side ved vi, at arbejdet med at etablere community libraries er godt i gang, og vi afventer i skrivende stund rapporter fra det første halve år af projektet.

BAG
Notat fra Karen Steffensen: Der er overført 10.000 Maluti (5.212 kr.) til Berea Agricultural Group (BAG) til
opstart af et griseprojekt. Projektet går ud på, at eleverne skal lære om husdyrhold, og griseholdet skulle
etableres på en af medlemsskolerne. BAG vil gerne supplere kosten til skoleeleverne med svinekød. Pengene kommer dels fra DLNs egen kasse, dels fra kulturfonden (1230 kr). DLN har endnu ikke modtaget nogen
rapport fra BAG, som havde planlagt at købe 5 grise og foder i oktober måned.

Working Kids
Notat fra Carsten Brønden: Carsten Brønden fra projektgruppen var i april i Lesotho for at undersøge muligheden for at samarbejde med Lesotho National Council of Women (LNCW) om kapacitetsopbygning på
skoler, som laver faglig uddannelse for sårbare unge i Lesotho. Det endte med en aftale om partnerskab
mellem DLN og LNCW og efterfølgende en ansøgning om bevilling af 120.000 kr. til et 1-årigt projekt fra
CISU’s pulje til Medborgerindsatser. Projektet blev bevilget og startede d. 1. nov. 2017. Der var lavet aftale
med en studerende fra Roskilde Universitets Center, som skulle have været nogle uger i Lesotho for at lave
behovsanalyse sammen med LNCW, men han sprang desværre fra i sidste øjeblik. Analysen bliver nu gennemført af lokale kræfter med støtte fra projektgruppen herhjemme, mens Carsten Brønden tager til Lesotho i februar 2018 for at facilitere de to følgende moduler, der omhandler design af undervisningsprogrammer og træner træning. Projektets overordnede formål er at støtte kapacitetsopbygning og modernisering af erhvervsskoler, der drives af LNCW og andre NGO’er, og som har fattige og udsatte børn og unge
som målgruppe.

PC’ere til Lesotho
Notat fra Arne Pedersen: Vi har fået en henvendelse fra Egtved Skole i Vejle Kommune, som udskifter brugte
computere. Genbrug til Syd har godkendt disse computere til undervisningsbrug i u-lande. I uge 08-2018
forelægges ideen om at donere brugte computere for øvrige folkeskoler i Vejle Kommune.
Undervisningsministeriet i Lesotho er meget interesseret i at modtage disse computere. I forbindelse med
at Carsten Brønden rejser til Lesotho i februar 2018, mødes han med CAMARA, en non profit organisation i
Lesotho, som vil sørge for implementering af pc´erne i forhold til sikring af strømforsyning, opsætning,
installering af undervisningsprogrammer, uddannelse af lærere, vedligeholdelse og senere skrotning. Jvf.
Genbrug til Syd som har godkendt computerne, vil disse have en tilfredsstillende restlevetid (4 – 5 år), men
det må CAMARA også tage stilling til på grundlag af tekniske specifikationer.
Hvis det lykkes at skaffe ca. 450 computere (1 stk. 20” container), samt at CAMARA godkender computerne,
søger vi senest i august om gratis transport (Vejle – Maseru). Under forudsætning af at gratis transport
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bevilges, kan første afskibning finde sted i efteråret 2018.

Uddannelsesudveksling
Grete Mygind og Helga Halck har været i gang med at undersøge mulighederne for at danske sygeplejerskestuderende (og evt. andre studerende) kan tage et praktikforløb i Lesotho. Formålet med dette er dels at
unge danskere kan få kendskab til Lesotho og fatte interesse for at støtte udviklingen i u-lande generelt,
dels at Lesotho kan få gavn af danske studerendes input til udviklingen af faglige kompetencer. Det er imidlertid ikke så let at få etableret en udveksling, da de danske uddannelsesinstitutioner stiller store krav i forhold til det faglige niveau i et praktikforløb, og det tager tid at få det sikret i Lesotho. Der er også udfordringer i forhold til indlogering og sikkerhed for en dansk praktikant. Lige nu er projektet sat i bero.
DLN har af egen kasse støttet med flybilletten til en antropologistuderende, Jeppe Hedegaard, som i efteråret 2017 har været på praktikophold i Lesotho. Han har været tilknyttet RSDA og støttet dem i deres arbejde.

Mellemfolkelighed
Kulturrejsen nov. 2017 blev gennemført med 11 deltagere på rejsen inkl. Lisbet Kristensen og Anne Andersen, som var turledere. Rejsen var meget vellykket med tilfredse deltagere. Ca. halvdelen af deltagerne
havde tidligere været i Lesotho, og resten havde ikke set landet før. Der er lavet et stort oplysningsarbejde
for at få rejsen gennemført. Her iblandt en artikel med billeder til Rejsetillægget i Jysk/Fynske medier. Dette
var DLN’s fjerde kulturrejse til Lesotho, og det har været tiltagende svært at få tilstrækkelig mange deltagere til at gennemføre rejsen. Der bør være 15-20 deltagere for at prisen kan blive rigtig attraktiv. Det er
uvist, om DLN igen vil arrangere en rejse, men vi vil gerne hjælpe til at flere turister kommer til Lesotho og
får øje på det smukke land.
Arne Pedersen har kontaktet flere danske rejsearrangører mhp. at gøre dem interesserede i at inkludere
Lesotho i deres rejsemål, når de laver ture til Sydafrika. Det vil vise sig med tiden, om det lykkes, men der er
ikke umiddelbart nogen, som har vist interesse heri.

Kommunikation og oplysning
DLN’s nyhedsbrev Lumela udkommer 4 gange om året, redigeres af Anne Andersen, oversættes til engelsk
af Carsten Brønden, og kan ses på hjemmesiden under fanen Newsletters, http://lumela.dk/
Hjemmesiden er et par gange i årets løb brudt ned, men takket være Andreas Kristensen er den relativt
hurtigt kommet op at køre igen.
Facebook siden lever endnu, men der kunne godt være mere aktivitet.
Kommunikationsgruppen udfører arbejde i forbindelse med oplysning. I år har der været oplysning til skolerne i Vejle omkring brugte computere.
Folder på engelsk om DLN er færdiggjort, kan rekvireres gennem bestyrelsen.
Anne Andersen har holdt oplæg om Lesotho på Seniorhøjskolen i Århus i september, hvor der var stor interesse for at se og føle på de lokale ting, der var udstillet. Ligeledes var der stor interesse for billederne, og
deltagerne havde stor spørgelyst. Der deltog ca. 40 – 45 på dagen.
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Solveig Kappel og Nis Skau har lokalt i Danmark været ude at holde 3 foredrag om RSDA og Lesotho med i
alt ca. 60 deltagere. Det har været i en landmands-seniorklub, Aftenhøjskolen Maugstrup og i Rotary Vojens.

Foreningsliv
DLN har ikke afholdt nogen pitso/fest i det forgangne år. Skal der være noget sådant i 2018? Det er jo altid
tilladt for medlemmerne at tage initiativ til den slags, det er bare at give bestyrelsen besked, hvis man har
en idé.
DLN plejer at have godt 100 betalende medlemmer. Ved udgangen af 2017 havde vi 99 betalende medlemmer. Medlemmerne udgør rygraden i foreningen, og det er tilfredsstillende at se et stabilt medlemstal.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen i 2017, består af formand Karina Ruby, næstformand
Lisbet Kristensen, kasserer Karen Steffensen, sekretær Carsten Brønden, Bodil Mathiasen, Nis Skau, Grete
Mygind. Suppleanter: Anne Andersen og Arne Pedersen. Bestyrelsen har afholdt 8 møder, 3 fysiske og 5 via
Skype.

Arbejdsgrupper
DLN’s arbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige opgaver. I 2017 har
der været 9 aktive grupper: kommunikation, projektgrupper (RSDA, DPE, BAG, Working Kids, PC’ere til Lesotho og Uddannelse), fundraising og kulturrejse. Foreningens medlemmer har deltaget i en række kurser
og arrangementer i CISU, bl.a. fundraising kursus, introduktion til CISU’s puljer, informationsmøder og generalforsamling.

Andre aktiviteter
I efteråret deltog et par bestyrelsesmedlemmer i Dialogmøde med CISU, hvor de generelle udfordringer i
arbejdet med udviklingsbistand blev diskuteret. Ligeledes de eventuelle specifikke udfordringer DLN kan
have, som bl.a. kan være at få tid til oplysningsarbejde i Danmark og deltagelse i aktiviteter i den danske
NGO-verden. DLN drives af frivillige kræfter, og vi har kun få ressourcer til andet end at køre foreningen og
de projekter, som vi har i gang i Lesotho. Vi ser vigtigheden af også at være synlige i Danmark og at støtte
op om den folkelige opbakning til at støtte udviklingsarbejde i Syd. Det er blevet til flere foredrag i forskellige foreninger i årets løb.

Februar 2018, Karina Ruby
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