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FOR ENKELTPERSONER: 100 KR. FOR PAR 150 KR. FOR FORENINGER 250 KR.
Beløbet kan indsættes på vores konto i MERKUR BANK 8401 1060310
-

eller send os en mail på cyklertilsenegal@gmail.com

Støttebidrag til COLUFIFAs malariakampagne kan indsættes på vores konto i
MERKUR BANK 8401 1759176
Følg os på Facebook eller på vores hjemmeside www.cyklertilsenegal.dk – som vi er i gang
med at renovere. Vi beklager, at det har taget sin tid!
Cykler til Senegal
Stubbevej 3, 4050 Skibby
Telefon: 2380 2720
Redaktion og lay-out: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen. Forsiden: Stein Sætre.
Tegninger: Mariama Guldagger. Fotos: Lone Frederiksen, Janne Noack, Vibeke Rask Grøn.
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2

KÆRE MEDLEMMER OG VENNER
Overalt i verden stikker intolerancen sit grimme hoved frem og får mennesker til at foretage sig forfærdelige handlinger imod hinanden. I Irak, i Syrien, i Nigeria, i Israel/Palæstina, i Norge, i Frankrig, i
Mali.... Og hver gang føler vi naturlig gru og tager afstand fra gerningsmændene og deres onde handlinger. I en globaliseret verden er årsager og reaktioner imidlertid umulige at udrede, og vi har alle
lod og del i, hvad der sker. Vi er fælles om gruen, men også om ansvaret. Jeg synes, Piet Hein har
udtrykt det så godt.
Lone Frederiksen

Vi skal bygge en bro
Vi skal bygge en bro over Ginnungagab.
Det er ikke et spørgsmål om vinding og tab.
Det er slægtens besindelse eller dens drab.

Hvis vi svigter så truer os ikke en krig
Men én kort eksplosion og ét sønderslidt skrig,
Hvorpå alt som var livet for os ligger lig.

Vi skal ikke forgiftes af gammel fortræd.
Vi skal ikke i trods slæbe fortiden med.
Vi skal vende os fremad og drage afsted.

Der er håb i vor vidtåbne menneskekløgt,
I vor vidsynet selviske, frugtbare frygt.
Hvis vi ser denne afgrund så vandrer vi trygt.

Vi er blevet det slægtled hvorpå det beror,
Om vi når den forjættede blomstrende Jord
Eller dør i kulturens forkullede spor.

Der er bare én fjende. En stedløs, abstrakt.
Kan vi tæmme den stridige fenrisulv: Magt?
Vi som lever idag, i vor hånd er det lagt.

Vi forvalter en urkraft som ikke er ild
Men en ild millionfold så vældig som ild.
Den vil udslette mennesket, hvis den går vild.

Der er langt til et folkenes fostbroderskab.
Det ulmer i uhyrets blodige flab.

Fra PIET HEIN: Lad os blive mennesker. 1967
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HJERTELIG TAK TIL ALLE, DER HAR BIDRAGET
Igen i år har vi haft fantastisk opbakning fra
den faste stab af hjælpere, ikke mindst til containerpakning, indsamling og lade-pasning. En
kæmpe tak til John og Jette, til Bregne og de
mange, mange andre. Også tak til alle dem,
der har kontaktet os for at forære cykler og
andet brugbart til containerforsendelserne.
Med DMR-U, ComSuG og renoveringsværkstedet i Nykøbing F har vi haft et fint samarbejde omkring containerne. Knud Schmidt har
skaffet os over 30 bærbare computere samt
nogle stationære fra Knebel Skole. Stor tak til
Knud såvel for det, samt ikke mindst for hans
uvurderlige bidrag til vores udviklingsprojekter! CISUs forskellige tilbud har vi benyttet
rigtig meget i år. Vi synes, vi lærer mere og

mere om at bidrage til udviklingen i Senegal
og Gambia. Flere af os har været på kurser i
regnskab, i kommunikation og i organisationsudvikling mm. Desuden har vi fået god rådgivning i forbindelse med projektansøgninger.
Det vil blive et stort tab, hvis finansloven som
foreslået beskærer CISUs budget med op til 50
%!
Mariama Guldagger tager fortsat ud og holder
foredrag og viser billeder, oftest sammen med
Janne Noack. Stor tak for en betydelig og vigtig indsats. Jytte og Alice står for vores markedsbod, som også er blevet luftet i det forgangne år. Det er vigtigt med aktiviteter, der
viser vores ansigt udadtil.

OMA I FAOUNE
Af Mariama Guldagger
Jarrama Oma Jamtan
Tak Oma og Guds fred
Oma er død i Faoune i Senegal.
Oma er Tjernos Bedstemor.
Oma samlede planter.
Oma lavede tobak og røg på sin Peulh-pibe.
Jeg solgte Oma-tobak herhjemme, verdens
bedste hjemmelavede tobak uden Giftstoffer.
Oma var Peulh og elskede sit kvæg.
Oma havde små sølvgrå fletninger foran ørerne.
Oma havde blå tatoveringer under underlæben.
Oma var: klog kæmpe stor bitte lille nærværende rummelig tilstede.
Vi kunde ikke hinandens sprog:

Elizzz, hviskede hun igen og igen, mens hun lå
på gulvet på den tynde halmmadras i hytten i
mørket.. kun bålet udenfor glimtede ind.
Der var helt stille. Kun Omas flimrende overfladiske, ujævne vejrtrækning.
En hel bunke børn havde hentet mig alvorligt
nede hos Demba, som straks sagde: Du skal gå
med det samme, Oma er døende...
Jeg gik med mange børns hænder i hænderne
ned gennem Faoune... urolig for, hvad der
ventede mig.
Elizzz... stønnede Oma, og jeg sætter mig på
hug på gulvet af hårdtstampet jord og har som
altid glemt lommelygten, som alligevel ikke
virker, og aner, at Oma er på vej væk... og det
kan jeg ikke bære, men må give slip på det
hele og BARE VÆRE til stede, sådan som Oma
har lært mig gennem mange lange stunder i
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stille væren og venten... ved begravelser, bryllupper, barnedåb og alt muligt andet som livet
gir og tar...
Mamadou, søn og far til barnebarnet Tjerno,
bærer Tjerno ind på mit skød, hvor han kryber
sammen og ikke vil kigge hen mod sin overalt
elskede Oma (bedstemor), som lagde ham
nyfødt til brystet ....OG mælken kom, selvom
brysterne lignede udtørrede tynde rugbrødsskiver. Jeg så mælken flyde, da hun for at
overbevise mig tog Tjerno fra med et lydeligt
svuptag. Hans unge mor på 15 år døde kort
efter fødslen af en voldsom blødning på grund
af en fastsiddende moderkage, og fordi bilen
ikke kunne køre stærkt nok, langt nok, og benzinen var udsolgt på tanken i Carrefour, og
sygehuset i Sédhiou var umuligt at nå.
Jeg sidder i hytten ved Omas side... i tiden
som ikke findes i landet mellem liv og død,
hvor alting er ingenting og ingenting alting.

Oma døde ikke den gang. Selvom hun næsten
ingen hud havde, skallede den af i store flager.
Hospitalet havde tvunget hende at tage hvid
mands medicin, selv om hun bønfaldt og bad
om at slippe. Oma havde aldrig fået hvid
mands medicin... og reagerede voldsomt allergisk og huden hævede og revnede, og de
sendte hende hjem.
En børneflok kom jublende og hentede mig
nogle dage efter, råbende: Oma går, Oma går!
Jeg troede dem ikke, men de hev mig med, og
OMA gik smilende forsigtigt rundt med ny
lyserød helende hud...
Og nu, mange år senere, er Oma død og i jorden,
Jeg takker hende af hele mit hjerte, og sender
mine bønner videre, hvorhen de end må nå.
Tak Oma og Guds fred.
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BREV TIL POLITIKERNE
I ANLEDNING AF FINANSLOVEN
Her den 24. november skrev vi nedenstående
brev (nummer to) til udenrigs- og finansordførere fra en række partier:
I organisationen Cykler til Senegal er vi chokerede over udmeldingerne fra regeringen og
dens støttepartier, der har planer om at beskære udviklingsstøtten til de fattigste lande
med op til 50 %. Vi er mange, der i snart 20 år
har arbejdet frivilligt for sammen med vores
partner, landbrugsorganisationen COLUFIFA i
Senegal og Gambia, at skabe bedre levevilkår
for deres omkring 5000 medlemmer og derigennem for landbefolkningen i hele området.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre dig til at
genoverveje det kloge i at beskære udviklingsstøtten – for fornuften i at fortsætte med det
nuværende niveau for Danmarks udviklingsbistand er faktisk rigtig god.
Migrationen mod Europa kan bremses væsentligt, hvis og når de unge, specielt i Afrika,
får jobmuligheder derhjemme, og de samtidig
lærer at tackle de stigende klimaændringer,
som truer landbruget og levevilkårene på kontinentet.
Den unge mand, Omar Mballo, fra Faoune i
det sydlige Senegal fortalte sidste år til DR P1,
hvordan han alvorligt havde overvejet at udvandre til Europa, da han pludselig kom i kontakt med vores lille danske ulandsorganisation, Cykler til Senegal. Via den fik han en kort
uddannelse som barfodsveterinær. Hermed
kunne han tjene penge på at vaccinere og
behandle mindre husdyr. Han har skabt sig en
god lille business i landsbyen og har helt opgivet tanken om Europa som det forjættede
land. I dag brødføder han sig selv og sin familie med glæde og stolthed derhjemme.

Det samme gør den unge hønseopdrætter
Sawaibu Suwareh. Med landbrugsfaglig støtte
fra Cykler til Senegal har han kastet sig over
produktion af kyllinger til det senegalesisk
marked, der skriger efter både sunde og tilstrækkelige fødevarer og ikke mindst større
fødevaresikkerhed i en tid med klimaforandringer.
Kan man, med det ovenstående i baghovedet,
forestille sig at beskæring af udviklingsstøtten,
herunder af støtten til klimatiltag, kan bidrage
til at begrænse flygtningestrømmene eller
skabe en mere fredelig verden?
Nej, vel! Verden hænger sammen.
Vi kan hjælpe disse mennesker til at hjælpe sig
selv derhjemme – via vores ulandsbistand. Der
er masser af den slags eksempler på virkelig
fornuftige og brugelige udviklingsprojekter,
støttet af dansk udviklingsbistand via CISU’s
Civilsamfundspulje. Spørg os og vi vil med
glæde levere flere gode eksempler. For os at
se, er det den slags projekter i den fattige del
af verden, som Danmark skal støtte økonomisk og fagligt op om, hvis Europa og Danmark skal undgå endnu større flygtningestrømme i fremtiden.
Cykler til Senegal er en af de mindre danske
udviklingsorganisationer. Igennem alle årene
har vi også indsamlet brugte cykler, værktøj
m.v., som er sendt af sted i containere til glæde for lokalbefolkningen i landdistrikterne. Alt
dette har været finansieret af Danida-midler,
og det har samtidig skabt et stort folkeligt
engagement her i Danmark. Mange danskere
har haft stor glæde af at give deres brugte
værktøj, cykler osv. til et godt formål. Og arbejdet med at indsamle tingene og pakke con6

tainere har været en fælles beskæftigelse, der
har givet mening og gode oplevelser for rigtig
mange mennesker.
Til det skal tilføjes, at vi arbejder frivilligt, vi
bor og spiser lokalt, når vi er af sted for at
koordinere med vores samarbejdspartnere, og
COLUFIFAs egne medarbejdere aflønnes efter

lokale satser. Med andre ord: man kommer
rigtig langt for de danske skattekroner.
At beskære udviklingsstøtten er et valg blandt
mange i en finanslovsforhandling. Cykler til
Senegal mener, det er et meget kortsigtet
valg, og vi vil derfor på det kraftigste opfordre
dig til at genoverveje at forslaget!

Omar Mballo - cyklende barfodsdyrlæge
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KNUDS 10. PROJEKTBESØG I SENEGAL/GAMBIA
Af Knud Schmidt
Lone og jeg gennemførte planmæssigt vores
projektbesøg i tidsrummet 8/8 – 23/8. Vores
opgave var at gennemføre en evaluering af
vores toårige projekt (som Lone beskriver),
men også at se på hvordan vi kunne samarbejde videre om et nyt projekt, som alle parter
er enige om kunne være nyttigt for både organisationen, men ikke mindst for medlemmer, og forhåbentlig også for civilsamfundet
generelt.
I skrivende stund (november, 20 minutter før
deadline), ved vi jo at det projekt vi har beskrevet, har fået et meget mildt afslag. Mildt
fordi vurderingen var positiv på stort set alle områder, bortset fra to, hvoraf det helt centrale er
fortalervirksomhed. Lone og jeg har i samarbejde
med vores konsulent (Johannes fra CISU) lige haft

en runde med afpudsning af ansøgningen, så
den kan indsendes midt december. Vi ved jo
at de der bistandspenge er skåret drastisk, og
en stor del går nu til flygtningehåndteringen i
Danmark. Vi har nu en reel ulandsbistandshjælp på 0,47 % - altså langt fra FN’s anbefalede mindstemål på 0,7 %.
Det nye Colufifa
På mange måder oplever jeg organisationen
som ny. Der er kommet ny præsident, som
absolut udfylder den rolle man kan ønske sig
på den post. Hele tiden engageret og har ledelsen af møder og processer. En ren fornøjelse. Vi oplever også at Djibril har god føling for
processen, så ikke alt der trænger til en revision bliver kastet op i luften på en gang, men at
han har en strategi, og en rækkefølge, så medlemmer og ansatte har en mulighed for at
følge med i processen, og kan føle sig som en
del af det der sker.
På en måde har de så meget styr på hvad der
sker og processen, så de bruger tiden på at

diskutere indhold og muligheder, frem for at
kaste sig ud i alle mulige diskussioner, som
ikke lige er relevante for det der sker nu. Dermed kunne jeg med god samvittighed læne
mig lidt tilbage i fællesrummet, og lade regnen
overdøve diskussionen, og lade Lone slippe for
at oversætte alt for mig, i tryg forvisning om at
vi var på rette spor.
Nyt projektforslag
Vi var fra starten enige om at de tre temaer vi
skulle arbejde med var: Organisationsudvikling, klimatilpasning og ernæring. Vi var også
enige om at vi ville søge et projekt på tre års
varighed, da to år med de temaer er meget
kort tid. Efter anbefaling fra CISU var vi også
enige om at et realistisk niveau var en beløbsramme på ca. 2 millioner.
Organisationsudviklingen er jo et meget tilbagevendende emneområde. De er kommet et
godt stykke, men bl.a. fordi Ousman har været
delvis sygemeldt, kom de ikke helt så langt i
det tidligere projekt som vi havde håbet. Men
det helt centrale er at de har en ret godt
sammenhængende organisation, altså uden
fløjkrige, at de har et pænt stort medlemstal
(ca. 4.000) og at de har en række velkvalificerede og erfarne medarbejdere, som også er
der selvom der ikke er lønkroner i perioder. En
vigtig pointe under dette punkt er fortalervirksomhed. Det skal i fremtiden blive en mere
central del af den måde de arbejder på og den
måde de tænker på. Altså hvordan vi sikrer
man at folk kender deres rettigheder, og at de
får den støtte de har ret til, og at civilsamfundet bliver bedre fungerende.
Klimatilpasningen er jo ret vanskelig at gå til.
Deres område har altid ligget i et meget ustabilt område, hvor regntider svinger meget og
nedbørsmængder bliver for voldsomme eller
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for små, og fordelingen kan være katastrofal.
Generelt er der enighed om at nedbørsmængden er faldende over mange år, og der er væsentlig flere ekstremer. Så opgaven med at
gøre deres produktionssystem mere robust i
forhold til det vejrlig, der måtte komme, bliver
meget vanskelig. F.eks. lykkedes de tiltag vi
forsøgte i forhold til risdyrkning i 2014 ikke, da
der pga. manglende regn stort set ikke kom
nogen produktion af ris. Hverken af de lokale
sorter eller af det, vi forsøgte at introducere.
Vi fik udarbejdet strategier for det fremtidige
arbejde, og – meget vigtigt – for at se det i
sammenhæng med det der ellers bliver gjort
af andre.
Ernæringsspørgsmålet er også vigtigt i området. Man regner med at ca. 20 % af befolkningen i Casamance er underernæret i varierende

grad. Der blev aftalt strategier for, hvordan vi
prøver at forbedre ernæringstilstanden. Vi
vælger at arbejde videre med eksisterende
gruppestrukturer, og ansætte lokale extension
workers som først skal have en kort uddannelse, og efterfølgende arbejde med grupper.
Afsluttende kommentarer
Jeg kan konkludere, at organisationen har
rykket sig. Den er mindre sårbar og mindre
afhængig af, at vi kommer og holder dem fast
på beslutningsgange og budgetter. Bortset fra
at det oplevelsesmæssigt er lidt tyndt at sidde
til møder med forskellige dag ud og dag ind i
det samme lokale, så er det meget opmuntrende at opleve deres evne til at arbejde med
processer som her evaluering og projektbeskrivelse.

Djibril Baldé, Knud Schmidt, Lamin Camara og den lokale extension worker på markvandring.
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PROJEKTEVALUERINGEN
Af Lone Frederiksen

Hovedpunkter fra evalueringen af det projekt, vi afsluttede i august (PROFAS)

Som omtalt i Knuds rejsereferat gennemførte
vi evalueringsworkshops i forbindelse med
vores seneste rejse, august 2015. Diskussionerne tog udgangspunkt i konsulent Gnambi
Sonkos fremlæggelse af sin rapport. Han vurderede resultaterne og gav nyttige anbefalinger inden for hvert af de 5 områder: Organisationsudvikling; Jordrettigheder; Mikrofinans
(MBK); Planteavl; Husdyr. Gennemgående
tema var fortalervirksomheden, altså samarbejdet med andre organisationer, virksomheder, myndigheder og folkevalgte.
Indledningsvist konstaterede han, at de fem
områder er essentielle for COLUFIFAs medlemmer og samtidig centrale i såvel Senegals
som Gambias udviklingsstrategier. Han understregede dog samtidig, at vilkårene for producenterne er meget vanskelige pga. elendig
infrastruktur, vanskeligheder ved at deltage i
værdikæderne (bl.a. afsætningsmuligheder
og/eller forarbejdning af deres produkter)
samt det faktum, at COLUFIFAs resultater ikke
er særlig kendt blandt autoriteter og politikere. Dog kunne han konstatere, at trods disse
vanskeligheder har projektet bidraget væsentligt til øget produktion og indtjening for målgruppen. Kvinderne har engageret sig i indtægtsskabende aktiviteter og er begyndt at
kræve deres rettigheder, for eksempel papir
på deres jord – store fremskridt!
Lokalt betragtes COLUFIFA som en central
institution inden for landbrugsudvikling med
rødder langt tilbage i tiden. Dette har blandt
andet betydet, at medlemmerne hurtigt kunne mobiliseres ved projektets start, og at man
allerede fra begyndelsen havde solide kontak-

ter til lokale autoriteter, som man har samarbejdet med i hele forløbet. Dog har COLUFIFA
ikke fået underskrevet egentlige samarbejdsaftaler, opnået den ønskede synergi eller haft
indflydelse på de kommunale eller regionale
budgetter, som i øvrigt er meget stramme.
Derimod har COLUFIFAs ansatte kunnet hjælpe de offentlige landbrugskonsulenter, som
har alt for få ressourcer til at besøge landsbyerne i deres distrikt.
Sonko så meget positivt på samarbejdet mellem CtS og COLUFIFA, idet vi har ydet værdifulde bidrag såvel fagligt som metodisk og
organisatorisk. Vigtigt var det også, at CtS har
arbejdet på en måde, der har tilladt målgruppen at føle egentligt ejerskab til projektet.
Endelig har projektet bidraget til øget forståelse mellem Senegal og Gambia.
Organisationsudvikling
Lederne i COLUFIFAs unioner og landsbygrupper har sat pris på – og i de fleste tilfælde fulgt
rådene i – den træning, de har modtaget vedr.
gennemførelse af møder, respekt for vedtægter og åbenhed omkring brug af de fælles
penge. En del har opnået juridisk godkendelse
som økonomiske enheder og etableret samarbejde med andre organisationer og lokale
konsulenter. Analfabetismen er dog stadig et
problem mange steder.
De nye tiltag – og COLUFIFAs nye ledelse –
kræver dog længere tid, end projektet har
muliggjort for at kunne udfolde deres potentialer. Især er organisationens selvfinansiering
stadig ret svag, selv om der er sket væsentlige
fremskridt, ikke mindst i forbindelse med
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dyrkning og salg af sesam. I forhold til det
omgivende samfund har projektet bidraget til,
at COLUFIFA har styrket sin betydning og er
blevet mere kendt af de lokale myndigheder.
Jordrettigheder
Undervisningen har været effektiv, så næsten
alle unionsledere kender procedurerne for at
søge om jordrettigheder, og alle unioner har
hjulpet kvindegrupper med ansøgninger. Der
er lavet samarbejdsaftaler med kommunalråd,
og det at en række kvindegrupper er i gang
med at få papir på deres jordstykke er et vigtigt fremskridt, ikke mindst fordi der er tilfælde, hvor nationale eller udenlandske opkøbere
forsøger at overtage jord, som hidtil har tilhørt
landsbyerne. Det er dog ikke helt ligetil at nå
målet om papir på jorden. Således er nogle
landsbyledere imod at afgive deres traditionelle ret til at tildele jord, aftaler med kommunerne er ikke blevet underskrevet, nogle
grupper har ikke kunnet skaffe de nødvendige
penge (230-450 kr.) til at søge, og endelig har
nogle grupper ikke udnyttet jorden på grund
af manglende indhegning og/eller brønd. Disse udfordringer håbede Sonko, at man vil tage
fat på i et kommende projekt (og det har vi
også planer om).
Mikrofinans
Ifølge projektet skulle 6 unioner med i mikrofinanssystemet MBK (der betyder kvinder, der
arbejder sammen) ud over de 8 unioner, der
allerede var med fra det tidligere projekt. Hver
union skulle bidrage med godt 1.500 kr. og
projektet ville så indskyde det samme beløb
som startkapital til 2 kvindegrupper. De betaler så startkapitalen tilbage til unionen, og den
går videre til opstart af nye grupper. Fire ud af
de seks unioner fik samlet pengene sammen
og kom i gang som planlagt. De øvrige to kom
noget senere i gang og med en meget lille
startkapital. I en del af de øvrige unioner blev
MBK-grupperne fra det tidligere projekt orga-

niseret i netværk på tværs af hele unionen.
Det giver kvinderne mulighed for at råde over
større beløb. Flere unioner har samtidig ændret på betingelserne for tilbagebetaling, så
de passer bedre til at tage lån til for eksempel
såsæd til grønsagshaverne eller vaccination af
husdyrene.
Især i de to unioner i de meget tørre og isolerede egne, Rahmane Seïndy og Ballo Kabada,
har systemet fungeret rigtig godt. Der er meget stor tilfredshed med MBK-systemet, som
kvinderne kører helt selv, og hvor de kan tage
lån til forskellige indtægtsgivende aktiviteter
såsom småhandel, salg af fisk mv. Samtidig er
grupperne vigtige socialt; de giver kvinderne
lejlighed til at mødes og snakke om deres dagligdag og udgør dermed vigtigt kit i COLUFIFAs
landsbygrupper.
I kraft af MBK er COLUFIFA en vigtig aktør
inden for mikrofinans. En mangel, som Sonko
påpegede, var, at der ikke er nogen opkvalificering i grupperne omkring økonomistyring.
Dvs. kvinderne lærer ikke, hverken i MBKgrupperne eller via deres husdyr- og grønsagsproduktion, hvordan de skal lægge budget
eller lave regnskab for at se, om det de laver
overhovedet kan betale sig.
Planteavl
Inden for såvel planteavl som husdyr blev der
uddannet to lokale ressourcepersoner i hver
af de 14 unioner. De skulle hjælpe producenterne med faglig viden og med at skaffe de
nødvendige inputs (især såsæd og husdyrmedicin).
I det store og hele har det system været en
succes, og kvinderne har fået styr på dyrkningsteknikkerne. Især dyrkning af løg har
fungeret godt, men der er også blevet dyrket
chilipeber, tomater, kål og bitter-tomat i stor
stil. De problemer, der har været, har til dels
skyldtes for ringe produktionsfaciliteter: For få
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og for dårlige brønde og hegn, vanskeligheder
med at få såsæd til tiden, mangel på redskaber samt for små jordlodder til at opnå en god
indtjening. Men det at kvinderne har lært
dyrkningsteknikkerne er en god basis for at
komme videre.
Ligeledes er det også et vigtigt fremskridt, at
der er blevet introduceret nye rissorter, som
er bedre egnet til de lokale forhold, selvom
udbyttet stor set blev nul på grund af manglende nedbør. Sonko anbefaler, at COLUFIFA
arbejder mere for at hjælpe kvindegrupperne
til at få adgang til offentlig støtte til de faciliteter, de mangler for at udnytte potentialerne
bedre. Det bliver også et mål for fortalervirksomheden i den nye projektansøgning.

Fula-kvindernes nye løgmark.
Husdyr
Projektet arbejdede med støtte til høns samt
får og geder, og det har kørt rigtig godt. Producenterne har vaccineret deres dyr, opstaldet dem om natten og i mange tilfælde også
givet supplerende foder. Og langt de fleste har
tjent helt pænt på husdyrene. Projektet har
formået at sikre, at vaccinerne var til rådighed
til tiden og til rimelige priser. Unionerne har
generelt bakket op omkring aktiviteten og
hjulpet til med at skaffe midler til at købe vacciner. De lokale ressourcepersoner har tjent
lidt på at vaccinere, og systemet ser således

ud til at blive bæredygtigt på sigt. En sidegevinst er det, at nogle af de lokale har samarbejdet med de decentrale husdyrbrugskonsulenter omkring vaccinationerne. Det har gjort
COLUFIFA mere kendt og respekteret lokalt.
Anbefalingerne fra Sonko går på at udvide
samarbejdet med de statsansatte veterinærer
og give de lokale ressourcepersoner endnu
bedre uddannelse.
Alt i alt en positiv evaluering, som giver god
basis for at bygge videre på de opnåede resultater. Og Sonkos præsentation gav anledning
til gode og livlige diskussioner på de workshops, vi holdt i Kiang og i Faoune.
Nye projektansøgninger
Ansøgningen om et mindre partnerskabsprojekt, som vi indsendte i foråret, fik vi desværre
afslag på. Som nævnt i Knuds rejsebeskrivelse
arbejdede vi intenst sammen med COLUFIFA
for at beskrive mål, aktiviteter og strategi i en
ny projektansøgning. Hvad den indeholder,
har Knud beskrevet i sit indlæg her i bladet. Vi
indsendte ansøgningen til CISU i slutningen af
august og fik svar her i starten af november.
Det blev desværre et afslag, men et ”ret positivt” afslag, sådan forstået, at bedømmelseskomiteen vurderede, at de fleste områder var
godt beskrevet og relevante, men at fortalervirksomheden ikke var tilstrækkelig konkret og
gennemarbejdet.
Næste ansøgningsfrist er 15. december, så
både hos os i projektgruppen og hos COLUFIFA
er der fuld gang i at arbejde med de punkter,
der skal udbygges. Og så håber og beder vi til,
at det lykkes denne gang. Men samtidig er vi
jo godt klar over, at de nedskæringer af udviklingsbistanden, der er vedtaget af regeringen
og dens støttepartier, og som vil betyde
mindst 25 % mindre til CISU, vil gøre det betydelig sværere at få bevilget projekter. Vi kan
forvente svar i slutningen af februar.
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AAJAC/COLUFIFA

CONTAINERRAPPORT
Af Cheickhouna DIABY, Bacary MANDIANG og Salif MANE

I forbindelse med containerprogrammet har
CtS sendt container Nr BMOU 417254-5 til
AAJAC/COLUFIFA. Den ankom den 6.8.2015 til
Banjul havn, blev omsider frigivet fra havnen
den 10.8.2015 og blev samme dag ført til Kiang i præsident Ibrahima Cissés navn. De ansvarlige for containeren (Salif Mané og Cheickouna Diaby) ankom til Kiang kl. 18:30, men
da det var mørkt, måtte man vente til næste
dag med at tømme containeren, hvilket skete
fra kl. 8:00 i overværelse af de lokale folkevalgte, af politiet, af de hemmelige agenter og
af landsbylederen. Medlemmerne af unionen
påtog sig at tømme containeren. Alt foregik i
god ro og orden. Unionen havde engageret en
vagt, som passede på lageret.
Eftersom unionspræsidenten var forhindret
pga. et dødsfald, besluttede man at vente
med at fordele tingene til torsdag den
13.8.2015 fra kl. 10:30. Man begyndte fordelingen, mens man ventede på repræsentanterne fra de andre unioner (Sintet og Brikamaba) i Gambia, som kom sent. Fordelingen
skete i overværelse af de lokale folkevalgte, af
landsbylederen, af imamen og medlemmer af
Gambias administration og medlemmer af
Kiang-unionen. Vi takker de fremmødte honoratiores og de ansvarlige fra unionen, som ikke
skyede nogen anstrengelser for at fordelingen
kunne ske i god ro og orden. Vi takker ligeledes politichefen fra Kiang, som hjalp os meget
i gennemførelsen af vores hverv.

 Den modtagende union: Kiang Doola
Kafo: 15 %
 AAJAC/COLUFIFAs 15 unione, inklusive
Kiang : 55 %
 Centralt (administrationen): 30 %
Konklusion
For første gang har unionen Kiang med Ibrahima CISSE som præsident modtaget en container. Ifølge afrapporteringen fra de ansvarlige for containeren, da de kom tilbage til hovedkontoret, har der været et godt samarbejde og man har arbejdet i overensstemmelse
med de retningslinjer, der var fastlagt af bestyrelsen. Desuden har vi modtaget positive
erklæringer fra de lokale autoriteter (traditionelle og administrative) i forbindelse med den
workshop for evaluering af projekt PROFAS,
der blev afholdt i Kiang i august måned. Bestyrelsen og AAJAC/COLUFIFA’s koordinator takkede de ansvarlige i unionen for dette gode
eksempel og udtrykte håb om, at man vil fortsætte på samme måde for at styrke vores
organisation, som vi alle holder af.

Fordelingsnøgle for effekterne i containeren
Containeren indeholdt i alt 156 cykler, fordelt
på: 102 store cykler, 19 mellemstore cykler, 35
trehjulede cykler.
Fordelingen skete i overensstemmelse med,
hvad bestyrelsen havde besluttet, nemlig:
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Fordelingen af tingene fra containeren skal i gang.

OM CONTAINERNE
Af Janne Noack
Lidt om hvordan og hvilke kriterier og stand,
det udstyr, vi sender med container, bevilget
via Genbrug til Syd, skal være i.
Gitte og jeg har deltaget i årsmødet hos Genbrug til Syd. I år havde vi bedt om et rådgivningsmøde med en af deres konsulenter, hvor
vi fik en god dialog omkring materialer/udstyr,
som vi gerne vil sende, men hvor der kunne
være tvivl om det kunne sendes i forhold til
reglerne.
Det er blevet strammet op på reglerne for,

hvad man må sende med de containere, der
bevilges af Genbrug til Syd. Det sendte udstyr
skal være med til at skabe udvikling og må ikke
kun være donationer, der fastholder modtagerne i afhængighed af os. De ting, som vi
sender, skal være ønsket af COLUFIFA, der skal
oplyses, hvad de skal bruges til, og hvordan de
er med til at skabe udvikling.
Det vil sige, at materialer, som umiddelbart
ikke må sendes ifølge reglerne, undtagelsesvis
kan tillades, hvis vi kan beskrive, hvordan de
14

helt konkret kan være med til at skabe udvikling, uden at skabe afhængighed af fortsatte
donationer af samme materialer.

keparti, Konservative og Liberal Alliance om
Finansloven for 2016 – desværre med store
besparelser i den danske udviklingsbistand.

Her er i punktform de vigtigste kriterier:

For Genbrug til Syd betyder det, at puljen
fremover bliver mindre. Hvor der tidligere var
12 mio. kroner til støtte af forsendelser, vil der
fra 2016 kun være 8,8 mio. kroner. Besparelserne vil først og fremmest betyde, at der ikke
vil blive lige så mange bevillinger i 2016 som i
tidligere år. DMRUs bestyrelse har besluttet,
at der ikke vil blive ændret i kravene til ansøgningerne.

Udstyret skal være af en god kvalitet, og vi
skal redegøre for, at:
- Det er tilpasset de lokale forhold;
- Det ikke bliver produceret eller kan købes
lokalt;
- Der ligger aftaler med COLUFIFA om ansvar, drift og vedligeholdelse;
- Der er taget højde for miljøhensyn og
lokale miljøkrav;
- Det vil gøre en forskel på lang sigt og ikke
blot dækker umiddelbare behov og skaber
afhængighed fra Nord.
Vi har sendt ny ansøgning 2. november og
håber på positivt svar i midten af december i
år.
Selve årsmødet var en god indsprøjtning til
arbejdet med containerindsamling og forsendelse. Vi var 40 små ulandsorganisationer. Desuden var der repræsentanter for de
renoveringsværksteder, som vi kan benytte os
af til hjælp til renovering af cykler, computere
og briller. Renoveringsværkstederne er også
behjælpelige med at pakke containere.
Gå på www.genbrugtilsyd.dk, hvis du vil læse
mere om de aktiviteter, som vi er en del af,
f.eks. et spændende partnerskabs-review ved
Dorte Skovgaard Mortensen.
Genbrug til Syd ramt af besparelser
Uddrag af udtalelse fra foreningerne på Genbrug til Syds årsmøde:
Regeringen har indgået aftale med Dansk Fol-

Fakta omkring laden i Skibby
Igennem årene har vi haft opbevaring mange
forskellige steder i Hornsherred. I alle årene er
det John Flensborg i Skibby, der har ydet et
kæmpe arbejde med at passe vores opbevaringssted. Nu lakker det desværre mod enden.
Skibby/Frederikssund kommune, som har lånt
os laden i Skibby kvit og frit, er i gang med at
sælge hele det område, hvor laden ligger. Vi
håber jo at kunne nå at pakke en container
mere, så hvis alt falder i hak, pakker vi den
sidste container i Skibby inden området bliver
solgt, og så siger John, at han ikke flytter med.
Så måske skal vi til at tænke anderledes. Det
er en mulighed at få pakket containere i samarbejde med renoveringsværkstederne, men
jeg vil lige spørge her, om der er en 3-4 personer, der har lyst til at overtage ansvaret for et
nyt opbevaringssted, og om der er nogen, der
kender en lade eller andet på Sjælland, der er
egnet og står ledigt. Holdet omkring container
indsamling og pakning er ved at være gamle,
så i det hele taget trænger vi til nye og yngre
kræfter til denne opgave.
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INTERNATIONALT FORUM FOR FRED OG SIKKERHED

I AFRIKA
Fra Præsident Macky Salls åbningstale i Dakar den 9. november 2015
(Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique)
Af Lone Frederiksen
”...Freden og sikkerheden i Afrika er også en
betingelse for fred og sikkerhed i verden. På
en vis måde vil det, der berører dette kontinent, også berøre andre lande i verden.

til håb og gøre dem uimodtagelige for dem,
der prædiker obskurantisme og ekstremisme,
som fører til vold.

Sådan er det i den djihad-logik, der næres af
en radikal retorik, som fører de unge til at
begå attentater eller kæmpe i udlandet. Tænk
for eksempel på alle de unge, der er hvervet i
forskellige lande for at kæmpe i Syrien, i Afghanistan eller på andre scener for væbnet
konflikt.

For det er uvidenhed, fattigdom og social eksklusion der skaber en grobund for, at visse
årsager til ustabilitet kan udfolde sig. Det er i
denne jordbund, at vi må udrydde de frø til at
øve ondt for at fremme en mere sammenhængende vision om fred og sikkerhed i Afrika. I modsat fald vil vi blot behandle symptomerne og lade sygdommen urørt...”
(www.gouv.sn) (Oversat af Lone Frederiksen)

Derfor bør vi fortsætte med at samarbejde
med partnerlande og –institutioner omkring
forebyggelse og styring af kriser, for bevarelse
og konsolidering af freden.

Senegal kalder sig Pays de Terenga, dvs. Landet hvor man er velkommen!

Vi bør fortsætte med at kæmpe med de dybereliggende årsager til ustabilitet ved at fremme retsstaten, uddannelse, oplæring og beskæftigelse af de unge for at give dem grund

Senegal er netop blevet valgt ind som medlem
af FN’s sikkerhedsråd med virkning fra årsskiftet. Man kan kun håbe, at ovenstående tanker
kan vinde gehør!
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CYKLER TIL SENEGALS GENERALFORSAMLING
17. maj 2015 i Kulturhuset Elværket, Frederikssund
0) Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Knud Schmidt som dirigent og Jens Lykkebo som referent. Begge blev
enstemmigt godkendt.
Dirigenten konstaterede, at GF var indkaldt
lovligt ifølge vedtægterne. Der var 22 medlemmer til stede. Desuden, som specielt inviteret gæst, Djibril Baldé, der lige er blevet
valgt til præsident for COLUFIFA.

Djibril Baldé. I beretningen blev der udtrykt et
stort tillykke til såvel Colufifa som Djibril, som
personligt deltog i vores Generalforsamling!
c)Vi har også i år fået driftsstøtte fra Tips- og
Lottomidlerne. Desuden har vi fået bevilget
penge til Colufifa fra puljen til Konkrete Almennyttige Formål, hvor man som altid får
mindre end det man har søgt om, da midlerne
deles forholdsmæssigt imellem de ansøgninger, der godkendes.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) og 2) Beretning fra bestyrelsen og fra arbejdsgrupperne:
Bestyrelsen fremlagde beretningen, som havde følgende hovedpunkter:
a) Generelt, b) Colufifa, c) Tips- og lottomidler,
d) Container, e) Projekt, f) Malaria og g) Oplysningsaktiviteter.
a) Lone nævnte i sin generelle indledning
forholdene omkring det eksisterende projekt.
Alt i alt går det godt og der er lovende udsigter. Der er indgivet en ansøgning om midler til
et nyt projekt, - et mindre "Partnerskabsprojekt" - som har fokus på: Ledelsesarbejde på
alle niveauer, især decentrale hvor lokale initiativer skal styrkes. Klimaforandringer, der er
et tiltagende problem og strategier til imødegåelse af disse. Sundhed i forhold til nye tendenser i Senegal med stadig mere forarbejdede produkter og tiltagende sundhedsproblemer, der kan relateres hertil.

d) Janne gennemgik Container-aktiviteterne.
Vores ansøgning om ny container er blevet
godkendt, og vi pakker container i Skibby d.
27.6. Der er kommet nye rammer for arbejdet
efter at Dansk Missionsråd har overtaget administrationen af containerforsendelserne. De
økonomiske ressourcer er blevet indskrænket.
De ting vi for fremtiden vil sende til vor partner i Syd, skal i højere grad end tidligere være
ting som efterspørges derfra. Vi har ikke længere den frihed til selv at sende effekter som
vi synes er brugbare. Der skal nu dokumenteres mere præcist, hvad vi har sendt, og det
giver mere papirarbejde for alle.
Der efterlyses redskaber / have redskaber, Og
godt solidt legetøj til mindre børn.
Vi mangler folk til at renovere indkomne ting
og effekter.
Der blev udtrykt tak til alle der har deltaget i
containerarbejdet på den ene eller anden
måde!

Der forventes svar på ansøgningen inden udgangen af juni 2015.

Gitte fortalte om sidste container-tilsynsrejse
sammen med Lone i februar. Overordnet kan
man sige at tingene lykkes.

b) Colufifas årlige generalforsamling blev
kommenteret. Denne blev afholdt mindre end
to uge før vores generalforsamling. Der skulle
vælges ny præsident, og CtS bifalder valget af

e) Det eksisterende projekt og dets indhold
og forløb blev grundigt gennemgået. CtS har
været på tre tilsynsbesøg. Den ene gang med
deltagelse af journalist Vibeke Rask Grøn, som
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efterfølgende har været i DR P1 med fortællinger fra vort arbejde sammen med Colufifa.

orienterede om planerne i forbindelse med
Djibrils aktuelle besøg i Danmark.

Det blev fremhævet at Colufifa, også via projektarbejdet, i dag samarbejder med andre
aktører og myndigheder på alle planer; arbejdet med udvikling af fortalervirksomhed fungerer.

Slutteligt takkede Lone alle der har bidraget til
CtS´s arbejde i det forgangne år.

f) Malaria-arbejdet har CtS i år støttet med
ca. 30.000 kr. Lone supplerede med at fortælle
at den nationale malaria-kampagnen fra 2014
er fortsat i Colufifa-regi, idet Colufifa kontinuerligt arbejder med dette vigtige område.
g) Vedrørende oplysningsaktiviteter gennemgik Lone de afviklede aktiviteter samt

Herefter var der kommentarer og spørgsmål.
Lone pointerede vigtigheden af, at vi viser vort
værd, og at vi som små lokalt funderede organisationer - kan noget særligt. Risikoen for at
en eventuelt ny regering vil skære i ulandshjælpen er overhængende, og dette vil
let kunne ramme os.
Herefter blev den samlede beretning godkendt.

Den sammenbragte frokost nydes under generalforsamlingen
.
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3) Regnskab
Da Maj-Britt (kasserer) havde måttet melde
afbud, stod Lone for dette punkt.
Regnskabet var revideret og godkendt af revisor. Generelt kunne det meddeles, at det går
godt med økonomien.
I papirform blev nogle eksemplarer af regnskabet delt rundt til mødedeltagerne. Hovedpunkterne blev gennemgået og kommenteret
af Lone. Ligesom afklarende spørgsmål blev
besvaret, uden yderligere problematisering.
4) Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer, da der ikke før Generalforsamlingen var indkommet / varslet nogen
forslag til ændringer. Bestyrelsen blev opfordret til at fremsætte forslag om kontingentforhøjelse til næste generalforsamling.
5) Indkomne forslag.
Generalforsamlingen kunne alene drøfte de
forslag, som skriftligt har været sendt ud.
På forhånd var udsendt en række ændringsforslag til Vedtægterne. Disse blev fremlagt og
diskuteret.
Først blev det besluttet at formålsparagraffen
kan ændres på samme måde som andre vedtægtsændringer (under § 3).
Herefter blev de fremsendte ændringsforslag
kommenteret, diskuteret og behandlet før
vedtagelse eller forkastelse; jævnfør de udsendte ændringsforslag samt referatet herunder.
§ 1 FORMÅL
Den foreslåede ændring kunne ikke vedtages,
da der i vedtægterne står, at formålsparagraffen ikke kan ændres. Denne bestemmelse skal
ændres på to hinanden følgende generalforsamlinger, før der kan ændres i § 1.
§ 3 GENERALFORSAMLINGEN
Her blev de udsendte ændringsforslag godkendt og vedtaget. Dog ikke det sidste forslag
angående hvornår vedtægtsændringerne træder i kraft. Det fremsendte blev forkastet og

man beholder den gamle formulering, ifølge
hvilken ændringerne skal bekræftes på den
følgende ordinære generalforsamling eller på
en ekstraordinær generalforsamling.
§ 4 BESTYRELSEN
Første del af det fremsendte ændringsforslag
blev ændret lidt, så følgende blev vedtaget:
"Der vælges mellem 6 og 8 medlemmer og to
suppleanter." Den øvrige del af ændringsforslaget blev godkendt som det fremsendt forslag.
§ 5 DEN DAGLIGE LEDELSE
Det fremsendte forslag blev vedtaget med
følgende præciseringer: " Transaktioner, som
foretages af formanden eller kassereren, og
som overstiger et beløb fastsat af bestyrelsen,
godkendes via....." (resten som ændringsforslaget).
Vedrørende beslutninger, så blev det fremsendte forslag kogt ned til: "Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende."
"Bestyrelsesprotokol” blev ændret til "Bestyrelsesreferaterne".
§ 7 HÆFTELSE
Det fremsendte forslag blev vedtaget med den
tilføjelse, at der her præciseres: " Når bestyrelsen konstituerer sig, skal der vælges en
kasserer".
Vedtægtsændringerne skal som nævnt ovenfor bekræftes på en efterfølgende ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling for at
kunne træde i kraft.
På dette tidspunkt blev dirigenten (Knud
Schmidt) desværre nødt til at forlade mødet
for at nå færgen til Jylland. Lone Frederiksen
tog over som dirigent.
6) Valg af bestyrelse
Maj-Britt Holten ønskede at holde som suppleant, da hun er flyttet til Fyn.
På valg i år var: Lone Frederiksen, Gitte Frandsen og Jytte Ekvall. Alle blev genvalgt, Jytte
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dog som suppleant efter eget ønske. Som ny
blev Mika Frølunde valgt til bestyrelsen, som
herefter består af:
Alice Bagnegaard
Gitte Frandsen
Janne Noack (suppleant)
Jens Lykkebo
Jytte Ekvall (suppeant)
Lone Frederiksen
Maj-Britt Nordmaj
Mika Frølunde
7) Eventuelt
Såvel Mariama som Jytte orienterede om økonomiske donationer via en arv fra Vibeke Ellegaard-Thomsen, som de begge er involverede
i. Disse vil vi høre nærmere om, når diverse
forhold vedrørende administrative teknikaliteter er faldet på plads.
Lone: Det nye mindre projekt (nævnt i nærværende referat), som vi har ansøgt om støtte til,
forventer vi at få svar på i juni i år. , vil i givet
fald skulle afvikles i september 2015 - marts
2016.
Herefter vil vi forsøge at få støtte et større
projekt løbende over muligvis 3 år.
Djibril Baldes besøg og programmet herfor
blev nævnt, og alle blev opfordret til at deltage i de aktiviteter, som er planlagt i den for-

bindelse.
Desuden kom der under dette punkt korte
meddelelser og synspunkter vedrørende: malaria, le- og hø-projekt, Colufifas butik samt
udveksling af øvrige synspunkter og ideer.
Djibril holdt et lille indlæg om sin oplevelse af
at deltage i vores Generalforsamling. Desuden
fortalte han om sin personlige baggrund for at
opstille som præsiden for Colufifa og om at
være blevet valgt hertil. Han understregede,
at det var vigtigt at have fuld opbakning, og at
han direkte havde bedt om dette hos medlemmer og øvrige ledelse for at sikre, at man
ikke "trækker stolen væk" under han efterfølgende. Djibril oplyste, at han havde fået forsikring om en sådan opbakning.
Djibril understregede, at han ville bygge på
sine egne visioner og værdier for at styrke
Colufifa. To vigtige fokusområder vil være: 1)
Overholdelse af vedtægter og regler; og 2)
Guidelines for administration og økonomistyring. Desuden nævnte Djibril vigtigheden af at
styrke båndene med samarbejdsparterne og
styrke gruppedynamik og solidaritet i Colufifa.
Det store mål er at øge landbrugsproduktionen. "Dette er mine visioner, og jeg føler at jeg
kan få støtte og opbakning hertil" - sluttede
Djibril.

Referent: Jens Lykkebo
Foreningens årsregnskab og bestyrelsens beretning ligger på vores hjemmeside og kan eventuelt rekvireres ved at kontakte bestyrelsen
.
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BESØG AF DJIBRIL BALDE, COLUFIFAS PRÆSIDENT
Af Lone Frederiksen

Djibril Baldé på Couleur Café 2015
Som omtalt i forrige nyhedsbrev fik vi besøg af
COLUFIFAs nyvalgte præsident, Djibril Baldé, fra
midt i maj til midt i juni. Besøget var finansieret
af CISU’s oplysningsbevilling.
Med udgangspunkt i COLUFIFAs og Cykler til
Senegals mangeårige samarbejde belyste og
perspektiverede Djibril på en levende og klar
måde COLUFIFAs mål og strategier, samt hvordan disse føjer sig ind i de overordnede nationale udviklingspolitikker. Endvidere var Senegals
kultur og landets velfungerende demokrati i et
overvejende muslimsk land emnet for spændende diskussioner, både steder hvor vi var
blandt folk, der i forvejen var engageret i udviklingsaktiviteter, og der hvor tilhørerne bestod af folk, der ikke normalt beskæftigede sig
med emnet. Vi havde klart indtryk af, at Djibril
(og CtS) bidrog til en øget forståelse for udfordringerne i udviklingslandene samt for mulige

veje til at bekæmpe fattigdommen.
Hos Dansk Forum for Mikrofinans fortalte
Djibril om afsætningsmuligheder for landbrugsprodukter. Der var også oplæg fra CSO’er
fra Tanzania og Indien, og da der ud over medlemmer af danske NGOer var flere afrikanske
deltagere fra et Danida Fellowship kursus, blev
diskussionen meget interessant. På Krogerup
Højskole fokuserede Djibril på udfordringer for
en lokal landbrugsorganisation. Flere af eleverne kom selv fra udviklingslande, og der var
levende udveksling af erfaringer og muligheder. Tilhørerne i menighedshusene lød til at
have fået øget engagement og ny forståelse
for problemer for bønder i de fattige lande, og
for hvilket bidrag en dansk NGO kan yde i
samarbejde med en lokal organisation.
I Verdenskulturcentret på Nørre Allé i Køben21

havn deltog også kora-spiller Basiru Suso,
Aminah Tønnsen (jf. nedenfor) og Mariama
Guldagger. Der var spændende oplæg og dejlig musik samt meget livlig og konstruktiv diskussion om islam og demokrati samt om Senegals kultur og dennes betydning i forhold til
at forebygge ekstremisme og konflikter. Ikke
mindst den vestafrikanske tradition for konfliktdæmpende drilleri mellem forskellige etniske grupper (cousinage) vakte interesse.
I Knebel Skole var vi til morgensamling, hvor vi
viste en lille film om Senegals dagligliv, og
derefter var børnene næsten ikke til at stoppe
for alle de nysgerrige spørgsmål, der trængte
sig på. Sammen med Knud Schmidt var vi
rundt og besøge spændende mindre virksomheder i Jylland. Og der blev også tid til gensyn
og snak med journalist Vibeke Rask Grøn.
Da Djibril havde fået Schengen-visum – og da
han lige inden afrejsen var blevet valgt til præsident for COLUFIFA – benyttede vi lejligheden
til lidt fortalervirksomhed, hvor vi besøgte

partnerorganisationer i Frankrig, som COLUFIFA ønsker at udvide samarbejdet med, og hvor
CtS også kan se muligheder for fremtidigt
samarbejde.
Alt i alt var besøget en meget positiv oplevelse. CtS og Djibril arbejdede godt sammen omkring de enkelte aktiviteter – forberedelse og
gennemførelse. Men det er vanskeligt på den
ene side at planlægge så langt ud i fremtiden,
som visumprocedurerne (3 måneder) kræver,
og så på den anden side få lavet præcise aftaler, som kan holde. Generelt er maj-juni ikke
det bedste tidspunkt, men det blev valgt ud
fra, hvad der kunne lade sig gøre i forh.t.
COLUFIFAs generalforsamling og regntiden.
Besøget bekræftede, at det er en rigtig god idé
at få besøg fra syd, og at mange danskere er
oprigtigt interesserede i at høre om dagligliv
og udviklingsaktiviteter. Oplysningsbevillingen
er en fin mulighed for at få støtte til at invitere
partnere hertil, og det kunne være godt, hvis
støtten også kunne omfatte, at partneren fik
mulighed for at deltage i kurser og lignende.

AMINAH TØNNSEN OG ISLAM
Af Aminah Tønnsen
Jeg har skrevet bøger og holdt foredrag om
islam siden 1989. Som troende har jeg især
været optaget af, hvordan primærteksten,
Koranen, definerer de forskellige teologiske
begreber, som på helt centrale punkter ligger
langt fra den traditionelle tolkning af teksten.
Mine refleksioner og nærlæsning af teksten
har ført mig frem til en islam, der er forbløffende fleksibel, åben og inkluderende, som
rummer både næstekærlighed, dyreværn og
naturbevarelse, og som sagtens kan forenes
med både demokrati og vore dages opfattelse
af menneskerettighederne.
Jeg er endvidere nået frem til, at koranteksten

rummer den ultimative frisættelse af mennesket – religiøst, moralsk og socialt. Fraværet af
en gejstlig magtelite betyder, at det er det
enkelte menneske, der har ansvar for at træffe sine valg i forhold til tro og handling.
Jeg er ofte blevet skudt i skoene, at formålet
med mine skriverier er at forsvare islam. For
mig har det aldrig været et spørgsmål om at
forsvare islam, men om at finde en sammenhæng i Koranens tekst og forstå, hvorfor den i
så mange år har givet mig tryghed og fred i
sindet - og hvorfor den igen og igen har inciteret mig til at reflektere over teksten og livet.
Og det har undret mig, at så mange får det
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næsten diametralt modsatte ud af teksten,
end jeg selv gør.
Mange dømmer islam ud fra et mindretals
vold og umenneskelige handlinger; men vore
dages ekstremistiske bevægelser handler i dyb
modstrid med både Koranen og hadithlitteraturen i deres desperate forsøg på at
virkeliggøre en utopi om et mere eller mindre
verdensomspændende kalifat, der intetsteds
er nævnt i Koranen. Dertil kommer, at de konservative fortolkninger af helt centrale begreber som tro (iman) og vantro (kufr),
islam og ærefrygt for Gud (taqwa), ligesom
også jihad, martyr, frafald, stening m.fl. simpelthen strider imod Koranens bogstav og
ånd.
Jeg tror, at en del af kampen imod radikalisering består i at imødegå de yderligtgåendes
islamforståelse med argumenter fra de samme kilder, som de selv påstår at følge, dvs.
Koranen og hadith-litteraturen.
Hvis man læser Koranen som en helhed og
undlader at inddrage andre tekster, der strider
imod det overordnede i koranteksten, når
man frem til en livsforståelse, der til fulde
lever op til sit navn, for islam betyder både
gudhengivelse og fred, og Koranen definerer
menneskets opgave som at tjene Gud ved at
tjene skabelsen.
De ”toneangivende imamer” har fordømt mine holdninger lige siden bogen Islam i europæ-

isk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse fra 1998, hvori jeg primært tog udgangspunkt i Koranens kvindesyn, der ligger
langt fra den patriarkalske fortolkning af teksten. Dengang var der flere af de konservative
imamer, der ligefrem i deres fredagsprædiken
advarede deres menighed mod at læse mine
bøger. Dybest set har deres modstand sandsynligvis bundet i, at jeg som kvinde udfordrede deres fortolkningsmonopol og magt. Derfor
har de en åbenlys interesse i at fordømme
mine holdninger.
I forbindelse med mine to seneste udgivelser i
2014 og 2015 og en række kronikker i tiden
imellem de to udgivelser, har de, der næsten
dagligt i medierne råber op om, at islam skal
reformeres, simpelthen ignoreret og forsøgt at
bortforklare de tanker, jeg som et almindeligt,
selvstændigt tænkende menneske har givet
udtryk for. Er man mon bange for at miste en
bekvem prygelknabe?
En god ven, Erik der er kvæker, opmuntrede
mig for mange år siden ved at sige, at jeg med
mine tanker var mindst 15 år forud for min tid.
Og mange af de tanker om islamisk tro og
praksis, som jeg fremførte for 25 år siden, er
faktisk alment accepteret i dag.
Alligevel synes jeg, det er trist, at det er så
svært at få budskabet om ligeværd, frihed og
fredelig sameksistens ud.

Fakta:
Aminah er født i Sønderborg og opvokset i Flensborg. Hun har været bosat i Nordafrika 1970-1978 og blev
muslim i 1983. Hun bor i dag i hovedstadsområdet og kan kontaktes via aminah@fagforfatter.dk
Aminah Tønnsen har skrevet bl.a.:
Islam – Koran, Hadith, Sharia, 2015
Islam – min hjertesag, 2014
Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede, 2006
Islam – tro og livsforståelse, 2003 (for folkeskolens ældste klasser)
Islam i europæisk klædedragt. Stof til eftertanke og selvransagelse, 1998
Islam – naturens religion, 1989
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KALENDER FOR FORÅRET 2016
Fredag den 29. januar kl. 11:00 holder vi ekstraordinær generalforsamling hos Lone Frederiksen, Søgårdsvej 7C, st.th., Gentofte. Eneste punkt på dagsordenen er stadfæstelse af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 2015.
2. februar kl. 14:00. Jakobs Kirke Senior Klub i Roskilde. Ved Mariama Guldagger.
I marts måned udstilles vores nye fotoudstilling i HUSET på Næsset. Mariama og Janne holder foredrag og viser lysbilleder.
Fotoudstillingen er finansieret af oplysningsmidler fra Genbrug til Syd.
20. april kl.18:00 Y-Mens Club Kalundborg. Mariama fortæller og viser lysbilleder på ”Den
tykke kok” i Kalundborg.
Vi håber, at vi får en ny containerbevilling, og regner med at pakke i Skibby engang i marts.
Se opdatering af tid og sted af alle arrangementerne på www.cyklertilsenegal.dk – Kalender.

SENESTE NYT
Vi har igen i år fået driftsstøtte fra Kulturstyrelsen (Tips- og Lottomidlerne).
Desuden har Kulturstyrelsen bevilget et mindre beløb, som vi har søgt til at støtte COLUFIFAs
aktiviteter. Pengene skal bruges til at indrette en internetcafé i forbindelse med deres butik.
I forbindelse med den seneste containerbevilling fra DMR-U fik vi også et beløb til oplysningsmaterialer. De gik til at få lavet en rigtig flot ny CtS-folder.
I starten af november søgte vi DMR-U om en ny container. Svaret får vi midt i december. Vi
indsender ny projektansøgning til CISU per 15. december og forventer svar i slutningen af
februar.

Overvældende modtagelse i Saré Hamath Samba 2.
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