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Økonomisk kriminalitet koster Vestafrika ti gange udviklingsbistanden
Fra Globalnyt 18.5.2018
Journalist-netværket bag Panama Papers offentliggjorde 22. maj en ny undersøgelse om skatteunddragelse, korruption og anden økonomisk kriminalitet i Vestafrika. Artikelserien er baseret på
mere end 30 millioner dokumenter, som International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)
er kommet i besiddelse af siden 2012. Tilsammen har det fået titlen “West Africa Leaks”.
Det beskrives bl.a. hvordan et multinationalt konstruktionsfirma oprettede selskaber i skattely for
at undgå at skulle betale skat i Senegal, hvordan regeringsansatte, våbenhandlere og firmaer har
trukket store beløb ud af regionens fattige lande gennem skattely.
Ifølge ICIJ står Vestafrika for mere end en tredjedel af de anslået 50 milliarder dollars - hvilket svarer til 318 milliarder kroner - som hvert år forlader Afrika uden at skattemyndighederne hører om
dem. En cocktail af korruption og smugling af narkotika, våben og mennesker koster regionen ti
gange så meget som den modtager i udviklingsbistand, skriver ICIJ.
International Consortium of Investigative Journalists (West Africa Leaks)
Forkortet og oversat af Gitte Frandsen og Lone Frederiksen
Da et af verdens største ingeniørfirmaer, det canadiske SNC-Lavalin, scorede en aftale på 50 millioner USD for at etablere en mineralmine i Senegal, et af verdens fattigste lande, fik de hjælp fra en
lille ø i det Indiske Ocean. Øen Mauritius har et veletableret banksystem, politisk stabilitet, der er
sjælden i Afrika, og en veluddannet arbejdsstyrke. Den er også et kendt skattely. Mauritius tilbød
SNC-Lavalin en betydelig fordel: en ulige traktat med Senegal, der med smart papirarbejde gjorde
det let for det canadiske firma at undgå op til 8,9 millioner USD i skat.
Den mistede indtægt er ikke nogen lille sag i Senegal, et land hvor 5 % af alle nyfødte dør og hvert
sjette barn har for lav vækst på grund af dårlig ernæring. Den mistede skat kunne have dækket
halvdelen af et års driftsudgifter for Senegals største hospital.
Kontrakten blev indgået i 2004 og er en blandt mange aftaler, som franarrer fattige afrikanske og
asiatiske lande milliarder af dollar. Det var ikke tanken, for dengang så projektet ud til at være en
god mulighed for Senegal.
Minen blev dog ikke budt velkommen af alle. Lokale spændinger brød ud i 2012, da minen blev anlagt. Mindst syv landsbyer blev tvunget væk for at give plads til den. Grønsagsavlere og andre indbyggere klagede over fodslæbende genhusning, som tvang dem fra mere frugtbart land til mindre
frugtbare områder.
”Det er en ny version af nykolonialisme”, udtalte Alexander Ezenagu, forsker i skat ved McGill University i Montreal. ”I 1800- og 1900-tallet kom de med vold. Nu kommer de med udspekulerede
regnskabssystemer og lokker med investeringer. Men intet land har brug for investeringer, hvis
det ikke får noget ud af dem.”
Senegal og Mauritius udgør en skarp kontrast. Mens 1/3 af Senegals befolkning lever i fattigdom,
betragtes Mauritius som Afrikas næstmest udviklede land og et af de rigeste. Da de to lande underskrev aftalen, sagde embedsmænd, at det ville fremme udvikling i dem begge ved at fremme
Mauritius’ investeringer i Senegal. ”Et skattely kan være himlen for multinationale selskaber for at
undgå skat, men for landet er det helvede”, sagde Ousmane Sonko, tidligere skatteinspektør og
siden 2017 parlamentsmedlem i Senegal.
Datterselskabet i Mauritius rapporterede et overskud fra arbejdet i Senegal på over 41 millioner
USD i 2012. To år senere rapporterede det intet overskud overhovedet.
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Container
Af Gitte Frandsen
Pakning på Nødhjælpsdepotet
Den 22. og 23. oktober pakkede vi container sammen med Nødhjælpsdepotet. Når vi pakker hos
et renoveringsværksted, er vi afhængige af, hvilke ting de har på lager, og kan derfor ikke i samme
grad, som dengang, hvor vi selv havde lagerrum, opfylde så mange af COLUFIFAs ønsker til indholdet i containeren. Denne gang fik vi forholdsvis mange skolemøbler med, men dem er der jo også
stor brug for. Der var også mange andre brugbare ting, bl.a. udstyr til øjenlæge klinik, computere,
cykler, en masse cykelslanger doneret af designerfirmaet Larsen & Eriksen samt mange kasser med
T-shirts fra Cyklistforbundet.
Containeren forventes at ankomme til Banjul omkring den 4.12.2018.

Container-gruppen i Senegal
Genbrug til Syds årsmøde.
Den 26.-27. oktober deltog jeg i Genbrug til Syds (GTS) årsmøde. Vi blev bl.a. informeret om, at
Udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling, som har været administreret af Dansk
Missions Råds Udviklingsafdeling (DMRU) siden 2013, skal udbydes i 2019, og at DMRU vil søge,
for de er interesseret i at fortsætte med at have bevillingen.
GTS har i henhold til den nyeste danske udviklingspolitik, hvor der er fokus på at arbejde med FN’s
Verdensmål, haft en gruppe, der har arbejdet med hvilke af de 17 verdensmål, der er relevante i
forhold til det arbejde, som GTS og de foreninger, der er brugere af bevillingen og deres samarbejdspartnere, udfører. Gruppen fandt at 6 mål er relevante: mål nr. 3. Sundhed og trivsel, 4. Kvalitetsuddannelse, 5. Ligestilling mellem kønnene, 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12. Anstændigt forbrug og produktion, 17. Partnerskaber for handling. På årsmødet diskuterede vi alle
disse mål i grupper, da det er noget, som vi skal forholde os til i fremtiden.
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Besøg i Danmark 11.-22. september 2018
Af Aly Mansaré. Oversat af Lone Frederiksen
Med økonomisk støtte fra CtS var det muligt for mig at følge et kursus i “Enterpreneurship, Innovation, and Value Chains” på Bygholm Landsbrugsskole ved Horsens i Jylland. Kurset var organiseret og delvist finansieret af Danida Fellowship Centre i samarbejde med SEGES (under Landbrug &
Fødevarer, LF).
Vi var 24 kursister fra en række udviklingslande, mindst 10 forskellige nationer: Burkina, Senegal,
Tanzania, Nepal, Ghana, Uganda, Indonesien, Bangladesh, Kenya og Brasilien.
Emnet var virkelig vigtigt, når man ved, at mange afrikanske lande igangsætter sunde økonomiske
programmer, som fokuserer på skabelse og udvikling af nye virksomheder for at skabe værdi og
beskæftigelse for det enorme antal arbejdsløse.
Der var to hovedaktiviteter: Kurser i klassen og ekskursioner: Besøg hos succesfulde virksomheder,
møder med opstartsvirksomheder og en udflugt til København.
Kurser: (blot for at få et indtryk)
Tema 1 Iværksætteri, Innovation og Værdikæder
➢ Hvad er iværksætteri?
➢ Hvem er iværksætter?
➢ Forretningsidé og overvejelser
➢ Forretningsanalysemodel
➢ Virksomhedsudvikling
➢ Værdikæder
➢ Big Data og digitalisering
➢ Konkurrence
➢ Forretningsnetværk
➢ Nye produkter/nye
processer

Tema 2 Værdikæder
➢ Værdikæder
➢ Definition af værdikæden
➢ Typer af værdikæder
➢ Hvorfor arbejde med
værdikæder?
➢ Værdikæder – kortlægning og analyse
➢ Udvikling af værdikæder
➢ Baglæns, forlæns og
vertikal integration i
værdikæden
➢ Værdikæder og forretningsmodellen
➢ Konkurrenter
➢ Styring af værdikæder

Tema 3 Forretningsanalyse-model
➢ Kundesegmenter
➢ Værdiforslag
➢ Kanaler
➢ Kunderelationer
➢ Indtægtsstrømme
➢ Nøgleressourcer
➢ Nøgleaktiviteter
➢ Nøglepartnere
➢ Omkostnings-struktur

Tema 4: Personlig handlingsplan
➢ Problemanalyse
➢ Projekt-indhold
➢ Projekt-resultat
➢ Projektets fremtid
Mødet med Gordon Vincenti, senior lektor i socialvidenskab ved VIA University College, som på
fantastisk vis underviste i temaet om “Danish Family Life/Danish Culture”, var meget frugtbart for
mig. Jeg lærte meget om dansk levevis og de aktuelle politiske og sociale systemer.
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Ekskursioner
Under opholdet besøgte vi GRUNDFOSS, Farm Mountain Coffee og Business Development Centre
(Væksthus Midtjylland), og vi stillede en masse spørgsmål.
I København besøgte vi Landbrug & Fødevarer samt KPH, et selskab for innovative nystartede virksomheder. Her fik vi fortalt detaljer om deres virksomheder.
Besøg hos vores danske partner
Rejsen gav også mulighed for at møde COLUFIFAs traditionelle partner, som vi har samarbejdet
med over 20 år nu. Dette møde styrkede vores venskab, og vi gjorde status over fremskridtene i
projekt PASAN samt over den aktuelle situation i COLUFIFA.
I dette langvarige partnerskab har COLUFIFA og CtS har arbejdet inden for stort set alle områder af
udvikling i landsbyerne, såsom uddannelse, sundhed, transport, kvægavl, fjerkræ og organisationsudvikling. Alle disse aktiviteter har haft en positiv betydning for over 20.000 personer.
Hvad fik jeg mest ud af på rejsen?
➢ Danskernes
oprigtighed
➢ Streng overholdelse
af tiden
➢ Sund dansk økonomi via solide virksomheder
➢ Fokus på resultater
➢ Sans for
ansvarlighed

Aly Mansaré modtager
sit kursusbevis

Hvad var udbyttet?
➢ Jeg skal undervise i iværksætteri og giver det første kursus i denne måned.
➢ Jeg har allerede konstateret interesse for iværksætter i tre unioner og sat dem i forbindelse
med et agentur, der støtter kvindegrupper.
➢ Jeg er nu i gang med at arbejde på at istandsætte COLUFIFAs gæstehuse.
➢ Jeg arbejder ihærdigt på min personlige handlingsplan for at udbrede den.
➢ Jeg har fået forståelse for dansk kultur og levevis.
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Referat af den seneste generalforsamling. Den 24. april 2018
Dagshøjskolen Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, 2000 Frederiksberg
Dagsorden ifølge vedtægterne:
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Ebbe Prag. Referent: Mika Frølunde
b. Beretning fra bestyrelsen Se vedhæftede
Kommentarer til beretningen: Hvis interesse for brilleprojektet: Kontakt til øjenlæge i Thiès. Beretningen blev godkendt.
c. Beretning fra arbejdsgrupper Hører under beretningen fra bestyrelsen
Kommentarer: Overvej om aktiviteter koncentreres for meget i Faoune ifht at komme ud i landsbyerne med de aktiviteter, der skal derud. Finde en balance mellem aktiviteter i Faoune og i landsbyerne. Hvordan er den hierarkiske balance fra Faoune og helt ud til landsbyerne?
d. Aflæggelse af regnskab
Fremlagt, og taget til efterretning.
Revideret af Beierholm uden bemærkninger, ud over at bestyrelsen er lidt lille.
e. Fastsættelse af kontingent
Uforandret kontingent: 150 DKK for enkeltpersoner, 250 DKK for par og foreninger.
f. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag
g. Valg af bestyrelse og revisor
Jens og Lene er på valg. Herudover er der en ledig plads i bestyrelsen samt to ledige suppleant-poster. Jens og Lene genvalgt til bestyrelsen. Én plads i bestyrelsen er ikke besat. Badou Sagna og Diarra Kiil-Nielsen valgt til suppleanter.
Valg af revisor: Vi beholder Beierholm.
h. Eventuelt. Ingen bemærkninger.

Vores salgsbod på årets
generalforsamling
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Bestyrelsens beretning
-

Til Cykler til Senegals generalforsamling den 24. april 2018

Generelt
Organisationsudviklingen har vi arbejdet videre på, men i det forløbne år er kræfterne især blevet
brugt på projekter. Vi holdt et møde i september 2017, hvor vi med deltagelse af Knud Schmidt
fokuserede på udvikling af vores organisation. Et af resultaterne blev, at Mika og Jens arbejder på
et opslag til uddannelsesinstitutioner med henblik på at skaffe studerende til praktikophold hos
COLUFIFA. Et andet var at vi efter årsskiftet er begyndt at udsende de godkendte referatet til de
medlemmer, der har oplyst os om deres e-mailadresse.
Vi har udsendt to nyhedsbreve i år, et i november 2017 og et i marts 2018. Begge var redigeret,
layoutet og trykt af Gitte og Lone. Den nye hjemmeside er kommet op at køre, takket være især
Janne Noack og Gitte Frandsen, men den er endnu ikke færdigredigeret. Mika Frølunde bestyrer
vores Facebook.
Vi skaffer stadig nye ting til markedskassen gennem et ungt par, Gitte kender, og hvor han stammer fra Senegal. Vi har solgt på Couleur Café i juni 2017 og på Svanholms julemarked i december
2017. Vores materialer og markedsting er nu fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. De fleste
markedsting står hos Gitte, arkiverede papirer mest hos Jens, og så har Lene og Lone også lidt stående.
Bestyrelsen
Alice Bagnegaard Jensen døde den 15. oktober efter lang tids kamp mod kræften. Hun har været
en fantastisk ressource igennem hele foreningens eksistens, hvor hun har stået for markedskassen, været primus motor i massagekurserne i Senegal og hjulpet til med utallige praktiske gøremål.
Æret være Alices minde.
Da der ikke kom nogen ind i bestyrelsen da vores kasserer Maj-Britt Nordmaj trådte ud ved sidste
generalforsamling, gik Karen Stenbæk Jensen ind som bestyrelsesmedlem. Hun har gæstfrit lagt
hus til vores månedlige møder og sørget for skøn kaffe og mad. Gitte har fra nytår overtaget funktionen som foreningens regnskabsfører og er sammen med Lone i gang med at indføre et digitalt
regnskabssystem, som krævet af CISU (Civilsamfund i Udvikling), der har finansieret vores udviklingsprojekt.
Både Karen og Ini Rasmussen har meddelt, at de ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.
Projekter
CISU-projekt
Endelig lykkedes det os at få bevilget et udviklingsprojekt gennem CISU, som administrerer Danidas midler til NGO’er. I juni måned fik vi besked om, at det ansøgte projekt med et budget på
1.683.263 kr. var blevet bevilget. Projektet fokuserer dels på at støtte COLUFIFA i at tilpasse deres
landbrugs- og grønsags-produktion til klimaforandringerne, som allerede mærkes tydeligt med
kortere, voldsommere og mere uforudsigelige regntider. Samtidig skal der arbejdes med ernæring,
så folk får en bedre forståelse for sammenhængen mellem sundhed og kost samt bliver inspireret
til at udnytte de lokale ressourcer bedre i den daglige madlavning. En vigtig del af projektet er
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desuden organisationsudvikling især med fokus på, at COLUFIFA arbejder med at udbygge deres
net af samarbejdspartnere og deler ud af de høstede erfaringer. Knud Schmidt og Mika Frølunde
rejste ned i juli måned for at igangsætte projektet, herunder ansætte medarbejdere, deltage i udarbejdelse af halvårsplan og –budget. I december var Ebbe Prag på besøg, hvor han fulgte op på
projektarbejdet og diskuterede ideer og forslag til det videre arbejde. Knud var på en kombineret
projekt- og containerrejse i februar. Ved samme lejlighed besøgte han også det nordlige Ghana,
hvor Ghana Venskab arbejder med et projekt, der har en del tilfælles med vores.
Der har været lidt udfordringer med at få ansat de centrale medarbejdere. Aly Mansaré er projektleder og Omar Mballo står for den del, der har med klimaforandringer at gøre. Til ernæringsdelen
er der fundet en ekstern kvinde, der ser ud til at fungere fint. Organisationsudviklingen blev der
også ansat en ekstern kvinde til, men hun er siden holdt, da hun fik bedre ansættelse i et andet
projekt. I stedet er Samba Diaos (honning-slynger) bror ansat. Til regnskabsføringen, der altid har
været lidt af et smertensbarn, har vi og CISU accepteret at forhøje lønnen, og der er fundet en ekstern mand, der virker dygtig. De bruger nu et elektronisk regnskabssystem som krævet af CISU.
Det ser ud til, at COLUFIFA arbejder effektivt på at få gang i projektaktiviteterne, og vi modtager
aktivitetsrapporter og regnskaber hver anden måned. Der er 16 unioner med i projektet, og i hver
union er der udpeget og trænet to lokale medarbejdere, som står for de daglige projektaktiviteter,
én til klimaforandringer og én til ernæring. Projektets budget omfatter også køb af en ny bil. Vi foretog en del forundersøgelser for at se, om vi kunne skaffe en god bil for det afsatte beløb, men
den vi kunne finde, var et mærke, hvor det er svært at finde reservedele i Senegal. CtS gav derfor
et tilskud på 23.000 kr. COLUFIFA fører flot regnskab med, hvem der bruger bilen hvor meget, og
hvad de skal betale til vedligeholdelsen.
Hø/malkekvæg
Ideen med projektet, der er finansieret af Spejderne i Farum, er at begynde at holde malkekøer på
en i Senegal ny måde, nemlig at holde dyrene på stald i størstedelen af tørtiden, hvor de så fodres
med hø lavet i regntiden. Ud over at sikre dyrenes overlevelse i den tørre tid, vil det også kunne
give mælk hele året rundt. Sammen med COLUFIFA blev projektet rimelig godt forberedt, og Jens
drog af sted i starten af juli med en stor bagage, indeholdende en masse le-grej. Planen var sammen med COLUFIFA at etablere et mindre demonstrationsbrug i Faoune med et simpelt staldanlæg med tilhørende lade til hø. En gammel bygning blev ryddet for ukrudt og småtræer, og vi forhandler i skrivende med COLUFIFA om den endelige pris for taget, for så forhåbentlig at kunne
sende penge til at lave den del færdig.
Jens gennemførte desuden kursus for lokale kvægfolk i at høste grønt med le, lave det til godt hø
og bringe det til opmagasinering og senere fodring, og ikke mindst at få styr på den værdifulde
gødning, som kan gøre god gavn i haverne. Beklageligvis havde ingen af kursusdeltagerne selv
køer, men de var meget engagerede. Endelig var Jens et smut i Gambia for at lave et lille kursus og
en slags projektopstart, for at folkene derfra kunne arbejde sammen med projektgruppen fra
Faoune.
Brilleprojekt:
Af Lene Lindedam
Syn for Sagen har gennem mange år og igen i år fået plads til briller, etuier og andet materiale til
brilleprojekterne i CtS’s container. Det er vi rigtig glade for. Det er med til, at Senegal er det eneste
land, hvor alle der får briller af os, også får et etui.
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Containere
Af Gitte Frandsen
Som fortalt i beretningen på generalforsamlingen sidste år, så har vi helt afsluttet at pakke containere selv, og det sidste udstyr, som stod tilbage i laden i Skibby, blev kørt til Nødhjælpsdepotet i
maj 2017.
Den 27. og 28. november pakkede vi den første container i samarbejde med Nødhjælpsdepotet. Vi
var fire fra CtS og to fra Larsen & Eriksen, der hjalp med pakningen den første dag, og to fra CtS
anden dag. Nødhjælpsdepotet er meget velorganiseret med kun frivillig arbejdskraft, og det gik
fint og effektivt med pakningen. Der var desværre ikke mange cykler, hvilket COULFIFA også kommenterede. Men ellers gik hele pakningen godt, og der kom mange gode ting med i containeren.
Containeren ankom til Brikamaba i Gambia den 27.01.2018. Når vi får henvendelser om ting, som
folk eller institutioner vil donere til Cykler til Senegal, henviser vi nu til Nødhjælpsdepotet. Vi vil – i
det omfang, som det er muligt – hente og opbevare udvalgte, særlig gode ting hos bestyrelsesmedlemmer/medlemmer, og så selv bringe dem til Nødhjælpsdepotet, når containeren skal pakkes, således at vi sikrer at disse ting kommer til COLUFIFA. Det vil sige, at man stadig kan kontakte
os angående ting, som kan gøre nytte i Senegal.
COLUFIFA
Støttet af penge fra ’Jordmoderkontoen’ har Aly Mansaré været i Guinea med henblik på at genoplive aktiviteterne der.
Igen i 2017 støttede vi COLUFIFAs malaria-kampagne, som de gennemfører i samarbejde med
kommunen og en lokal ungdomsorganisation. Som noget nyt ville de udvide oplysningsaktiviteterne til også at omfatte skoler, hvilket vi kun kunne bifalde. Vi gav et tilskud på godt 24.000 kr.
I slutningen af 2017 spurgte COLUFIFA os, om vi ville indgå som partner i en projektansøgning til
en fransk udviklingspulje, hvor formålet med projektet skulle være at udvikle afsætningen af lokalt
producerede varer til en bred gruppe forbrugere. Vi gik med som partner, og COLUFIFA indsendte
ansøgningen i slutningen af februar. Vi får svar i august måned.
Oplysningsaktiviteter
Vores fotoudstilling var i foråret 2017 på Kulturkasernen i Holbæk, og efterfølgende i medborgerhuset i Dollerup ved Viborg, hvor Lone fortalte om CtS og vores aktiviteter. I efteråret har Jens Lykkebo holdt oplæg om kvæg-projektet og sin tur for vores donor, Spejderne i Farum. Det var en fin
aften. Spejderne gør et kæmpe stykke arbejde med deres genbrugsvirksomhed, og det er helt sikkert, at vi vil samarbejde yderligere i fremtiden.
En varm tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til årets arbejde!
På bestyrelsens vegne
Lone Frederiksen
Bestyrelsesformand
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Medlemskab og kontakt
Kontingent: For enkeltpersoner: 150 kr. For par og foreninger 250 kr.
Beløbet kan indsættes på vores konto i Merkur Bank 8401 1060310
Støttebidrag til COLUFIFAs malariakampagne kan indsættes i Merkur Bank 8401 1759176
Vi vil meget gerne sende jer vores nyhedsbrev per e-mail til gavn for både miljøet og CtS, da vi så
sparer både papir og porto. Hvis I er interesserede i det, vil vi bede jer give os jeres e-mailadresse.
Kontakt os på info@cyklertilsenegal.dk eller telefon 2380 2720
Følg os på Facebook eller vores hjemmeside www.cyklertilsenegal.dk
Redaktion, lay-out og print: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen
Fotos: Vibeke Rask Grøn, Mika Frølunde, Aly Mansaré, Knud Schmidt, COLUFIFA.

Festlig velkomst i landsbyen

Aktiviteter
15.-20.11. Nina Lauritzen og Maria Haahr fra CISU besøger COLUFIFA for at samle erfaringer fra de
mange års projektsamarbejde og dermed evaluere på CISUs tilgang til udviklingsarbejdet.
16.11. Vestafrika-aften i Knebel på Djursland med udstilling, foredrag og koramusik af Basiru Suso.
19.11. Vi deltager i ERFA-møde hos CISU, hvor vi organisationer diskuterer vores projekter.
3.-10.12. Ebbe Prag er på projekttilsyn hos COLUFIFA, hvor der afholdes midtvejs-workshop.
Projektet, PASAN, ser ud til at køre rimeligt og fortsætter indtil udgangen af 2019. Hver anden måned får vi aktivitets- og regnskabsrapporter derfra. Vi rapporterer mere i næste nyhedsbrev til foråret, når der har været tilsynsbesøg. Kontakt os, hvis I vel høre mere inden da.
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