Årsberetning 2020 fra bestyrelsen for Denmark Lesotho Network
Kort om DLN i 2020
Vi kommer ikke udenom at nævne coronavirus og Covid19 i en beretning om 2020, da også Denmark Lesotho Network (DLN) i høj grad har mærket konsekvenser af pandemien. Det gælder både arbejdet her
hjemme i Danmark og vores arbejde i Lesotho. Her i Danmark er vi dog kun ramt i mild grad i forhold til,
hvordan det er i Lesotho. Pandemien rammer hårdere i Lesotho, både hvad angår vores partneres mulighed
for at udføre deres arbejde, og hvad angår befolkningens mulighed for at klare sig rent helbredsmæssigt og
økonomisk.
I Danmark har vi i DLN stort set kunnet gennemføre vores sædvanlige aktiviteter, om end i en anden form
end normalt. Online møder har erstattet mange af de sædvanlige fysiske møder i bestyrelsen og i projektgrupperne/arbejdsgrupperne. Så vidt vides har ingen af medlemmerne i bestyrelsen eller arbejdsgrupperne
været smittet med Covid19, og vi har været arbejdsduelige som normalt. I Lesotho har vores partnerorganisationer været ramt af landets lock down, så de ikke har kunnet gennemføre alle deres programsatte aktiviteter. Personalet har skullet arbejde hjemmefra, og de har ikke kunnet rejse ud i landet og arbejde med
deres målgrupper som planlagt. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til vores donor CISU, som
har bevilget penge til de programsatte aktiviteter. Man må ikke uden videre bruge pengene til noget andet,
så der har været gang i ansøgninger om at få lov til at lave andre aktiviteter for pengene; corona-relaterede
aktiviteter.
Her i Danmark har vi med anspændthed og bekymring forsøgt at følge med i, hvordan situationen i Lesotho
har udviklet sig. Det, vi hører, er desværre, at situationen i Lesotho er forfærdelig med mange covid19-syge
og mange døde. Folk er utrygge, da viden og information om landets tilstand er mangelfuld. Den er formentlig også ukendt hos myndighederne, da der ikke testes ret mange i Lesotho. Der tilbydes ikke gratis
test, og en covid-test koster ca. 325 Dkk. Det har mange mennesker ikke råd til, og derfor testes kun få. For
at krydse grænsen til Sydafrika skal man fremvise en negativ covid-test, hvilket får mange til at krydse
grænsen illegalt udenfor de officielle grænseovergange. Det er ulovligt og farligt, flere er druknet i grænsefloden i et forsøg på at svømme over.

Bestyrelsen
Generalforsamlingen 2020 var oprindeligt planlagt til d. 21. marts, men den blev udskudt til juni pga. corona-restriktioner. Den blev igen udskudt til 30. august, hvor det stadig ikke var forsvarligt at mødes, så den
endte med at blive afholdt som online møde over Zoom med 18 deltagere. Vores holdning er, at det er
skønnere at mødes fysisk, men at det er muligt at afvikle generalforsamlingen virtuelt.
Bestyrelsen har i 2020 afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 fysiske møder og 6 via Skype/Zoom. Suppleanterne
har deltaget ligeså meget som bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen besluttede i april 2020 at bevilge ca. 100.000 Dkk fra DLNs egen kasse til fordeling mellem vore
tre partnere i Lesotho til brug i specifikke corona-relaterede aktiviteter. Ved generalforsamlingen i august
blev det besluttet at bevilge yderligere 100.000 Dkk til samme formål. Pengene er hovedsageligt gået til
oplysning om Covid19, mad til udsatte skolebørn og værnemidler.
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I 2020 har bestyrelsen arbejdet på at udarbejde og forbedre forskellige dokumenter, som indtil nu har været utilstrækkelige. Ved CISUs tilsyn af DLN i foråret 2020 blev vi gjort opmærksom på, at flere af DLNs procedurer og politikker ikke var godt nok beskrevet. Når man søger penge fra CISUs puljer, som består af penge fra Udenrigsministeriet, er der høje krav til organisationens procedurer og politikker i forhold til styring
af økonomi og adfærdsmæssige kodeks.
Bestyrelsen har efterfølgende fulgt op på de krav, CISU havde til vore finansielle og administrative procedurer, som de havde påpeget ved tilsynet. Bestyrelsen har også drøftet og fået beskrevet DLNs anti koruptionspolitik samt PSEAH-politik (sexisme-politik) i forhold til de anvisninger vi havde fået fra CISU. Det gælder
også i forhold til vores samarbejde med partnere i Lesotho. RSDA og DPE havde tilsvarende tilsyn fra CISU i
efteråret 2019, - hvor bestyrelsen og projekt-arbejdsgrupperne herefter sammen med DPE og RSDA i Lesotho har fået fulgt op på alle spørgsmål og betingelser fra CISU`s tilsyn. Endelige godkendelser er modtaget
fra CISU i november 2020.
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen i august 2020:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Suppleanter:

Karina Ruby
Lisbet Kristensen
Nis Skau
Carsten Brønden
Bodil Mathiasen
Arne Pedersen
Karsten Lund
1. Anne Andersen
2. Daniel Weldesilasie

Arbejdsgrupper
DLN’s arbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige opgaver. I 2020 har
der været 6 aktive grupper: Kommunikation og oplysning, Fundraising-gruppen og 4 projektgrupper, nemlig
RSDA-gruppen, DPE-gruppen, Genbrug til Lesotho og Uddannelsesudveksling. Rejsegruppen er ikke opløst,
men den er for tiden ikke aktivt i gang med at planlægge en kulturrejse for medlemmer til Lesotho.
Her lidt info fra arbejdsgrupperne:

Kommunikation og oplysning
Kommunikationsgruppen udfører arbejde i forbindelse med information og oplysning om DLN.
DLN’s nyhedsbrev Lumela udkommer 4 gange om året. Efter 12 år som redaktør har Anne Andersen valgt at
give jobbet videre til Karsten Lund. Anne skal have stor tak for det store arbejde, hun har lagt i at udsende
nyhedsbrevet stabilt og til tiden hvert kvartal siden 2008. Anna Maria Haslund og Michael A. Hansen læser
fortsat korrektur, og det oversættes til engelsk af Carsten Brønden. Nyhedsbrevet kan læses på hjemmesiden under fanen Newsletters, http://lumela.dk/
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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.

Fundraising
Fundraisinggruppen har til formål at finde funding ud over donationer fra CISU og GTS; den består af Andres Foghsgaard og Lisbet Kristensen. Der har ikke været søgt midler til noget udover bevillingerne fra CISU
og GTS i 2020.

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:
RSDA-DLN-projektgruppen består af i alt 7 medlemmer. Gruppen er dejlig stabil. Der har således ikke været
udskiftninger på holdet de seneste 3 år. Det smitter af på projektarbejdet. Dels som en stabilitet i vores
støtte og opbakning til RSDA’s implementering af planlagte aktiviteter. Men også vores støtte og opbakning
til deres afrapportering, ikke mindst økonomisk, giver vores partner tryghed og arbejdsro. Hos RSDA kalder
de det, vi har sammen, for et reelt partnerskab.
2020 startede dog med, at vi måtte covid-19 aflyse det planlagte besøg fra Lesotho i april. Besøget var planlagt, så RSDA-delegationen kunne deltage i festlighederne omkring CISUs 25-års jubilæum. I første omgang
blev besøget udsat. Som det ser ud nu, er det mere end meget tvivlsomt, at besøget vil kunne afvikles indenfor projektperioden.
På trods af Corona-nedlukning af landet som sådan, er vort nuværende projekt med RSDA blevet holdt kørende. Projektet havde opstart med udgangen af 2018 og slutter med udgangen af 2021. Muligvis med en
mindre forlængelse ind i 2022.
Målgruppen for dette projekt er, som for tidligere RSDA-projekter, Lesothos småbønder. Visionen er, at
Lesothos småbønder får politisk indflydelse og evne til at drive levedygtig landbrugsvirksomhed. Resultatet
af projektet er et "Lesotho Agriculture and Food Forum". En organisation der både regionalt og nationalt
opbygger småbøndernes sociale kapital sammen med en skarp lobbyvirksomhed og advokatvirksomhed
over for Lesothos regering. Regeringen har forpligtet sig til at levere den nødvendige infrastruktur og muliggøre levedygtig landbrugsvirksomhed i landdistrikterne i Lesotho. Men de skal tilsyneladende guides og
fastholdes for at dette sker. Fokus er på partnerskaber på alle niveauer. Projektet cementerer RSDA's rolle
som en førende initiativtager, koordinator og facilitator.
Som det ser ud med udgangen af 2020, så vil projektet nå projektets planlagte mål indenfor projektperioden. Måske endda med en ekstra læring som følge af de ændrede arbejdsforhold med Corona’en. Vi er
imponeret over, hvor godt de holder boldene i luften. Hos dem som hos os, åbner tilvænningen til mere
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online-kontakt nye muligheder. Ikke mindst i Lesotho, hvor tiden på landevej og stier er omfattende, når
man ønsker at mødes. Med virtuelle møder og en etableret online-kontakt til lokale ledere blandt småbønderne er rådgivning og læring blevet mere tilgængelig. RSDA har selv taget initiativet til at træne deres
småbønder i online-møder. Samtidig har vi brugt noget af projektets budgetmargin på bedre udstyr til distriktskontorerne.
Som en ekstra og sideløbende aktivitet har RSDA taget sig af at indkøbe særligt proteinholdige bønner hos
lokale småbønder til uddeling til elever i udvalgte skoler. Et initiativ gjort mulig af Covid-19-bevillingen fra
DLN.
RSDA er sammen med DLN ved at tage de første skridt hen mod et 2022-2025 klimaorienteret projekt. De
første 2 år af nuværende projektperiode har klimaændringerne ramt Lesothos småbønder særdeles hårdt.
Forårsregnen i november-december er simpelthen udeblevet. Og da regnen kom for sent i januar-februar,
var den sparsom. Denne dyrkningssæson kom regnen også forholdsvis sent. Til gengæld kom den i så store
mængder, at den umuliggjorde markarbejdet. De ændrede klimatiske forhold har gjort det svært at dyrke
jorden med de traditionelle afgrøder og på traditionel vis. Der er brug for et projekt, hvor afgrødevalg og
teknikker afspejler de ændrede klimatiske betingelser.
RSDA understreger igen og igen, at de føler sig privilegeret over at der findes organisationer som CISU og
DLN. For vores vedkommende er vi stolte og glade for, at vi har muligheden for fortsat at arbejde sammen
med en partner som RSDA.

Bønder undervises i effektiv
dyrkning af afgrøder

DPE – Development for Peace Education
DPE-projektgruppen består af: Lisbet Kristensen, Bodil Mathiasen, Carsten Brønden, Andreas Kristensen,
Marcus Mathiasen. Fra DPE-projektgruppen rapporteres:
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Året startede med positive forventninger om at kunne færdiggøre etableringen af de 8 Community Libraries
(CL) og afslutte projektet indenfor tidsrammen medio 2020.
DPE-gruppen havde planlagt monitoreringsbesøg i april, hvor også evaluering skulle igangsættes og planer
for et eventuelt nyt, mindre projekt om styrkelse af kapaciteten i CL skulle diskuteres.
Men så kom Corona-pandemien og satte både arbejdet ude i distrikterne og vores besøg på stop. DPEpersonalet blev hjemsendt, men man sørgede for, at de arbejdede online hjemmefra, og kontakten til distrikterne blev opretholdt.
De allerede etablerede WhatsApp grupper omkring CL blev en vital del af kommunikationen. DPE udarbejdede information til borgerne om håndtering af hele Corona situationen.
Der blev givet dispensation fra myndighederne til, at DPE kunne holde møder i distrikterne (med max 20
deltagere) med lokale høvdinge, community councils og DPE’s community animators.
Der blev holdt digitale møder med lærere og forældre i de nedlukkede skoler.
I det hele taget viste de digitale platforme og ideen om CL sig at være ideel i denne vanskelige situation.
DPE udviklede et drama, der dels blev vist fysisk som gadeteater i Maseru, og også blev Live-streamet via
Facebook og siden vist hver lørdag aften i TV-Lesotho efter nyhederne. Der blev desuden produceret radioprogrammer.
DPE tog sammen med andre aktører i civilsamfundet initiativ til at etablere ’People’s Response Platform’
PRP, hvor der blandt andet blev holdt øje med myndighedernes (politi og militærs) voldelige overgreb på
borgerne, der ikke overholdt restriktionerne.
Vi søgte i første omgang CISU om forlængelse af projektet til udgangen af 2020, men da vi indså, at et besøg og en afslutning heller ikke lod sig gøre sidst på året, har vi foreløbig søgt forlængelse til juli 2021.

Brug af mundbind og
afstand visualiseres for
folk ude i distrikterne.
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Genbrug til Lesotho
Genbrug til Lesotho-projektgruppen består af Arne Pedersen og Daniel Weldesilasie.
Fra GTL-gruppen rapporteres:
I DLN har vi nu i snart 3 år arbejdet med Genbrug til Lesotho. Det tog sin spæde start i foråret 2018, hvor
Egtved Skole tilbød os brugte brugbare computere i forbindelse med indkøb af nye til skolen. Efter et langt
sejt træk lykkedes det at levere 26 computere til Mosoang High School i januar 2019. Skolen er beliggende i
bjergene sydøst for Morija. Vi har ved selvsyn i februar 2020 konstateret, at 25 af computerne stadig var
velfungerende et år efter levering. De ca. 140 elever samt voksne og hyrdedrenge i området får for første
gang IT-undervisning.
Næste levering blev en 20 fods container med fortrinsvis hospitalsudstyr til Scott Hospital i Morija. I
containeren var der også fodboldudstyr fra St. Restrup IF. Containeren nåede sikkert frem til Scott Hospital i
februar i 2020. Modtageren er Lesotho Evangelical Church of Southern Africa (LECSA), som vi samarbejder
med, og den endelige modtager var Scott Hospital og en lokal fodboldklub. Hospitalsudstyret var det
primære. Vi havde modtaget en ønskeliste fra hospitalet. I februar 2020 ankom vi (Grete Mygind, Urszula
og Arne Pedersen) til hospitalet få timer efter leveringen. Sammen med læger og sygeplejersker
kontrollerede Grete og Urszula udstyret og instruerede i brugen af det udstyr, hvor der kunne være tvivl
om, hvordan det skulle bruges. Dette udstyr er til stor gavn for hospitalet – Scott Hospital har ikke selv
økonomisk formåen til indkøb af dette udstyr. Det skaber sundhedsmæssige forbedringer og udvikling for
de ansatte. Lederen for Lesotho Evangelical Church brugte store ord til os og sagde: Jeres hjælp redder liv.
I februar 2021 leverede DLN næste container fra Aalborg – denne gang en 40 fods container. Der skal altid
være en samarbejdsorganisation i syd, og det er igen Lesotho Evangelical Church. Der er tre modtagere af
hospitalsudstyret: Scott Hospital, Mohlanapeng Health Center (Thaba Tseka) og Tebellong Hospital
(Qacha´s Nek). Vi har fået ønskelister fra de 2 hospitaler og klinikken. Efterfølgende blev der også ønsket
værnemidler (covid 19). Dette blev delvis leveret.
På Genbrug til Syds lager i Aalborg bliver der gjort en kæmpeindsats for at skaffe udstyret fra danske
hospitaler og leverandører af dette udstyr. Hen over vinteren afskibes mange containere med især
hospitalsudstyr til udviklingslande – heldigvis kommer det også Lesotho til gavn. Containeren indeholdte
også 50 computere til Thabeng High School ved Morija. Skolen har ca. 1000 elever. Disse elever havde hidtil
10 computere til rådighed. Alt vedr. opsætning, installation, strømforsyning, uddannelse af lærere er aftalt.
Når skolen genåbner efter corona restriktionerne skal lærerne trænes i brug af computerne. Camara School
Net sørger for dette.
Fra FB-fodbold og Give Fremad blev der leveret ca. 500 spillerdragter i absolut god stand. De to klubber har
vist stor interesse i at donere til Lesotho. Fodboldudstyret er delt ligeligt mellem LECSA (Lesotho Evangelical
Church of Southern Africa) og DPE (Development and Peace Ecucation). I Genbrug til Lesotho har vi et godt
samarbejde med Lesotho Evangelical Church of Southern Africa. Kirken i Lesotho er også interesseret i
praktikophold af studerende i sundhedssektoren. Genbrug til Syd ser gerne, at samarbejdet udbygges på
flere fronter end genbrug, og at samarbejdet er vedvarende i mange år. På hjemmefronten har vi aftaler
med FB-Fodbold og Give Fremad om at afholde foredrag i foråret 2021 i forbindelse med opstartsmøder i
de 2 foreninger, når dette bliver muligt. Genbrug til Syd værdsætter vores oplysningsvirksomhed til danske
fodboldklubber og påpeger det væsentlige i, at oplysnings virksomheden når ud til en målgruppe, som
måske ikke traditionelt har den store interesse i udviklingslande.

6

Hospitalsudstyr ankommet til
Scott Hospital i Morija

Uddannelsesudveksling DK-Lesotho
To sygeplejestuderende fra København var i februar 2020 i praktik på hospitalet i Thaba Tseka i tre uger. De
havde leveret et oplæg til afspilning på generalforsamlingen, men pga. tekniske vanskeligheder med lyden i
deres oplæg, kunne det ikke fungere på vores online generalforsamling. Der har ikke været tiltag til flere
udvekslinger af studerende, og det kommer der næppe, så længe pandemien hindrer rejseaktivitet mellem
Danmark og Lesotho.

Andre aktiviteter
I september fejrede CISU sit 25 års jubilæum. Karina Ruby deltog på vegne af DLN i en paneldebat om, hvad
der motiverer os til frivilligt foreningsarbejde inden for international udvikling. Der var i panelet enighed
om, at det i høj grad er relationer til partnere i Syd og synlige resultater, der motiverer os til at lægge timevis i dette arbejde. Karina havde et lille videoklip med, hvor me Thulo fra RSDA og ntate Shale fra DPE fortæller om samarbejde og partnerskab mellem Nord og Syd.
Daniel Weldesilasie og Arne Pedersen har fredag 23. oktober deltaget i Genbrug til Syd´s årsmøde i Middelfart. I 2020 blev årsmødet afholdt som 5 regionale møder pga begrænsninger i deltagerantallet (corona).

Bestyrelsen i DLN v. formand Karina Ruby
Marts 2021
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