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Nyt fra bestyrelsen – marts 2021 
 
 
I en tid med næsten ingenting i 
kalenderen er her et godt tilbud til 
alle medlemmer af DLN: sæt X ved 
lørdag d. 24. april. Der afholder vi 
den årlige generalforsamling. Vi 
håber, det er muligt at mødes fysisk 
i Århus ligesom vi plejer, så vi også 
kan få det sociale og hyggelige 
aspekt med, samtidig med at vi 
klarer de formelle punkter på 
dagsorden. Det vil afhænge af 
corona-restriktionerne i april.  
Hvis det ikke er muligt, må bestyrelsen afgøre, om vi skal udskyde  
generalforsamlingen eller afholde den som online møde ligesom i 
2020.  

  
Bestyrelsen holder 
kun online møder 
for tiden, da anden 
bølge af Covid19 er 
i fuld gang her i Danmark. Siden starten af 
december har der været stram nedlukning med kun 
fødevarebutikker og apoteker åbne, mest muligt 
arbejde hjemmefra og et forsamlingsloft på 5 
personer. Det var værst lige omkring Jul og Nytår 
samt i januar med flere indlagte end i marts 2020. 
Det har ikke været virkelig kritisk på de danske 
hospitaler, men der har været travlt og 
sundhedspersonalet er presset. Der er nu i alt 2308 
døde med Covid19 siden marts 2020. Der testes 

ca. 100.000 personer om dagen nu, og der satses hårdt på smitteopsporing. Det virker. Nu er 
smittetallene igen på vej ned, og befolkningen er utålmodige efter at få restauranter, barer og 
butikker åbne igen. Regeringen er tilbageholdende med at lempe restriktionerne, da de frygter en 
hurtig stigning i smitten, fordi den britiske, sydafrikanske og flere andre mutationer af coronavirus 
er mere smitsom end den variant, vi har haft indtil nu. Det, som giver håb nu, er vacciner. Siden jul 
har Danmark modtaget et antal vacciner hver uge, og man er begyndt at vaccinere befolkningen 
efter en plan, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Hele befolkningen er inddelt i 12 grupper, 
som får tilbudt vaccination i en bestemt rækkefølge. Først får de ældste og mest syge borgere 
tilbudt vaccination, derefter frontpersonale i sundhedssektoren, og til sidst grupperne med yngre og 
raske personer. Det forventes at alle danskere, som ønsker at blive vaccineret, kan blive det inden 
juli i år. Det bliver spændende at se, hvor stor effekt vaccinerne har.  
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Vi har hørt fra vores samarbejdspartnere i Lesotho, at situationen der er slem. Ifølge WHO er 243 
personer døde med Covid19 i Lesotho. Det er det officielle tal. Vi hører, at der er stor utryghed i 
befolkningen, da der ikke foreligger tilstrækkelig information om tingenes tilstand i landet.  
 
Det danske udenrigsministerium arbejder på en ny strategi for udviklingspolitisk og humanitært 
arbejde. Der vil fortsat være fokus på de 17 verdensmål. Citat fra Udenrigsministeriets 
hjemmeside: ”Den nye strategi, Verden 2030, samler Danmarks engagement på det 
udviklingspolitiske og det humanitære område i én strategi. Formålet med det er at nedbryde det 
kunstige skel mellem kortsigtede humanitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde.” 
I DLN må vi pejle os ind på, hvad den nye strategi betyder i forhold til at søge midler til vores 
partnere og deres projekter i Lesotho.  
 
Det normale arbejde hos vores partenere i Lesotho har været meget hæmmet af corona lock 
down: Både Development Peace Education (DPE) og Rural Selfhelp Development Association 
(RSDA) har taget aktiv del i hjælpearbejdet, der har været brug for i forbindelse med pandemien. 
corona . Hos Lesotho Evangelical Church of Southern Africa (LECSA) er det lykkedes at 
gennemføre den aftalte aktivitet. De lige har modtaget en container fra DLN med hospitalsudstyr 
og computere fra genbrugsværkstedet i Aalborg samt fodboldudstyr fra idrætsforeninger i Vejle-
området.  
 
Karina Ruby, formand DLN 
 
 
 

Nyt fra Lesotho: Interview med Lesotho Counsil of NGOs 
sekretariatsleder  Seabata Motsamai.  NGO-verdenen under og 
efter Covid-19 pandemien.  
 
 
Hvad er de største udfordringer for NGO’erne i Lesotho forårsaget af 
Covid-19?  
Motsamai: ”Jeg tror jeg vil sige, at det er forsinkelsen af vores 
arbejde. Pga. de restriktioner, der er blevet indført, udgangsforbud og 
den slags, er NGO’erne kommet meget bagefter med deres planer. 
Det betyder, at de medarbejdere, vi har kontrakter med, har skullet 
have løn, men uden at de kunne løse deres opgaver. NGO’ernes 
donorer ser meget forskelligt på disse forsinkelser. Nogen er meget 
forstående, men andre ser det som et problem. 
Har NGO’erne deltaget i arbejdet med at bekæmpe COVID-19?  
Motsamai: Ja, og der er også nogen, som har haft lidt indtægt på den 
måde, men ikke meget. Sygdommen var i begyndelsen værst i Sydafrika. Det medførte, at alle 
Basotho migrantarbejderne blev arbejdsløse og tog hjem. De blev holdt i midlertidige lejre ved 
grænsen, til man var sikre på, at de ikke var syge. Arbejdet med at organisere disse lejre og give 
sundhedsundervisning var bl.a. noget af det, NGO’erne tog del i. Men det har ikke været let at 
deltage i oplysningsarbejdet, for der har været meget usikkerhed om, hvorvidt man ville sprede 
smitten unødvendigt ved at rejse rundt og lave oplysningsarbejde.  
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Har pandemien resulteret i nye samarbejdsrelationer?  
Motsamai:  Ja, fx har gadehandlerforeningen og taxiarbejdernes fagforening og andre formet 
”Peoples Respons Platform” hvor man har været med til at lave regler så som, at der kun må rejse 
to passagerer i en lille taxi og syv i en stor.  
Tror du, at der vil være organisationer, der vil lukke pga. Covid-19?  
Motsamai: Ja der vil helt bestemt være NGO’er, der ikke klarer sig igennem. 
 
Vil NGO’erne fremover komme til at arbejde mere med Sundhedsspørgsmål?  
Motsamai: Jeg tror, at Sundhed vil blive en integreret komponent i mange NGO’ers arbejde 
fremover, men jeg tror, det vil blive en komponent sammen med økonomiske spørgsmål og 
rettighedsspørgsmål. 
Motsamai: Vi skal leve videre med Covid-19. Folk er trætte af det. De er bange for at dø af 
fattigdom i stedet for Covid-19. LCN vil arbejde med på, at NGO’erne får en rolle i udrulningen af et 
ordentligt testsystem, og at vi også får en rolle i udrulningen af vaccinerne. Det er planen, at 60% 
af befolkningen skal være vaccineret inden juli, så der bliver brug for alle kræfter.  
 
 
  

  

      Nyt fra vores projekt med RSDA: 

 Der har været voldsom regn i Lesotho, Dæmningssøerne er fyldt op, desværre mere med 
mudder end med vand. 

 Nogle få marker er blevet tilsået til tiden. Regeringen der står for distribution af såsæd og 
gødning har ikke fået bragt det ud i tide. 

 Derfor er det for sent at så Majs, som er en meget vigtig afgrøde i Lesotho 

 Lesothos landbrugsforening har arbejdet for at skaffe lån til de enkelte landmænd  til  
indkøb af gødning og såsæd. Det er desværre ikke lykkedes. 

 RSDA sammen med Caritas og Care for Basotho er tildelt 2 geografiske områder til 
implementering af projektet ICM: Integrated Catchment Management. 
ICM er et projekt, der løber frem til 2024, finansieret af EU (20 mio. Euro), GIZ (8 mio. 
Euro) og GOL (5 mio. Euro) koordineret af katolsk hjælpetjeneste 

 RSDA har som udgangspunkt fået et ICM-projektbudget på 5 mio. Maluti. RSDA ansætter 
nu feltofficerer, projektledere, tekniske assistenter og chauffører. Alt i alt 15 nye RSDA-
medarbejdere. 

 Projektet minder om det RSDA lavede omkring årtusindeskiftet, bekæmpelse af 
jorderosion, erosionskløft-rehabilitering, Machobane-landbrug, etablering af  
afvanding, vandforvaltning osv.  
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What is 
Denmark Lesotho Network? 
  
 The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development 
workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN 
aims at supporting NGO’s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of 
people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN’s support – and to keep an 
eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of 
the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and 
organisations for actual projects in Lesotho. 
  
  
Membership of DLN 
  
Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to 
support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will 
receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN’s annual general 
assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. 
For membership contact DLN: 

E-mail: dln@lumela.dk 
  

Homepage:  www.lumela.dk   
 

KHOTSO – PULA – NALA 
    

Responsible Editor:  Karina Ruby 
 
(If you would like to contribute an 
article , please contact dln@lumela.dk 
or any board member) 


