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Kære medlemmer og venner  

I Senegal og Gambia sker der for tiden mange positive ting, selvom fattigdommen og ikke mindst klimafor-
andringerne gør livet barskt for de fleste. Efter præsidentskiftet i Gambia er der er tæt og positivt samar-
bejde mellem de to lande, som her for nyligt har aftalt, at de vil være eksempler på god integration mellem 
naboer. De vil holde regelmæssige møder og koordinere en række tiltag, herunder indsatser for at forhin-
dre kvindelig omskæring. Samtidig er der i Senegal spændende græsrods-initiativer inden for kvinderet-
tigheder, for eksempel svangerskabsforebyggelse. I kan læse mere om dette inde i bladet.  Gid vores hjem-
lige muslimsk-forskrækkede meningsdannere fulgte mere med i, hvad der foregår uden for mediernes søge-
lys, og tog notits af denne type lovende tiltag.  

I vores egen lille forening har vi i samarbejde med COLUFIFA efter mange forsøg fået en projektbevilling fra 

CISU (som administrerer Danidas NGO-midler). Projektet, som hedder ”Improved Food Security: Advocating 

for climate resilience and nutrition” (Forbedret fødevaresikkerhed: Fremme af robusthed over for klimafor-

andringerne og af bedre ernæring), fokuserer på at hjælpe bønderne med at tilpasse deres produktion til 

klimaforandringerne og samtidig bidrage til at modvirke den globale opvarmning. Desuden vil vi arbejde 

med ernæring og sundhed; dels oplysning til medlemmerne om ernæring og om sammenhængen mellem 

dårlig ernæring og sygdomme; og dels ved en bedre udnyttelse af de lokale fødevareressourcer, gennem 

udvikling af teknikker til opbevaring og forarbejdning.  Og som led i den danske strategi skal COLUFIFA op-

kvalificeres til øget fokus på samarbejde med lokale og nationale aktører. Knud Schmidt og Mika Frølunde 

var i Senegal og søsætte projektet; og samtidig var Jens Lykkebo nede og igangsætte det hø- og kvægpro-

jekt, som vi har fået penge til fra Spejderne i Farum. Mere om projekterne og rejserne inde i bladet. Senest 

har vi fået en ny container-bevilling fra Genbrug til Syd, og vi er med til at pakke containeren på Nød-

hjælpsdepotet i Næstved den 27. og 28. november. Firmaet Larsen & Eriksen, som vi har samarbejdet med i 

en årrække, giver en cykelslange for hvert solgt ur. Der kommer mange cykelslanger med i containeren i år! 

Vi siger TAK til vores donorer og gør sammen med COLUFIFA, hvad vi kan for at få rigtig gode resultater.  

Med inspirerende input fra Knud har vi i bestyrelsen arbejdet videre med udvikling af vores forening. Det 

indebærer blandt andet, at vi forsøger at skaffe praktikanter til at rejse ned og arbejde hos COLUFIFA, at vi  

fokuserer på at være mere aktive på Facebook og hjemmesiden, og ikke mindst at vi diskuterer vores missi-

on og mål. Alt dette vil vi gerne diskutere med jer på den kommende generalforsamling til foråret.  

 

Medlemsskab og service til medlemmer 

For enkeltpersoner: 150 kr. For par og foreninger 250 kr.  
Beløbet kan indsættes på vores konto i  
Merkur Bank 8401 1060310 
eller send os en mail på info@cyklertilsenegal.dk 
Støttebidrag til COLUFIFAs malariakampagne kan indsættes i  
Merkur Bank 8401 1759176 

Bestyrelsen har besluttet, at det fra det nye år vil være muligt for medlemmer at få tilsendt referater fra 
bestyrelsesmøder. Medlemmer, der ønsker at modtage referaterne, bedes derfor sende os deres e-
mailadresse. Desuden vil vi gerne sende nyhedsbrevet ud på mail for at spare penge og papir.  
 
Følg os på Facebook eller vores hjemmeside www.cyklertilsenegal.dk 
Redaktion, lay-out og print: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen  
Fotos: File photo/FN, Janne Noack, Jens Lykkebo, Knud Schmidt og COLUFIFA 
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Dødsfald 
Mindeord af Lone Frederiksen 

Alice Bagnegaard Jensen, som har været et aktivt medlem af Cykler til Senegal helt fra starten i 1996, døde 
fredag den 15. oktober på Arresødal Hospice. Alice havde kæmpet ihærdigt mod kræften igennem en år-
række, men måtte til sidst se sig overvundet.  
I foreningen var hun, som hun selv sagde, "den praktiske gris", der tog sig af markedskassen, lavede mad til 
os, når vi pakkede container og i øvrigt bidrog med stort og småt.  
Hun var med på massagerejserne, og indtil for få år siden gennemførte hun sammen med Jytte Ekvall, med 
udgangspunkt i sin uddannelse fra Nordlyscentret, massagekurser for særligt interesserede i Senegal, jf. 
gruppens mindeord nedenfor. Desuden var hun med i skolegruppen, der indsamlede penge til indkøb af 
skolematerialer til udvalgte skoler i Senegal.  

Alice var med til at starte Svanholm Storkollektiv, og efter at være flyttet derfra boede hun sammen med 
Carsten Nyborg i Østby i Hornsherred.  

Alice blev bisat fra Selsø Kirke den 20. oktober og begraves i Svanholms fællesgrav på Krogstrup Kirkegård.  

Alice var et dejligt givende og ærligt menneske, som vi vil savne. Æret være hendes minde.  
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Mindeord fra COLUFIFA i forbindelse med Alices død 

Fra massagegruppen: Sadio, Niapa, Daouda Diatta, Demba Bâ, Tabara. Alhaiba, Cheickouna Diaby 
Oversættelse: Lone Frederiksen 

Det er med stor sorg og fortrydelse, at vi i massagegruppen har erfaret, at vores ven, mor og søster, ALICE, 
er afgået ved døden. I denne sørgelige anledning er de af massagegruppen i Senegal, der bor i nærheden, 
samledes ved AAJAC/COLUFIFAs kontor her onsdag den 18. oktober 2017 for at udtrykke vores kondolence 
over for hendes familie, de danske venner og AAJAC/COLUFIFA. Vi har bedt for, at hendes sjæl må finde 
hvile. Hun og hendes venner har altid gjort, hvad de kunne for at støtte udviklingsaktiviteter i lokalsamfun-
dene i vores geografiske område.  

Hendes humanisme og hendes engagement vil længe forblive indgraveret i vore sind. Sammen med hende 
og hendes venner har vi såvel i Faoune som i Bambaly haft kurser i massageteknik, som vi stadig benytter 
os af. Ud over kurserne har hun altid stået ved vores side for at høre om vores bekymringer og dele sin er-
faring. 
Det er takket være hende, at nogle af os for første gang har oplevet glæden ved at svømme i floden ved 
Bambaly. Nogle af os havde aldrig tidligere oplevet hverken havet eller floden.  
Efter kurserne havde hun altid for vane at aflægge besøg hos vores familier. Det gik os lige til hjertet, for i 
vores kultur opbygges sandt venskab via familierne. Hun har også støttet mange af os materielt og økono-
misk i svære perioder.  

Alice, du har fuldt ud opfyldt din sociale kontrakt ved at knytte solidaritets-bånd til de svageste og ved at slå 
til lyd for fred og lykke for alle. Ved at mobilisere dine og lokalsamfundenes ressourcer for de mest udsatte. 
Vi ønsker, at den gode Gud vil lønne dig ved at åbne sit evige paradis for dig. AMEN…. AMEN …. AMEN. 
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Rejserapport for Le-, hø- og kvægprojekt.                                                                                                                          
Af Jens Lykkebo 

I sidste nummer af nyhedsbrevet beskrev jeg, under overskriften ” Kvæg- og høprojekt på vej”, planerne om 
et nyt projekt. Kort fortalt er ideen her at begynde at holde malkekøer på en i Senegal ny måde. Nemlig at 
holde dyrene på stald i størstedelen af tørtiden, for da at kunne fodre dem med hø lavet i regntiden. Dette 
er virkelig noget helt nyt at sætte et sådant system i værk. For at kunne gøre det, skulle en del nye hånd-
redskaber også introduceres. Der er mange åbenlyse fordele ved dette, som beskrevet i sidste nyhedsbrev.  
Sammen med Colufifa blev projektet rimelig godt forberedt. Det blev realiseret med økonomisk støtte fra 
Spejderne i Farum, og jeg drog afsted i starten af juli med en stor bagage indeholdende en masse le-grej. 
Planen var, at jeg sammen med en gruppe fra Faoune skulle etablere et mindre demonstrations-brug, med 
et simpelt staldanlæg med tilhørende lade til hø. Desuden skulle jeg drøfte disse nye metoder med diverse 
kvægfolk og mælkeproducenter samt skabe grobund for, at man i Gambia nær byen Sintet også kunne be-
gynde at bruge den nye metode i forhold til malkekøer.  

Colufifa havde fundet en god gruppe af lokale fra Faoune, og ved det første orienteringsmøde var der for-
uden projektgruppen på 8 personer, heraf tre kvinder, mødt mange op for at være med til opstart af pro-
jektet. Det blev en travl måned med program med rigtig mange forskellige ting at arbejde med for mig. 
Undervisning i hele princippet med at høste grønt med le, lave det til godt hø og bringe det til opmagasine-
ring og senere fodring – få mælk på tider, hvor der ellers ofte ikke er noget, eller i hvert fald meget lidt 
mælk at få. Og så ikke mindst at få styr på den værdifulde gødning, som vi planlægger at bruge i haverne. 
Foruden undervisning i dette, var der selve anvendelsen af de nye redskaber, som skulle forstås rigtigt. Og 
ikke mindst skulle selve hø-produktionen og alt det, der følger med her, forklares og diskuteres.  Jeg havde 
medbragt diverse fotos og små filmklip, som jeg havde både i papir-form og digitalt via USB-stik, samt en 
del på min mobiltelefon.  Det var rigtig godt med disse visuelle eksempler og demonstrationer. Det var helt 
afgørende for mig at kunne underbygge diverse forklaringer med nogle fotos og korte filmklip fra mobilen.  

Projektholdet bestod af frivillige. Jeg havde forestillet mig, at Colufifa havde fundet nogle folk, der selv hav-
de kvæg. Men ingen af deltagerne havde køer. Det var en overraskelse for mig, men det var et engageret og 
mødestabilt hold, der gik på med krum hals. Vi havde en del hårdt fysisk arbejde med at gøre en gammel, 
aldrig færdiggjort betonbygning uden tag brugbar til stald og lade. Træer og buske havde invaderet dele af 
bygningen og et større træfældnings- og oprydningsarbejde skulle laves, før man kunne tænke på tag og 
indretning af stald. Men med økser og macheter og en masse udslæbning af træstammer og grene blev 
arbejdet gjort på forbløffende vis, og efter et par dage så det rigtig fint ud. I forhold til at få lavet tag m.m. 
fik vi nogle prisoverslag på materialer. Jeg havde forestillet mig, at vi selv lagde tag på (simpelt bliktag), men 
alle var enige om, at dertil skulle vi have fat i fagfolk. Det var svært at få rimelige tilbud, priserne blev skruet 
meget op, klart fordi det ikke kunne skjules, at det var et projekt, der havde ekstern (”hvid”) finansiering. 
Da jeg ikke kunne få nogen til sikre projektet imod dette uheldige, men jo ikke ukendte, fænomen, beslut-
tede jeg at udskyde den del af projektet, og så tage pengene med hjem igen. Som sagt så gjort. Og vi for-
handler i skrivende med Colufifa om den endelige pris for taget, for så forhåbentlig at kunne sende penge 
til at lave den del færdig. Derefter tog vi som planlagt et smut til Gambia for at lave et lille kursus og en 
slags projektopstart, for at folkene derfra kunne arbejde sammen med projektgruppen fra Faoune. Det blev 
en meget fin tur til landsbyen Kamamadou nær Sintet.  Foruden chaufføren Ansou havde jeg en fra projekt-
gruppen ved navn Ibrahima Goudiaby med. Der var et flot fremmøde med mange kvindelige deltagere. 
Blandt mændene var der flere, som havde deltaget i et mini-hø projekt, som jeg lavede i Sintet for et par år 
siden. Generelt var deltagerne meget motiverede og flere havde selv kvæg og ønskede virkelig, at vi fik 
dette op at stå. Desværre havde jeg bare en enkelt le med, som jeg før afrejse gav til vicepræsidenten for 
den lokale Colufifa-afdeling. Han var en af de mest engagerede og havde selv køer og var desuden med på 
mit lille pilot-kursus fra tidligere i dette område. Det er mit håb, at han som aktiv i Colufifa også er i god 
kontakt med folkene i Faoune, så vi på den måde har en god sandsynlighed for at holde tingene i gang.  
Tilbage i Faoune fik jeg så den lokale ”træmand” Papa Momodou Bâ, til at leve tre leskafter, som netop er 
tiltænkt folkene i Gambia.  
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Projektgruppen ryddede en god tønde land for selvsåede træer og andre vækster. Jorden blev harvet med 
æsel-kraft, og derefter tilsået med hirse. Ikke for at dyrke hirse, men da hirse er en græsart, var alle enige 
om, at man kunne lave hø af de ikke færdig-udvoksede hirseplanter. Herefter lavede vi et regulært kursus i 
at slå med le og at lave to forskellige typer høstakke. Alt grej blev talt op skrevet ned på en liste, der blev 
udpeget ansvarlige for administrationen af grejet, og aftalt at gruppen efter min afrejse laver mere hø og 
får det sikret mod regn og blæst. Vi holdt til slut en festlig aften med overrækkelse af deltagerbeviser til alle 
fra gruppen, og de fik også en lille symbolsk penge-præmie for veludført arbejde. Herefter var der musik og 
dans. Og jeg tog rimelig opløftet hjem. Under mit forløb kom Knud og Mika for at starte det nye projekt op. 
Jeg deltog i den del, der havde at gøre med ansættelser af de nye projektmedarbejdere, men alt det kan 
man læse om andet steds her i nyhedsbrevet.                                                                                                        
Efter min hjemkomst har jeg holdt oplæg om projektet og turen for vores donor Spejderne i Farum, og hav-
de en god aften der. De gør et kæmpe stykke arbejde med deres genbrugsvirksomhed, og det er helt sik-
kert, at vi vil samarbejde yderligere i fremtiden.                                                                                                       I 
Jeg planlægger ag tage til Senegal i det kommende år for at følge op på projektet. 

Kort præsentation af projekt PASAN 
Af projektleder Aly Mansaré 

Projektet, som vi kalder PASAN (Amélioration de la Sécurité Alimentaire et Nutrtionelle), og som fokuserer 
på de mest sårbare dele af befolkningen, er finansieret af det danske folk for at hjælpe den senegalesiske 
befolkning. Det har et budget på godt 150 mio. F CFA (ca. 1,7 mio. kr.), strækker sig over 30 måneder og 
gennemføres i samarbejde mellem CtS og den senegalesiske partner COLUFIFA. Der er 11 personer ansat 
lokalt til at stå for gennemførelsen, og de arbejder direkte i zoner, der er hårdt ramt at dårlig ernæring og 
klimaforandringer.  

Det overordnede mål 
Det overordnede mål er at bidrage til fødevaresikkerheden gennem organisatorisk styrkelse af COLUFIFA 
for at de kan spille en vigtig rolle i civilsamfundet og udvikle bæredygtige modeller for modstandsdygtighed 
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over for de klimatiske og socio-kulturelle udfordringer i lokalmiljøet. 

Foreløbige resultater  
Efter at projektet har kørt i blot fire måneder er der allerede positive resultater inden for: 

 Styrkelse af COLUFIFAs finansielle og administrative styring 

 Tæt kontakt med medlemmerne i landsbyerne og gensidig udveksling af information 

 Mobilisering af unionerne for at forsvare medlemmernes interesser 

 Øget forståelse i landsbyerne af fænomenet klimaforandringer  

 Øget forståelse for betydningen af god ernæing og identifikation af tilfælde af dårlig ernæring 

 Ansættelse af 43 personer (32 lokale ressourcepersoner i unionerne og 11 centralt ansatte) 

 

 
Fatou Kiné Ndiaye (ansat med ansvar for organisationsudvikling) og Aly Mansaré 

 

Starten af en ny projektperiode 
Af Knud Schmidt  

Endelig, endelig, fik vi bevillingen til et nyt projekt. Vi har jo søgt adskillige gange og tilpasset ansøgninger i 
forhold til den aktuelle situation, og i forhold til ansøgningsprocedurer og prioriteter fra de bevilgende 
myndigheder (CISUs uddeling af penge fra Danida). Jeg rejste af sted med Mika denne gang. Det er anden 
gang, vi foretager projekttilsyn sammen. Jens var i Faoune i hele samme periode. 
Vi har begge været med i CtS i adskillige år, og været med til starter, forløb og evalueringer af projekter 
med Colufifa, så vi kender folkene dernede godt, og også gangen i projektstart, så vi følte os godt klædt på 
til opgaven. 
Selve rejsen var i perioden 19. – 29. juli. Banjul – Faoune og retur, uden besøg ude i berørte landsbyer den-
ne gang, da vi havde kort tid til rådighed, og samtidig gerne ville følge lidt med i Jens´ høprojekt, som også 
blev startet i samme periode (se andetsteds i bladet). 
Opgaven, når man starter et projekt, er jo først og fremmest at sikre, at alle involverede forstår ansøgnin-
gen, som ligger til grund for bevillingen. At vi har lovet os selv og hinanden hvad det er vi vil gøre, og hvad 
de bevilgede penge skal gå til. Her er det tydeligt, at ledelsen, med Djibril i spidsen, er erfaren og forstår, 
hvordan systemet fungerer fra de bevilgende myndigheders side. Men fortsat kommer der en del ideer op, 
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som vi må afvise, fordi det ikke er en del af projektet – også selvom det kan være gode ideer. 
Som en del af Colufifas forberedelse var der lavet opslag om jobs finansieret af projektet. Fristen havde 
været kort for ansøgningerne, så nogle dukkede op på dagen, hvor de blev diskuteret. Ansættelsesudvalget 
var denne gang klarere formuleret, og vi følte ikke, at der var skjulte dagsordener for, hvem der burde få 
jobs uanset kvalifikationer. Så processen var meget åben, diskussionerne om de enkelte kandidater havde 
fokus på kvalifikationer og var uden familiemæssige, etniske eller religiøse undertoner. Men søgefeltet var 
småt, og en del trak sig, da de blev konfronteret med de ret lave lønninger, vi har budgetteret med. 

Som projektleder blev valgt Aly (søn af Demba Mansaré, den første leder af Colufifa). Han er dygtig til man-
ge ting, men skal absolut holdes fast på projektplanen, da han er god til at få nye ideer undervejs.  
Som ansvarlig for klimadelen i projektet valgte vi Omar MBallo, som gennem nogle år har arbejdet med 
forskellige ting i Colufifa-regi, men aldrig på mellemleder-niveau. Vi havde en del samtaler med ham og fik 
nedskrevet en plan for, hvordan han kan komme på højde med opgaven, både hvad angår det faglige, men 
også i forhold til nødvendig IT-kendskab. 
Til organisationsudvikling valgte vi en kvinde, som virker til at have format til at kunne klare den opgave 
(som kan være vanskelig, da der kan være mange modstridende interesser). Hun hedder Fatou Kiné, er 29 
år og ugift. Har erfaring fra andre NGO’er. Også hende havde vi flere samtaler med om, hvordan hun kunne 
komme godt i gang med det nye job.  
Ernæringsdelen er det tredje vigtige ben i projektet. Her endte vi op med ikke at have kvalificerede kandi-
dater, imens vi var der, men vi fik lavet en plan for, hvordan de kunne skaffe en person, som måske vil 

 

 

Mika Frølunde og Omar Mballo i Faoune 

skulle hjælpes ekstra meget i gang. Siden hjemkomsten har Colufifa fundet en nyuddannet, Mme Aïda 
Goudiaby, fra universitetet i Dakar inden for ernæring, som er blevet ansat. Også en kvinde. Inden for pro-
jektet er der penge til opkvalificering af medarbejdere, hvis dette skulle blive nødvendigt. 

De andre centrale jobs var arbejdet som kasserer/sekretær på kontoret. Det job bliver delt mellem Dembo 
Bâ (som har været på kontoret i mange år, og som vi har tillid til) og en sekretær, som lige p.t. også er ansat 
i et andet projekt i Faoune. Som finansansvarlig var der også kun én aktuel kandidat, Sarr, som vi har blan-
dede erfaringer med. Han blev ansat på prøve, men på nuværende tidspunkt er han stoppet, og de har nu 
fundet en anden, Mr Famara Diatta. Endelig var der jobbet som chauffør, hvor vi ansatte Ansou (som har 
været chauffør i årevis). Til jobbet som vagt finder de selv en løsning uden vores indblanding. 
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Startworkshop 
70 mennesker var inviteret til denne dag, og der mødte godt 50 op. Der var to ledere fra næsten alle de 13 
unioner. Efter stort set ingen tekniske problemer blev der vist power point præsentation om projektet, som 
Aly havde lavet sammen med den nye Fatou. Det er første gang, jeg har oplevet det. Nu skal de så bare 
finde ud af, at man ikke bare kan fyre et show af med en masse ord, og så regne med at alle er med . . .    
Der blev holdt et par taler fra de officielle repræsentanter fra landsbyen, og en samarbejdspartner. Specielt 
var der et flammende indlæg fra lederen af rådgivningscentret i Bounkilling (lokalområdet) – Mr Mané. Han 
er en virkelig engageret og vidende fyr. Han er meget interesseret i samarbejde og ville meget gerne have 
os til at komme på besøg på hans sted næste dag (vores rejsedag). Det kunne vi desværre ikke få til at pas-
se, men Omar skal bruge ham som sparring (om klimatilpasning). Fra vores side holdt Mika et oplæg om 
processen og kravene til gennemførelsen m.v. 

Der blev en del diskussion om udvælgelsen af de lokale barfodsrådgivere (i alt 36), som skal have kurser 
inden for hhv. klimatilpasning og ernæring. Det er heldigvis noget de lokale er optaget af, så der var en 
masse diskussion, som mest foregik på flere lokale sprog uden plads til oversættelse. 
Colufifa har et andet projekt kørende frem til foråret ’18 (støttet fra USA), som handler om dyrkning af majs 
og ris. Vi vurderer, at der kan være synergieffekt af at have de to projekter kørende samtidig. Det blev også 
diskuteret livligt. 

Jens, Mika og jeg deler interesse for natur og nok specielt fugle. Jens er meget vidende på det område, så vi 
blev belært og afsluttede vores tur med en eftermiddag i Makasutu Cultural Forest tæt på Banjul. Flot tur, 
som kan anbefales. 

Så alt i alt en tur hvor vi nåede det, vi skulle, og fik projektet skudt rimelig godt i gang. Selvfølgelig har vi 
også en masse observationer og tanker om, hvad vi skal være specielt opmærksomme på i forhold til at få 
projektet til at køre godt og forhåbentlig få Colufifa til at fungere mere selvstændigt og rationelt. Heldigvis 
har vi jo en styregruppe for projektet (hvor Lone, Gitte, Mika, Jens og jeg er med).  For nylig har Ebbe Prag, 
som CtS har samarbejdet med i et tidligere projekt, og som har stor erfaring fra Senegal, meldt sig på ba-
nen, også med projekttilsyn. 
 

Fokus på kvinders rettigheder i Senegal og Gambia 
Fra netavisen Allafrica. Sammenskrevet og oversat af Lone Frederiksen 

Bekæmpelse af børneægteskaber 
Den 23.-25. oktober afholdt Senegal et topmøde for regeringsledere i Central- og Vestafrika med det formål 
at bekæmpe børneægteskaber. Central- og Vestafrika har den højeste andel af børneægteskaber i Afrika og 
overgås kun af Sydøstasien. Ifølge en UNICEF-rapport, der blev offentliggjort i forbindelse med topmødet, 
finder man den højeste andel i Niger, hvor 76 % af de gifte kvinder mellem 20 og 24 år var blevet gift, da de 
var under 18 år. I Senegal ligger tallet på 32 %, altså næste 1/3 af kvinderne. Gambia har vist store frem-
skridt, idet andelen af børneægteskaber er faldet fra 58 % i 1990 til 30 % i 2005. Hvis FN-målet om at afskaf-
fe børneægteskaber i 2030 skal nås, skal tempoet for reduktionen sættes meget op, fra de nuværende 0,8 
% om året til 24 %. Topmødet blev støttet af FN (UNICEF m.fl.) og havde til formål at opnå konsensus om 
mål og midler samt fastlægge konkrete aktioner. Der var repræsentanter fra regeringerne, civilsamfundet, 
lokale og religiøse ledere, ungdommen og donorerne.  

Mødets specifikke mål var, at: 

 Skabe momentum for at afskaffe børneægteskaber som et vigtigt emne i udviklingsstrategierne i 

Central- og Vestafrika, og styrke, at regionen lever op til forpligtelserne i den Afrikanske Unions agenda 

og i FN’s Bæredygtighedsmål. 

 Øge regeringernes og andre aktørers forståelse for børneægteskab, dets årsager og betydning for 

udviklingen af pigers potentialer og for regionens udvikling i det hele taget.  
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      Foto: Emmanuel Tobey/UN 
Folk samles for at protestere mod børneægteskaber i Monrovia, Liberia (file photo). Press release 

 

Senegal og Gambia arbejder sammen om at forhindre omskæring af piger 
Direktøren for det gambiske ”Women’s Bureau”, Mme Binta Jammeh-Sidibeh, erklærede under et UNESCO-
støttet møde mellem gambiske og senegalesiske autoriteter, at de to lande må samarbejde for at udrydde 
den traditionelle praksis med kvindelig omskæring (Female Genital Mulilation/Cutting – FGM/C). Det er 
især vigtigt i landbyerne langs grænsen mellem de to lande, da mange er begyndt at smugle deres døtre 
over grænsen for at blive omskåret. (Officelt er FGM/C forbudt i begge lande. LF komm.)  
Hun påpegede, at det ikke er et krav i Islam, og at der er lokale etniske grupper, der ikke bruger FGM/C, 
selv om de er muslimer. Hun bad sundhedspersonale i begge lande hjælpe til i kampen og opfordrede til at 
standse tavsheds-kulturen og i stedet rapportere lovbryderne til de relevante autoriteter.  
Fra senegalesisk side bekræftede man, at mødet var vigtigt for at udrydde fænomenet. En gambisk politi-
officer foreslog, at der oprettes et fælles sikkerheds-team, som kan pågribe folk, der forsøger at smugle 
deres døtre over grænsen. 
Endelig opfordrede Mme Binta det øverste islamiske råd (Supreme Islamic Council) til at støtte bestræbel-
serne ved offentligt at erklære, at FGM/C ikke er et indgreb, som kræves af religionen.  

Frivillige i Senegal oplyser om prævention og familieplanlægning 
I Louga-regionen i det nordlige Senegal er en gruppe kvinder gået i gang med at fortælle unge om præven-
tion og familieplanlægning. Det er et meget tabu-belagt emne, og af frygt for at møde familie eller blive 
ugleset af sundhedspersonalet tør de færreste unge piger og kvinder henvende sig for at høre om eller få 
prævention. Men her er de frivillige kvinder opsøgende – de tropper for eksempel op, hvor de unge træner 
karate. Desuden arbejder de med radio-udsendelser, hjemmebesøg og dialog med de lokale imamer. Gene-
relt har Vest- og Centralafrika meget lav frekvens af prævention. De unge kvinder ved meget lidt om deres 
muligheder og skal ofte overvinde modstand fra familien. I Senegal er der imidlertid en stigende bevidsthed 
om vigtigheden af seksualoplysning og af services til reproduktiv sundhed, hvilket har medført betydelig 
stigning i antallet af kvinder og unge piger, der ønsker fødselskontrol. Senegal ses som et håb for en region, 
der længe har sakket bagud inden for de fleste sundhedsparametre.  

I de større byer bruger omkring hver tredje gifte kvinde prævention, hvorimod det på landet kun er mindre 
end hver femte. Her er det ofte mændene, der bestemmer, og familieplanlægning ses tit som ’u-islamisk’. 
Moderne prævention er ofte tilgængelig til under 500 CFA (5 kr.), selv i landsbyerne, takket være internati-
onale donorer. Men efter at Donald Trump sagde, at USA ikke længere ville støtte organisationer, der in-
formerer om abort, har UNFPA (FNs program for familieplanlægning) mistet sin største bidragyder. Andre 
har lovet at øge deres støtte, men USAs beslutning presser de fattige lande til selv at investere mere i fami-
lieplanlægning. Senegal siger, at man næsten vil fordoble landets tilskud til prævention (op til 500 mio. CFA 
eller godt 5 mio. kr.) som bidrag til det internationale ’Family Planning 2020’-initiativ, som sigter mod på 
verdensplan at give 120 millioner flere kvinder adgang til fødselskontrol. 

I mellemtiden arbejder de frivillige unge kvinder i Senegal på at få flere kvinder til at tale om sex, præventi-
on og familieplanlægning – og tage kontrol over beslutninger, der vedrører deres egen krop. 
Et resultat var en moder, der en aften kom med sin 13-årige datter, der var blevet tvangsgift imod mode-
rens ønske. Moderen mente, at hun ved at skaffe datteren prævention kunne hjælpe med at bevare datte-

http://www.unfpa.org/
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00056280.html
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rens barndom og beskytte hende imod en alt for tidlig fødsel. For mange unge, der bliver gravide, inden de 
er fuldt udvoksede, ender graviditeten med, at både de selv og barnet dør.  
 

Referat af Cykler til Senegals generalforsamling 

 Søndag den 7. maj  2017 kl. 11:00 i Elværket, Frederikssund 

1. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne:  

Valg af dirigent: Lissy Møller og referent: Gitte Frandsen 

a. Beretning fra bestyrelsen.  
Foreningens årsberetning gennemgås og vil blive lagt på hjemmesiden. 

b. Beretning fra arbejdsgrupper.  
Referat fra arbejdsgrupper er med i årsberetningen. 

c. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet gennemgås og godkendes. 
d. Fastsættelse af kontingent.  

På sidste års generalforsamling blev en forhøjelse af kontingent vedtaget til 150 kr. for enkelt-
personer og 250 kr. for par og foreninger. Dette fastholdes. 

e. Indkomne forslag – ingen forslag. 
f. Valg af bestyrelse og revisor. 

Lone, Mika og Gitte var på valg og blev genvalgt.  
Kasserer Maj-Britt Nordmaj, der blev genvalgt ved sidste års generalforsamling, ønsker ikke at 
fortsætte i bestyrelsen, da hun nu bor fast på Bornholm. 
Ingen nye kandidater til bestyrelsesposter, hvilket betyder, at en af suppleanterne må indgå 
som bestyrelsesmedlem. 
Konstituering af bestyrelsen vil finde sted på næste bestyrelsesmøde den 1.06.2017 kl. 17. 
Hvis vi får godkendt projekt, vil vi bibeholde revisor Bettina Hamburger. Når vi ikke har projekt, 
behøver vi ikke autoriseret revisor, men kan nøjes med intern revision. 

g. Eventuelt.  
Her gik vi til frokostpause, hvor vi spiste Mafé poulet – kylling i peanutbuttersauce - med 
grøntsager og salat.  
Til dessert fik vi rabarberkage og rabarberpandekager. 

2. Organisationsudvikling. 

Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde i samarbejde med CISU. 
Diskussion og vedtagelse af strategi for foreningens fremtidige arbejde. 
 
Knud Schmidt, som er med i Cykler til Senegals projektgruppe, havde sendt sine overvejelser angå-
ende foreningens fremtid. Dette blev læst op. 
Knud foreslår, at vi undersøger om der er andre samarbejdspartnere, som vi kan samarbejde med. 
Vi kunne eventuelt have selvstændige grupper, der arbejder med projekter, som refererer til Cykler 
til Senegals bestyrelse, men som kører selvstændigt. Han mener også, at vi med fordel kunne have 
flere samarbejdspartnere end COLUFIFA. Det kunne f.eks. være Kvægprojektet – når vi har fået er-
faringer med dette, kunne vi tilbyde at lave det med en anden samarbejdspartner som et afgrænset 
pakkeprojekt. 
 
Der blev talt en del om, at det vil være en god ide, hvis vi kan arrangere rejser af forskellig slags. Det 
kan være rejser for unge, det kan være fuglerejser, det kan være rejser, hvor der er en arbejdsop-
gave inkluderet. 
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Der kunne arrangeres en pakkerejse i forbindelse med kvægprojektet, hvor der f.eks. var en uges 
arbejde med at få bygget lade og indhegning og derefter en uges rejse, hvor man besøger flere 
landsbyer og er nogle dage i Banjul med mulighed for at besøge markeder og badestrand. 
 
Vi talte om, hvordan vi kan hverve flere interesserede medlemmer. 
Det kan dels foregå ved opslag på uddannelsesinstitutioner, højskoler og på facebook. 
Vi kan også være mere aktive og tilmelde os flere fælles aktiviteter og markeder.  
Jens fortæller om et stort marked ’Det Fælles Bedste’, hvor der er workshops, boder, oplysningsar-
bejde, som han besøgte sidste år i Hvalsø. I 2018 skal ’Det Fælles Bedste’ foregå på Fyn. 

 
3. Lene Lindedam fortæller og viser billeder fra sin seneste brilleprojekt-rejse. 

Orientering om brilleprojekt er med i årsberetningen. 
 

Årsberetningen for 2016-17 kan findes på hjemmesiden under ’Hvem er vi’. 

Efterlysning af nye bestyrelsesmedlemmer 

Når vi til næste generalforsamling, i foråret 2018, skal vælge ny bestyrelse og suppleanter, mangler vi nye 
kandidater, da vores suppleanter ikke ønsker at fortsætte. Eventuelle interesserede er meget velkomne til 
at kontakte os for at høre mere om bestyrelsesarbejdet.   

 

 

Kalender 

23.-24. november. Maria Hastrup fra Genbrug til Syd besøger COLUFIFA i forb.m. et oplysningsprojekt.  
27.-28. november, kl. 8-12. Vi pakker container på Nødhjælpsdepotet i Næstved.  
3. december, kl. 10-16. Vi deltager i julemarked på Svanholm, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby. 
Januar 2018. Lene Lindedam tager på ’brillerejse’ til Senegal og Gambia. 


