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Kære medlemmer og venner af Cykler til Senegal 
Af Lone Frederiksen 

Som så meget andet i dette forår har Cykler til Senegals arbejde også ligget temmelig underdrejet de sidste 

tre måneder. Vi måtte naturligvis udsætte den årlige generalforsamling, som vi havde tænkt os at afholde i 

starten af maj, og har så afventet udviklingen i COVID-19, før vi kunne fastsætte en ny dato, og dermed ud-

sende nyhedsbrev med indkaldelsen. Der er vi så, som I kan se, heldigvis nået til nu.  

Som det fremgår af artikler inde i bladet, har vi imidlertid haft en del aktiviteter siden sidste nyhedsbrev. Vi 

har støttet COLUFIFA i forbindelse med modtagelsen af containeren, og udviklingsprojektet PASAN er blevet 

evalueret og afsluttet. Desuden har Lone holdt en række foredrag.  

Mens vi jo heldigvis her i Danmark ser ud til at være ovre det værste i corona-pandemien, er situationen i 

Senegal desværre den, at den spreder sig mere og mere. I sidste uge hørte jeg fra Djibril Baldé, at det første 

tilfælde var registreret i Faoune, en elev, der kom tilbage efter at have været i Dakar. Men han selv, samt 

dem han havde været i kontakt med, kom alle i karantæne og blev fulgt af de lokale sundhedsmyndigheder. 

Så folk er bange, men der er ikke sket noget alvorligt.  

Lidt om corona-situationen i Senegal:  

Det første tilfælde af COVID-19 blev registreret den 2. marts, men heldigvis er det ikke gået så galt som WHO 

frygtede. Der er ikke opstået en sundhedsmæssig nødsituation i de afrikanske lande, og i Senegal var der ind-

til den 10. juni i alt registreret 4.640 tilfælde, hvoraf 2.885 var raskmeldt og 52 var døde. Tallene skal tages 

med forbehold, da man ikke kan regne med, at alle smittede er testet og registreret. Senegal har en samlet 

befolkning på omkring 16 mio.  

Regeringen reagerede prompte med at lukke skoler, restauranter og lokale markeder, udstede udgangsfor-

bud om natten, forbyde store forsamlinger og rejser mellem regioner, påbyde at bære maske på offentlige 

steder samt lukke grænserne.  En del af restriktionerne bliver gradvist lettet, og regeringen har afsat 1,6 mia. 

USD til at støtte sundhedssektoren, private husholdninger, erhvervslivet og personer i diasporaen (senegale-

sere, der er i udlandet).  

Forholdsreglerne mod corona-virus har haft stor indflydelse på levevilkårene for de mest udsatte: gadebørn, 

‘talibés’ - børn, der bor hos en marabou (muslimsk, religiøs leder), og som ofte tigger til gengæld for kost og 

logi – folk ansat i huset, de fattigste familier, hjemløse og tiggere. De lever af den uformelle økonomi og kan 

ikke følge sundhedsinstrukser, der ofte udsendes på fransk. Endvidere er kvinder specielt udsatte, da de dels 

får mere arbejde, når børn og mænd er hjemme, dels har de vanskeligere adgang til reproduktive ydelser 

(fødselshjælp, prævention) og endelig har man i Senegal, ligesom her i landet, konstateret væsentlig stigning 

i tilfælde af vold i hjemmet.  

En række kvindeorganisationer gik hurtigt i gang med at arbejde for at hjælpe kvinderne; de udsender infor-

mation på lokalsprog, uddeler fødevarer, masker mm. og organiserer psyko-social støtte til kvinder.  

Regeringen samarbejder med og får støtte fra internationale organisationer som WHO og UNICEF (FN’s bør-

neorganisation), der har leveret test- og beskyttelsesudstyr, termometre og respiratorer samt hjulpet med 

uddannelse af lokalt sundhedspersonale. UNICEF har især haft fokus på at hjælpe udsatte børn såsom gade-

børn og ’talibés’. Der, hvor det har været muligt, er børnene kommet hjem til deres familie, og i andre til-

fælde har de fået psyko-social støtte. Ikke mindst i Kolda-regionen (i Casamance), der er landets fattigste, har 

UNICEF gjort en stor indsats med lokal mobilisering af unge og installation af lokale håndvaskfaciliteter. Side-

løbende er der udviklet og igangsat fjernundervisning af elever via det statslige tv og radiokanaler. 
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Gennem lokalradioer, sociale medier og møder har man gennemført oplysningskampagner omkring hygiejne 

og vigtigheden af at blive testet og behandlet på lokale klinikker. Fra midten af af maj igangsatte regeringen 

en delvis genåbning af skoler, moskeer, kirker, restauranter og markeder.  

Kilder:  

UNICEF. FN’s børneorganisation.  

https://reliefweb.int/report/senegal/senegal-covid-19-situation-report-05-8-29-may-2020 

CECI. en international udviklingsorganisation, der arbejder i Afrika, Asien og Amerika med fokus på ligestilling 

mellem kønnene. https://www.ceci.ca/en/news-events/women-unite-against-covid-19-in-senegal 

 

 

Indkaldelse til Cykler til Senegals 25. ordinære generalforsamling 
Samt billedfortælling af Lone Frederiksen 

Onsdag den 23. september 2020 kl. 17:00 

UNION, Nørre Allé 7, 2200 København N 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

Valg af dirigent og referent. 

a. Beretning fra bestyrelsen. 
b. Beretning fra arbejdsgrupper. 
c. Aflæggelse af regnskab. 
d. Fastsættelse af kontingent. 
e. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggø-

res senest 8 dage før generalforsamlingen). 
f. Valg af bestyrelse og revisor. 
g. Eventuelt. 

 
Under punktet Eventuelt vil vi fortælle om bestyrelsens overvejelser over foreningens fremtidige 
arbejde. Vi håber, at få gode forslag og kommentarer fra de fremmødte medlemmer.  
 
Vi opfordrer varmt nye kandidater til at opstille til bestyrelsen! 
 
Lone fortæller om det nu afsluttede projekt set i lyset af vores mangeårige samarbejde med 
COLUFIFA. 
 
Vi serverer te, kaffe og kager under generalforsamlingen.  
 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

https://www.ceci.ca/en/news-events/women-unite-against-covid-19-in-senegal
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Container med udfordringer 

Af Gitte Frandsen 

Vi pakkede container den 4. og 5. november 2019 hos Nødhjælpsdepotet i Næstved. Nødhjælpsdepotet dri-

ves af frivillige, der arbejder med at indsamle, sortere og renovere brugt udstyr,  der pakkes i samarbejde 

med foreninger, der har modtaget bevilling fra Genbrug til Syd til at sende containere til deres samarbejds-

partnere i udviklingslande.  

Containeren ankom til Banjul havn den 31.12.2019, og Colufifa blev bedt om at komme på speditørens kon-

tor med toldfritagelsesdokument, hvilket de gjorde, og aftalen blev at containeren skulle transporteres til 

Kan Mamadou den 2. eller 3. januar. Dette skete ikke. 

Herefter blev speditøren klar over, at der den 6. januar med øjeblikkelig varsel, trådte en ny lov i kraft vedrø-

rende toldfritagelse af containere. 

Hidtil skulle den modtagende partner søge toldfritagelse hos ministeriet for sociale handlinger, men med 

den nye lov skal der søges i det ministerium, som indholdet i containeren relaterer til, og derefter skal part-

neren søge finansministeriet om godkendelse. Det er fremover kun finansministeriet, der kan give toldfrita-

gelse. Denne nye lov er sandsynligvis lavet, fordi der er en del, der prøver at opnå toldfritagelse, selvom det 

de sender ikke bliver doneret, men i stedet skal sælges. 

Den 6. januar blev vi kontaktet af speditøren, som forklarede situationen, og det endte med at både Cykler til 

Senegal og Colufifa måtte betale depositum til speditøren, som så lod containeren blive frigivet, selvom told-

fritagelsen fra finansministeriet ikke var kommet endnu. 

Containeren ankom til Kan Mamadou den 17. januar, og de har efterfølgende fået godkendelse fra under-

visningsministeriet, fordi der var mange skolemøbler i containeren og den endelige toldfritagelse fra finans-

ministeriet. 

Colufifa synes selvfølgelig, at det var ærgerligt, at speditøren ikke havde indleveret den toldfritagelse, som 

de havde afleveret den 31.12.2019 før den 6.01.2020, hvor den nye lov trådte i kraft. Og det synes vi be-

stemt også! 

Colufifa har fået deres depositum tilbage, men Cykler til Senegal venter stadig på at få vores udlæg retur. 

 

Evalueringstur for CtS, Senegal 13. – 29. februar 2020 
Af Knud Schmidt  

Ti år, og femten rejser frem og tilbage. Jeg tør næsten ikke regne på klimabelastningen efter alle de flyrejser. 

Derfor ville jeg så tage togrejser en stor del af turen frem og tilbage. Imidlertid gik mit visakort i udu. Så 

måtte jeg så alligevel flyve hele vejen hjem. Min ubrugte seniorrail-billet blev så efterfølgende brugt til en 

ekstra tog/færgetur til Ålandsøerne, men det er en helt anden historie.  

På denne rejse var formålet dobbelt: dels at evaluere projekt PASAN sammen med Ebbe og dels at tilse, at 

sidste container var kommet vel frem, og alt var gået efter bogen i den forbindelse. Der er altid nye proble-

mer vedrørende containermodtagelse, men de ting der var opstået denne gang, var blevet løst inden jeg 

kom, så den del af arbejdet gik let. De har jo også mange års erfaring i at modtage containere og fordele tin-

gene imellem de 16 forskellige områder. 

Slutevalueringen af vores sidste projekt, PASAN, var så til gengæld en større og mere kompliceret sag. 



5 
 

Ebbe er jo meget vidende om landet, de sociologiske og økonomiske forhold, og desuden fransktalende, så 

han har været meget central i diskussionerne, og dertil er han en hyggelig diskussionspartner om aftenen, så 

vi fik vendt mange ting der. 

 Til gengæld var den lokalt ansatte evaluator en katastrofe efter min mening. Kom for sent adskillige gange, 

mødte uforberedt og lirede bare en indstuderet lektie af, som kunne passe til et hvilket som helst projekt. 

Han fremlagde også en oversigt over projektets resultater. Her var der sat procenter på målopfyldelse. Lidt 

vanskeligt at kende igen fra det jeg har oplevet i projektperioden. Men det er sikkert ikke unormalt, at en 

mand som ham smører tykt på i forhold til succesrater, da han jo lever af at få den slags opdrag, og man 

skulle jo nødig skulle støde gode kunder væk.  

I min optik har der været en del ting i projektet, som ikke er forløbet så godt. Hele den del, der handlede om 

klimatilpasning var vanskeligt håndterbart, og organisationen evnede ikke at få det til at fungere godt nok, så 

der kom ikke meget brugbart ud af det for den enkelte bonde. Heller ikke den del, der handlede om forar-

bejdning, kom til at fungere godt nok. Små tiltag, men ikke noget der rykker noget videre. 

Den del, som jeg synes har fungeret bedst, er helt klart ernæringsdelen. Her var det også tydeligt, at Colufifa 

har kunnet lægge sig tæt op ad det, der ellers har været arbejdet med i andre projekter i området. Heldigvis 

har vi undervejs været opmærksomme på, at det nok var der, det var lettest at få gode resultater, så derfor 

har vi forsøgt at opskalere den del. 

I dette projekt lykkedes det også endelig at indføre et nyt regnskabssystem, som vi har arbejdet med i en del 

år. Det var et krav fra CISU, som har bevilget projektmidlerne. Det system gør det meget lettere for Colufifa 

at vurdere de forskellige økonomiske aktiviteter, de har gang i. Vi må så håbe, at ledelsen også evner at 

bruge det gode værktøj i styringen af aktiviteter. 

 

Deltagere i evalueringen. Knuds foto. 
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Som et delelement i projektet havde vi en aktivitet omkring vejrmeldinger, som skulle sendes rundt på sms. 

Dels er systematisk brug af sms  vigtigt i forhold til almindelig kommunikation og sammenhængskraften i 

Colufifa, men også for hele forståelsen af, at man kan forudsige vejrfænomener ud fra meteorologiske mo-

deller, og at det ikke bare er guds vilje som styrer. 

Projektet har været ramt af personaleskift på flere områder og dertil for dårligt uddannet personale, hvilket 

selvfølgelig har bidraget til for meget slingrekurs inden for forskellige områder. Ledelsesteamet var heller 

ikke supergode til at samarbejde om gennemførelsen af det, der var aftalt i projektdokumentet. 

Colufifas fremtid. 

Vi havde traditionen tro et stormøde til slut, hvor deltagerne selvfølgelig fik en præsentation af de resultater 

evaluator var kommet frem til. 

Undervejs har der også været diskuteret, hvilke ting Colufifa nu skulle satse på fremover. Der er konkret 

samarbejde med et amerikansk støttet projekt, som også handler om ernæring, og som ligger fint i tråd med 

det bedste af PASAN-projektets resultater. Dertil var der flere fugle på taget, men ikke noget der på nogen 

måde kan sikre lønninger til en stab som den, de har haft de sidste mange år. 

Derfor var der også en forståelig rådvildhed i forhold til den nære fremtid. Hvilken rolle skal Colufifa spille 

fremover, og er det overhovedet muligt at køre organisationen videre uden et større danskstøttet projekt 

som basisaktivitet? Jeg er lidt tilbøjelig til at tro, at det kan føre til drastisk fald af betalende medlemmer, og i 

sidste ende kan det måske blive vanskeligt at køre Colufifa videre, som vi kender det. 

Min analyse af situationen i Colufifa er jo ikke særlig optimistisk. Men hvis jeg nu skal sammenfatte de store 

linjer fra de sidste 10 år, er der meget positivt, der står tilbage. Generelt er landene blevet meget mere sta-

bile og robuste, både hvad angår det politiske og det økonomiske. Infrastruktur og kommunikation er for-

bedret enormt. De ting, vi har arbejdet med i de forskellige projektforløb, har helt tydeligt også forbedret 

specielt kvindernes livsvilkår; dels bedre styr på fødevareforsyningen, ernæring og omgang med penge. 

Uanset om Colufifa overlever på længere sigt, så har vores arbejde bidraget til den almindelige fremgang og 

stabilitet. Desværre ser det jo ud til at klimaforandringerne gør leveforholdene i området dårligere, og det, 

kombineret med en stor befolkningstilvækst, gør ikke situationen lettere. For slet ikke at snakke om corona-

ens betydning, nu her efter vi er kommet hjem igen. 

For mig har været spændende (og til tider frustrerende) at være en del af projektarbejdet i alle årene, og at 

få lov til at lære folk og kulturer at kende. Nu er det slut med den slags projektarbejde for mit vedkom-

mende, men det kunne da være spændende at smutte forbi dernede om nogle år og se, hvad der er sket. 

Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet gennem alle de år, specielt til Lone, men også til I andre gode folk i syd 

og nord.    

 

Hvor står Colufifa i dag?  

- tanker på baggrund af deltagelse i evalueringen af PASAN 

Af Ebbe Prag, medlem af CtS’s projektudvalg 

I det følgende vil jeg give min subjektive vurdering af Colufifa’s situation i dag, og det afsluttede PASAN–pro-

jekts betydning for organisationens medlemmer. Jeg henviser i øvrigt til min rapport fra evalueringsrejsen 

februar 2020, som går mere i dybden (engelsk). 



7 
 

Det er lykkedes Colufifa’s ledelse at tiltrække en betragtelig del bistandsprojekter gennem mere end tyve år 

fra internationale NGO’er. I den sammenhæng har Cykler til Senegal (CtS) med støtte fra CISU/DANIDA (Dan-

mark) spillet en nøglerolle for COLUFIFA’s organisationsopbygning, kapacitet og udbygning af relevante land-

brugsproduktioner. Der er investeret mange millioner i at få den relativt lille organisation og især dens le-

delse til at fungere effektivt, som dynamo for udvikling i deres del af Casamance (Senegal) og i organisatio-

nen på den anden side af grænsen, i Gambia. 

I dag må man konstatere, at Colufifa er skrumpet som medlemsorganisation. Medlemstallet er faldet betyde-

ligt, og over 80% af organisationens medlemsbasis er kvinder. Det er i sig selv fint, men det underlige er, at 

mange mænd er faldet fra som betalende medlemmer.  

 

Ebbe Prag i snak foran COLUFIFAs gæstehus. Foto: Knud Schmidt 

CtS’ projektbistand – PASAN og tidligere projekter 

CtS har gennem årene haft fokus på kvinders indkomstskabende aktiviteter gennem f.eks. hønse- og have-

brugsprojekter. I sammenhæng med det har man forsøgt at sikre kvindernes jordrettigheder til deres kollek-

tive havebrug. Det er og har været et vigtigt og relevant fokus. På samme vis har vi med PASAN haft en pro-

jektdel, som især har rettet sig mod de 88% af medlemmerne og deres spædbørn nemlig ernæringsdelen. 

Denne har haft en vis succes. Jeg vil vende tilbage til disse projektaktiviteters betydning. 

Mænd har dog fortsat stor og afgørende indflydelse i organisationen på alle niveauer. Det virker umiddelbart 

modsigelsesfyldt. Det behøver det dog ikke at være, da det er kendt, at det er meget patriarkalske samfund, 

som Colufifa arbejder iblandt og samtidig er en del af. Det forhold smitter tydeligt af på fordelingen af formel 

og uformel magt i organisationen. Det gælder valg af ansatte og bestyrelsesmedlemmer på alle niveauer og 

nok i nogen grad også for, hvem det er, der får mest gavn af projektmidlerne. Det givetvis de lokale ”eliter”, 

der får broderparten. Jeg må understrege, at det dog kun en fornemmelse, jeg har, da det kan være svært at 

påvise konkret. Det er dog tydeligt, at det er de ledende familier i landsbyerne, der styrer de fleste organisa-

tioner og dermed deres finanser.  
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PASAN-projektet havde tre hovedspor eller hovedprioriteringer: En projektdel der handlede om ernæring, 

der som omtalt rettede sig mod kvinderne/spædbørn, og en andel del, som overvejende rettede sig mod 

mændene og deres produktion af basisafgrøder til husholdningen i en situation med klimaforandring.  

Den sidste og tredje prioritet handlede (igen, igen!) i bred forstand om kapacitetsopbygning af organisatio-

nen. Denne indsats har måske i nogen grad styrket de lokale unioner og deres bestyrelser og på sigt også 

medlemmerne i bredere forstand. Colufifa er blevet bedre til at styre sine projektmidler og aflægge klare 

regnskaber, og de kan skrive rapporter (nogenlunde til tiden). Det skyldes bestemt CtS’ fokus og krav om for-

bedringer på disse områder samt prioritering af uddannelse af nøglemedarbejdere. Det gælder også formali-

seringen af organisationerne/unionerne og enkelte groupements i kraft af officiel anerkendelse og papirer, 

som beskrevet i projektdokumentet. På trods af det og undervisningsprogrammerne lokalt, er en stor andel 

projektmidler gået til arbejdet i hovedledelsen og til styrkelse af deres lobbyarbejde. Sådan har det mig be-

kendt været i alle CtS’s CISU-/DANIDA-støttede projekter gennem de sidste tyve år. Man kan med rette 

spørge, hvor meget de mange kapacitetsindsatser har flyttet af hegnspæle i Colufifa? Jeg er i tvivl om den 

varige effekt, specielt fordi de dygtigste medarbejdere headhuntes af større NGO’er, der kan tilbyde en 

bedre løn, ja måske varig ansættelse og promotion.  

Resultatet af arbejdet i PASAN kan groft gøres op som følger: Colufifas ledelse har fået styrket sit netværk 

lokalt og nationalt. De har sikret sig videre deltagelse i et amerikansk NGO/statsligt senegalesisk fælles ernæ-

ringsprogram. Projektlederen har fået et nyt job med løn. Det er usikkert, hvordan de hidtidige ansatte er 

stillet jobmæssigt. Ernæringsindsatsen bliver videreført i anden sammenhæng. 

Klimatilpasningsdelen, der handlede dels om introduktion og test af kortcyklus hirse, majs og rissorter, endte 

som et meget usystematisk forsøg i udvalgte unioner. Det var svært at uddrage noget klart om resultaterne, 

da mange deltagere ikke udførte dem som aftalt eller slet ikke fik dyrkningen igangsat. Den ansvarlige leder 

for klimatilpasningsdelen var heller ikke godt nok uddannet til at klare opgaven. Alligevel hævder projektle-

delsen og modtagerne, at det ser godt ud. Meningen var, at denne del skulle hænge tæt sammen med ernæ-

ringsdelen. Dyrkningen på udvalgte testplot blev gennemført blandt de 11% mænd i Colufifa. Måske skulle 

man have inddraget kvindegrupperne mere direkte i dyrkningen og mændene modsat i produktionen af den 

ernæringsforbedrede grødblanding. Det ville have gjort sammenhængen tydeligere for alle. Det ville muligvis 

støde mod normer for arbejdsdeling mellem kønnene - hvad der anses for mænds og kvinders arbejde. Må-

ske burde ledelsen alligevel udfordre tingenes tilstand noget mere? 

I de lokale unioner og i familierne kører de grundlæggende arbejdsrutiner i landbrug og handel nu videre ef-

ter PASANs afslutning, da folk skal have brød på bordet. Flertallet af unioner er blevet officielt anerkendt og 

burde have bedre muligheder for at handle som lokale økonomiske entreprenører. Efter projektafslutningen 

vil mange medlemmer og nok også ansatte, som Knud har påpeget, søge andre veje og muligheder for finan-

siel støtte, såfremt Colufifa ikke kan levere den. Folk på landet i Senegal og Gambia er altid på jagt efter 

penge, kontakter, ja veje til overlevelse. Colufifa er én mulighed blandt flere, som de kan søge støtte fra. 

Tilbage står, at Colufifa kun i begrænset grad tager sig ud som medlemmernes egen selvstændige interesse-

organisation. Det på trods af den store energi, organisationen mobiliserer for at vedligeholde de interne akti-

viteter herunder valg til bestyrelser. Som jeg ser det, er det en organisation, som baserer sig på at finde eks-

terne projektmidler, som de kan uddele til deres medlemmer og disses familier. Når pengene ikke strømmer 

til, forsvinder medlemmernes interesse. Når de flyder igen, vender medlemmer tilbage. Der er selvfølgelig 

undtagelser fra reglen, men de bekræfter blot hovedindtrykket.  

I mit perspektiv er Colufifa ikke en organisation, hvor medlemmerne slås for organisationens selvstændighed 

og lægger vægt på egne initiativer og mobilisering af interne midler (f.eks. medlemsbetaling). Den type bon-

deorganisationer for små landbrugere kender jeg ikke til i Senegal. Det er et hovedproblem, som resulterer i 

en meget ustabil indsats og institutionalisering, der kræver konstant ”kapacitetsopbygning” udefra. Initiati-

ver kommer derfor enten fra internationale NGO’er eller i enkelte tilfælde fra staten Senegal (Gambia kender 
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jeg ikke). Selvfølgelig er der ”deltagerorienterede processer”, før man søsætter et nyt projekt, men ofte er 

det uigennemsigtigt, hvem der i virkeligheden har formuleret behov og kanaliseret input til donorerne på 

medlemmernes vegne. Ofte følger projekterne nogle internationale trends. For eksempel er ernæring /nutri-

tion og klimatilpasning højt på bistandsagendaen for tiden. Det kunne også være demokratisering, eller ”mi-

gration, udvikling og fastholdelse af unge i beskæftigelse”, der er hovedoverskriften. Initiativerne erstatter 

statens manglende initiativ i felten, dog uden at koordinere med statens institutioner lokalt. Det har for ek-

sempel været tilfældet med ernæringsdelen, hvor de lokale sundhedscentre ikke var koblet på aktiviteterne 

på nær i enkelte tilfælde.  

 

 
 
 
Kvindehaver 
Foto: Ebbe Prag 

 

Gennem min deltagelse i monitoreringsrejser og senest evalueringen af PASAN har det slået mig, at den akti-

vitet mange kvindelige medlemmer lægger mest energi i,  er deres køkkenhaver – enten private eller kollek-

tive. De giver dem afgrøder til husholdningen og i nogen grad til salg på markedet. Den type investering i 

produktion af grøntsager kontrollerer de selv, hvilket umiddelbart giver mening  for dem. Kvindernes delta-

gelse i fælleshaver har bygget videre på deres erfaringer med at organisere sig og producere sammen f.eks. i 

rismarkerne. Desuden har det givet respekt og genereret indkomst. Det samme har avl af fjerkræ og små 

drøvtyggere gjort. I sammenhæng med små ”sparekasser”, som de styrer selv, er der penge til mindre inve-

steringer i børns uddannelse, nye businessprojekter eller inventar i hjemmet. Mange kvinder har især efter-

spurgt frugttræer, som citroner, podede mango-træer mv. Det vil være konkrete og håndgribelige midler til 

mere og bedre produktion set fra kvindernes perspektiv. Som sagt i starten, har CtS  ret vedvarende støttet 

disse typer af aktivitet.   

Der kunne muligvis være perspektiv i fortsat at støtte disse afgørende produktionsaktiviteter. Jeg tror, at der 

bør lægges mere vægt på et miks mellem privat entreprenørskab og små kooperativer. Det kunne ske  i form 

af projekttilskud til medlemmernes egne investeringer. Kvinder og mænd er økonomiske væsner, som passer 

på at deres investeringer giver frugt. Colufifa kan måske professionaliseres mere, og således kunne yde 

egentlig landbrugsrådgivning eller skaffe sådan udefra mod betaling. 

Støtte til at lave produktionsaftaler med firmaer kunne være en anden vej at undersøge. Det store globale 

oliefirma Aarhus-Karlshamm (AAK) har f.eks. aftaler med kvindegrupper i Burkina og det nordlige Ghana, 

som indsamler Karité-frugter/Sheafrugter mod betaling. Kvinderne får gode og stabile indkomster på grund 

af klare og holdbare aftaler. De bygger på, at firmaet anerkender deres kvalitetsarbejde.  

https://www.aak.com/news-and-media/stories/shea-unites-women-in-west-africa/  

 

https://www.aak.com/news-and-media/stories/shea-unites-women-in-west-africa/
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Kalender 
8. september 2020 kl. 10-12. Lone holder foredrag. Seniorhøjskolen AOF i Lyngby. 

23. september 2020 kl. 17:00. UNION, Nr. Allé 7, København N. CtS’s generalforsamling med billedforedrag 

Afholdte aktiviteter 
8. januar – 1. marts 2020. Fotoudstilling på Elværket i Frederikssund 

13. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Rødovre. 

14. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF,  

5. februar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Seniorhøjskolen AOF, Rødovre. 

25. januar 2020. Foredrag ved Lone Frederiksen. Fyns Familielandbrug. Odense 

13.-27. februar 2020. Evaluerings-og containerrejse. Knud Schmidt og Ebbe Prag 

 

 

Foto: Ebbe Prag 

Medlemskab og kontakt 
Kontingent og støttebidrag kan indsættes i Merkur Bank på konto: 8401 1060310  
Kontingent: Enkeltpersoner: 150 kr. Par og foreninger 250 kr. 
 
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  


