Årsberetning 2019/20 fra bestyrelsen for Denmark Lesotho Network
Kort om DLN i 2019
I 2019 har DLN bevæget sig i flere nye retninger. I bestyrelsen arbejder vi hen imod at leve op til de anbefalinger, som visionsdagen og generalforsamlingen i marts 2019 førte med sig.
På visionsdagen i Nyborg blev der bl.a. talt om, at DLN bør være mere synlig i oplysningsarbejde i Danmark.
Det har vi været i form af en stor begivenhed, nemlig aktiv deltagelse i Folkemødet på Bornholm. DLN havde en stand i alle 3 dage, hvor vi kom i snak med mange forbipasserende mennesker, og hvor vi viste film
om vores arbejde i Lesotho og landet som sådan. Tre Basotho’er besøgte Danmark i den uge og deltog
sammen med os i Folkemødet.
Der blev i Nyborg også talt om, at DLN bør finde andre donorer end CISU. Vi kan ikke være sikre på fortsat
at leve af kun at have de to gamle partnere, DPE og RSDA, med funding gennem CISU. Der er nu etableret
et samarbejde med Genbrug til Syd, som også finansieres af Udenrigsministeriet ligesom CISU. I slutningen
af 2018 fik DLN sendt 33 computere afsted til en skole i Lesotho, og i slutningen af 2019 er der blevet sendt
en container med brugt hospitalsudstyr til et hospital i Lesotho. Transporten er finansieret af Genbrug til
Syd. Det er et nyt spor for DLN at beskæftige sig med genbrug til Lesotho. Det har været diskuteret en del
både på generalforsamlingen 2019 og i løbet af året i bestyrelsen, om det er et spor, som DLN bør gå ud af.
Et nyt spor er også udveksling af unge studerende, som så småt er startet op. Det har været i støbeskeen i
flere år, og nu er det lykkedes at få sendt to sygeplejestuderende i praktik på et hospital i Lesotho. Det har
længe været DLNs ønske at få flere unge danskere til at få øje på Lesotho som land, samt at give Lesotho
mulighed for at profitere af danske studerendes viden.
Med de to ”gamle” partnere Development Peace Education (DPE) og Rural Selfhelp Development Association (RSDA) har vi stadig projekter kørende, og det går godt. Det er efterhånden to meget langvarige og stabile partnerskaber, hvilket både de og vi profiterer af. Mere om det længere nede under projekter.
Som opfølgning på visionsdagen har bestyrelsen lavet et udkast til en strategiplan for de næste 4 år, 20202024. Den vil blive præsenteret på generalforsamlingen med henblik på vedtagelse, evt. med ændringer
foreslået af generalforsamlingen.
Selve grundlaget for DLN, de ca. 100 medlemmer af foreningen, hvoraf ca. 25 er aktive og yder mange timers arbejde for foreningen, er uændret og stabilt.

Bestyrelsen
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen i marts 2019:
Formand:
Karina Ruby
Næstformand: Lisbet Kristensen
Kasserer:
Nis Skau
Sekretær:
Carsten Brønden
Bodil Mathiasen
Arne Pedersen
Helga Halck Højsager
Suppleanter: 1. Grete Mygind
2. Anne Andersen
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I årets løb er Helga Halck Højsager udtrådt af bestyrelsen, og Grete Mygind er indtrådt i stedet. Bestyrelsen
har siden sidste generalforsamling afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 fysiske møder og 6 via Skype samt en strategidag (heldagsmøde). Suppleanterne har deltaget ligeså meget som bestyrelsesmedlemmerne.

Arbejdsgrupper
DLN’s arbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige opgaver. I 2019 har
der været 8 aktive grupper: Kommunikationsgruppen, Oplysningsgruppen, Fundraisinggruppen, Rejsegruppen og 4 projektgrupper, nemlig RSDA-gruppen, DPE-gruppen, Genbrug til Lesotho og Uddannelsesudveksling.

Kommunikation og oplysning
Kommunikationsgruppen udfører arbejde i forbindelse med information og oplysning om DLN.
DLN’s nyhedsbrev Lumela udkommer 4 gange om året, redigeres af Anne Andersen, Anna Maria Haslund og
Michael A. Hansen. Det oversættes til engelsk af Carsten Brønden, og det kan læses på hjemmesiden under
fanen Newsletters, http://lumela.dk/
Hjemmesiden fungerer stabilt og administreres af Lisbet Kristensen.
Desuden har DLN en Facebook-side, og en folder på engelsk om DLN. Den kan rekvireres gennem bestyrelsen.
Oplysningsgruppen, som består af Mie og Janus Wejdling, Lisbet Kristensen og Bodil Mathiasen, har organiseret, at DLN deltog i Folkemødet på Bornholm i 2019.
Denmark Lesotho Network (DLN) havde en bod på Folkemødet på Bornholm med 5 events samt et event på
CISU’s skib Anton. Events i boden bestod af forevisning af videoer – enten om demokrati eller klima med
efterfølgende spørgsmål og diskussion. Ud over tilskuere var der til stede medlemmer af Denmark Lesotho
Network og 3 nedennævnte gæster fra Lesotho, som kunne supplere med viden om de aktuelle tilstande i
landet. I den øvrige tid kørte en præsentationsvideo om DLN og partnerne i Lesotho i sløjfe. Der var en
jævn strøm af besøgende, der fik tilbudt rooibos-the fra Lesotho, Biltong, sweets m.m. samt en god snak
om Lesotho.
På skibet Anton var der arrangeret en diskussion om ”Hvornår er demokrati demokratisk?” Oplæg og diskussion foregik mellem Bjørn Førde fra Førde for Dialogue, Klavs Wulff, forfatter og Sydamerikaekspert, og
vore gæster fra Lesotho, Coordinator S. Shale og Peace Education Researcher Mrs. Kuape fra Development
for Peace Education (DPE) samt Seabata Motsemai, Executive Director for Lesotho Council of Non Governmental Organisations(LCN).
Mange blev opmærksomme på vores gæster, når de bevægede sig rundt i bybilledet. Specielt coordinator
Shale med sin karakteristiske Basothohat. Det tiltrak mange nysgerrige og var et fint supplement til facing
på gaderne. Flyers med omtale af land og events blev distribueret. I betragtning af de mange events (3000),
der blev udført på de tre dage og den mængde mennesker, der deltog i folkemødet, er det positivt overraskende, hvor mange der fandt vej til vores bod. Så vi har trods skepsis i starten så langt opfyldt forventningerne om kontakter til almindelige mennesker, organisationer og meningsdannere. Mht. udbredelsen af
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kendskabet til dette lille lidt anderledes afrikanske land, må vi også sige, at det lykkedes til fulde. Specielt
også fordi vi var 14 aktive frivillige, der ”netværkede” på folkemødet.
Aktiviteten har i hvert fald afstedkommet at flere mennesker kender til Lesotho. Derudover har diskussionen på Anton nuanceret demokratiopfattelser hos de tilstedeværende. Besøgende i teltet/boden fik også
forståelsen af, at et fattigt land som Lesotho trods mangel på ressourcer tager hånd om demokrati- og klimaudfordringer på en avanceret måde. DLN fik 25.000 kr. i tilskud fra CISU’s oplysningspulje.
De 4 korte videofortællinger om Demokrati, Klima, Turisme og DLN, i alt ca. 45 min. film, kan bruges til oplysningsarbejde i både Danmark og Lesotho. De ligger på vores hjemmeside, http://lumela.dk/ video tales.
De kan også findes på vores egen YouTube kanal (søg på Denmark Lesotho Network).

Fundraising
Gruppen, som har til formål at finde funding ud over donationer fra CISU, er genopstået med Andres
Foghsgaard og Lisbet Kristensen som medlemmer. Der har været søgt om støtte fra LauritzenFonden til
udstyr til hospitalet i Morija, Scott Hospital. Hospitalet har søgt DLN om diverse udstyr til en ny afdeling for
svangre kvinder med forventet vanskelig fødsel. Desværre fik DLN et afslag fra LauritzenFonden. Ansøgningen fra Scott Hospital blev delvist imødekommet med penge fra DLN’s egen kasse.

Kulturrejse
Rejsegruppen, bestående af Lisbet Kristensen, Anne Andersen og Bodil Mathiasen, har i løbet af 2019 planlagt og reklameret for en rejse til Lesotho i april 2020. Ved Folkemødet på Bornholm uddelte vi flyers og
andet informationsmateriale om rejsen, og mange lyttede interesseret til planerne for kulturrejsen. Desværre måtte turen alligevel aflyses pga. for få tilmeldte. Ved deadline d. 10. januar var der kun 7 tilmeldte,
og der skal være mindst 10 deltagere for at rejsen kan gennemføres til den angivne pris. Det er ærgerligt,
da kulturrejser er et godt tiltag i forhold til mellemfolkelighed og oplysningsarbejde i Danmark. DLN har
arrangeret 4 kulturrejser til Lesotho siden 2008 (2008, 2011, 2015 og 2017). Vi vil gerne arbejde for at flere
turister kommer til Lesotho og får øje på det smukke land.

Projekter i Lesotho
RSDA – Rural Selfhelp Development Association
RSDA-projektgruppen består af Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Nis Skau, Solveig Kappel, Anne-Marie
Erikstrup, Anne Jakobsen, og Ole Kristensen. Fra RSDA-projektgruppen rapporteres:
På sidste års generalforsamling berettede vi, at vi i oktober 2018 havde taget hul på et 3 årigt projekt til 4,2
mio. kr. På CISUs hjemmeside står der om dette projekt:
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"Missionen er at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne
levevilkår. Firetusinde landbofamilier vil nyde direkte gavn af projektet, mens muligheden for at få indflydelse på egne levevilkår vil gavne samtlige bønder i Lesotho. Visionen er at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af Lesotho som så, i lighed med danske (magtfulde) landboorganisationer, vil gøre deres indflydelse gældende overfor lokale og nationale beslutningstagere. Dette er en ambitiøs vision, som har krævet stabilitet og kapacitet de to første faser af projektet. Samtidig er det en vision, som, her ved indgangen
til tredje og sidste fase i projektet, allerede bærer frugt i form af konkrete resultater, anerkendelse og indflydelse i forhold til specielt nationale beslutningstagere. Denne sidste fase af 3 i det samlede projekt, vil
udbrede og forankre de opnåede erfaringer fra de to første faser."
Projektet er nu i sit andet år. Og det kører planmæssigt. Det har været et langt sejt træk fra at vi, for 12-14
år siden, byggede vandtanke i 3 distrikter til at vi i dag arbejder med at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af hele Lesotho. Et langt sejt træk. Heldigvis er RSDA en sejtrækker.
Af højdepunkter det første år skal nævnes en rigtig flot baseline undersøgelse og rapport. Udskiftningen af
den 15 år gamle IZUZU 4X4 med en spritny Toyota 4X4 var også en milepæl, der bør nævnes.
Men måske var projektbesøget fra CISU, det første besøg efter næsten 15 års CISU finansieret projektarbejde, alligevel det største højdepunkt. I den efterfølgende besøgsrapport konkluderer CISU:
CISU har et positivt indtryk af projektet, dets relevans og af RSDA. RSDA og RSDA-partneres kapacitet vil
sikre en vellykket implementering. RSDA ser samtidig ud til at spille en vigtig rolle i landbrugssektoren i
Lesotho og opfattes af sektoren som væsentlig for at knytte små landbrugere til relevante
interessenter. Flere-interessenters-tilgangen er relevant, idet den udfordrer problemer fra mange
retninger (RSDA koordinerer i denne fase samarbejdet mellem en række NGO’ere som også arbejder med
småbønder). Derfor er LAFF-projektet meget relevant, men også komplekst og ambitiøst.
Vores samlede indtryk er, at den økonomiske styring af tilskuddet udføres omhyggeligt og
Grundigt.
I rapporten foreslår CISU os at søge penge til et nyt projekt, hvor klima skal være omdrejningspunktet. I
DLN-RSDA-projektgruppen er de første overvejelser og drøftelser med hensyn til et efterfølgende projekt
således så småt i gang.
Ser vi fremad her helt kort, så får vi i april besøg fra RSDA. RSDA vil lede en delegation på 5, hvor regering,
partnere, bestyrelse, landmænd og RSDA vil være repræsenteret. Besøget vil blive planlagt så delegationen
kan deltage i CISU 25-års jubilæum.
Og i efteråret vil vi lave det næstsidste projektbesøg i dette projekt. Projektbesøget vil have fokus på den
finansielle styring og afrapportering.

DPE – Development for Peace Education
DPE-projektgruppen består af: Lisbet Kristensen, Bodil Mathiasen, Grete Mygind, Carsten Brønden, Andreas
Kristensen, Marcus Mathiasen. Fra DPE-projektgruppen rapporteres:
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Højdepunktet i året var partner besøg fra Lesotho og deltagelse i Folkemødet på Bornholm.
National koordinator Sofonea Shale og Peace Education researcher Kuape Kuape ankom til København 2.
Pinsedag. De var i selskab med Seabata Motsamai, direktøren fra Lesotho Council of NGOs, som også skulle
deltage i Folkemødet.
Inden afrejsen til Bornholm var der lejlighed til at besøge et par organisationer i København, som DPE var
særligt interesserede i at møde, nemlig Global Contakt (tidligere Afrika Kontakt) og Center for konfliktløsning.
På Folkemødet havde gæsterne en meget central rolle i formidling af information om Lesotho - både i DLN’s
telt, hvor de efter hver filmforevisning var i dialog med tilskuerne og på CISUs debat-skib.
Desuden havde Shale og Motsamai fornøjelsen af at mødes med Professor Jørgen Elklit fra Aarhus Universitet, som de har været i løbende kontakt med, siden han var nede til at ændre valgsystemet i Lesotho i starten af nullerne.
I Aarhus var der arrangeret møde med en lokal tv/radio station samt med Borgmesterens afdeling i kontoret for aktivt medborgerskab.
DLN/DPE gruppen fik også lejlighed til grundigt at diskutere det fremadrettede arbejde med etablering af
de 8 community libraries i Lesotho. Et arbejde, der har vist sig at være mere kompliceret end først antaget bl. a. på grund af infrastruktur, manglende netværk, elektricitet mm.
CISU aflagde tilsynsbesøg hos DPE i oktober. De havde lejlighed til at overvære en live-streaming session på
Community Library i Seforong.... Langt fra Maseru - ude i bjergene. Her kunne et stort publikum overvære
politiske forhandlinger i Maseru online.
Vi har efterfølgende været til et "debriefing møde" med CISU, hvor de gav os gode råd og også udtrykte, at
vores projekt har stor relevans og potentiale.
Ved årets slutning er seks af de planlagte otte Community Libraries operationelle.
DPE har ofte og løbende kontakt med os via WhatsApp, mail og telefon.

Genbrug til Lesotho
I starten af 2019 ankom 33 brugte pc’ere fra Egtved Skole til Lesotho. Transporten var finansieret af Genbrug
til Syd, og 26 stk. nåede helt frem og blev installeret på en skole gennem DLN’s partner Camara i Lesotho.
I 2019 har Arne Pedersen arbejdet på at imødekomme en ansøgning om brugt hospitalsudstyr og andet
udstyr fra Scott Hospital i Morija. Hospitalet sendte en liste over ønsket hospitalsudstyr til en ny afdeling for
gravide kvinder med en forventet svær/risikofyldt fødsel. De ønskede bl.a. hospitalssenge, madrasser, babysenge, ultralydsscannere og meget mere. Det er lykkedes at få en stor del af det ønskede brugte hospitalsudstyr fra et renoveringsværksted i Aalborg, som også har klargjort og pakket udstyret i en container.
Renoveringsværkstedet samarbejder med Genbrug til Syd, som har finansieret transporten. Resten af pladsen i containeren er fyldt ud med fodboldudstyr doneret af St. Restrup IF, bl.a. bolde, fodboldstøvler og tøj.
Desuden søgte Scott Hospital om almindeligt udstyr som køleskab, kontormøbler, rengøringsudstyr til afdelingen for 25.000 kr. Dette blev uden held forsøgt bevilget gennem LauritzenFonden, så det endte med at vi
bevilgede pengene fra DLN’s kasse. Scott Hospital har selv indkøbt udstyret lokalt. Partneren i Lesotho er
Lesotho Evangelical Church of Southern Africa (LECSA), som driver hospitalet.

Uddannelsesudveksling
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Efter et par års forarbejde er det nu lykkedes Grete Mygind at få to sygeplejestuderende sendt til Lesotho
på praktikophold. Camilla Kofod Jensen og Karoline Johannesen, som studerer på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/København er som de første danskere taget på et 3 ugers praktikforløb på Paray Mission Hospital i Thaba Tseka. DLN har betalt deres flybilletter og visum til Lesotho for at hjælpe processen i gang omkring udveksling af studerende mellem Danmark og Lesotho. De to studerende vil fortælle om deres ophold
på generalforsamlingen d. 21. marts 2020.

Andre aktiviteter
Lisbet og Bodil har deltaget i en ERFA workshop hos CISU tidligt på året. Lisbet og Karina har deltaget i et
kursus om ’Foreningsledelse og den gode bestyrelse’ hos CISU. Arne og Grete har deltaget i generalforsamling hos Genbrug til Syd. Helga har deltaget i generalforsamling hos CISU.
Der pågår lige for tiden reviews. Udenrigsministeriet er i gang med review af CISU, hvor Anders H og Karina
har deltaget i et møde. CISU skal lave review af DLN (og deres øvrige medlemsorganisationer), hvor Nis og
Karina skal deltage i et møde. Udenrigsministeriet vil gerne vide, om og hvad de får for pengene.

Februar 2020,
Bestyrelsen i DLN v. formand Karina Ruby

Denmark Lesotho Network på Folkemødet, Bornholm, juni 2019.
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