
Status for Rural Self-help Development Association (RSDA)-projektgruppen til DLN's 

generalforsamling 2015 
 

2014 har været et begivenhedsrigt år. Det 1-årige projekt (partnerskabsindsats) med titlen 

”Strengthening RSDA skills/political influence of smallholder farmers in Lesotho” blev skudt i 

gang, og Anders Hedegaard og Nis Skau tog til Leotho først på året for at få projektet godt i gang. 
 
Formålet med partnerskabsindsatsen har været, at Denmark Lesotho Network (DLN) og RSDA har 

ønsket at bygge videre på deres partnerskab omkring kapacitetsopbygningen af landsmandsgrupper 

i Lesotho.   
Partnerskabsinterventionen skulle fremme RSDAs kapacitet til at understøtte landmandsgrupperne 

og deres paraplyorganisationer. RSDAs strategi i forhold til samarbejdet med disse 

landmandsgrupper ville blive analyseret og tilpasset landmandsgruppernes aktuelle behov.  Denne 

kapacitetsopbygning af RSDA som organisation og forretning ses som afgørende for successen af 

en tredje fase i RSDA-DLN partnerskabet. 
 

Partnerskabsindsatsen udløb den 28. februar 2015, da en 2 måneders no-cost extension blev bevilget 

af Cevilsamfund I Udvikling (CISU). Der blev ligeledes bevilget en budgetændring med brug af 

den såkaldte kursgevinst. 
 

Der er netop blevet afleveret en statusrapport til CISU vedrørende partnerskabsindsatsen. Rapporten 

kan gøres tilgængelig, hvis der skulle være DLN-medlemmer, som gerne vil læse den. Alt i alt viser 

rapporten, at formålet med projektet er blevet opnået. Grunden til, at det blev nødvendigt med en 

udvidelse af projektperioden på to måneder skal hovedsageligt findes i den politiske uro, som har 

præget Lesotho i anden halvdel af 2014. De aktiviteter, som var planlagt i projektperioden, 

forventes alle udført ved afslutningen af projektet. 
 

DLNs RSDA-projektgruppe holder primært kontakten via e-mails. Det er blevet til 3 fysiske møder 

i 2014. Derudover har der været to vejledningsmøder ved CISU i forbindelse med udfærdigelse af 

ansøgninger. 3 af gruppens medlemmer har desuden deltaget i kurset ”MANGO financial health 

check” afholdt af CISU samt et opfølgende kursus. To medlemmer har også deltaget i en workshop 

vedrørende erfaringsudveksling ligeledes arrangeret af CISU. 
 

Kontakten til RSDA i Lesotho foregår blandt andet gennem de kvartalsvise skriftlige rapporter, og 

derudover varetages kontakten af den projektansvarlige, Anders Hedegaard. Han har hver måned 

kontakt via Skype til RSDA's managing director, hvor han får en progressionsrapport for det 

igangværende projekt. 
 

I 2014 er der desuden blevet arbejdet på ansøgning til en fælles færdiggørelsestur med det formål 

sammen med RSDA i Lesotho at udvikle og færdiggøre ansøgningen til en tredje projektperiode, 

som skal forløbe over de næste 3 år. Ansøgningen til den fælles færdiggørelsestur blev i andet 

forsøg godkendt af CISU, og Anders og Signe Hedegaard tog med meget kort varsel af sted til 

Lesotho en uge i oktober. 
 

Der skal lyde en stor tak til Anders og Signe Hedegaard samt Nis Skau, som især er dem, der har 

lagt mange timers frivilligt arbejde i projektet i 2014 og har fået den daglige drift til at køre. Derfor 

er det da også dejligt at kunne slutte årets status af med nyheden om, at CISU netop i indeværende 

uge har givet besked om bevilling af det nye 3-årige projekt: Improving living conditions and 



position of the Lesotho smallholder farmers in society through lobbying and advocacy and capacity 

building. 
 

Projektet skal løbe i perioden 01-04-2015 til 31-03-2018 med et budget på DKK 3.298.974. Det er 

planen at sende et medlem af DLN's RSDA-projektgruppe afsted til Lesotho i forbindelse med 

opstarten. Det nye projekt bygger videre på de tidligere erfaringer, og den fælles mission for det nye 

projekt er at understøtte landmandsgrupper i Lesotho i deres bestræbelser på at få indflydelse på 

egne levevilkår. Visionen er at etablere og forene landmandsgrupper på tværs af Lesotho som så, i 

lighed med danske landboorganisationer, vil gøre deres indflydelse gældende overfor lokale og 
nationale beslutningstagere. En ambitiøs vision, som har krævet og forsat vil kræve vedholdenhed, 

stabilitet og kapacitet. Samtidig er det en vision, der her ved indgangen til tredje og sidste fase i 

projektet, allerede bærer frugt i form af konkrete resultater og anerkendelse hos specielt nationale 

beslutningstagere. Denne sidste fase af tre i det samlede projekt, vil udbrede og forankre de opnåede 

erfaringer i de to første faser. Via etablering af et nationalt fælles råd (et Landbrug og Fødevarer), 

etablering af yderligere 2 regionale sammenslutninger af landmandsgrupper, men især forankring 

via konkrete forbedringer af småbøndernes levevilkår gennem fortalervirksomhed, vil visionen 

blive fuldbragt. 
 

Anne-Marie Hansen – bestyrelsesmedlem i DLN samt medlem af RSDA projektgruppen. 


