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Årsberetning
Ik kan ikke gøre alt ……… men vi kan gøre noget!

IK kan ikke gøre alt…. men vi kan gøre noget!
I disse år er der hos rigtigt mange danskere stigende fokus på fællesskab,
ressourceforbrug, klimapåvirkninger, og udvikling af lokal samfundet.
Men det er også mørke tider, hvor krigen i Ukraine trækker tunge spor, og hvor
situationen uden for Europaområdet er bekymrende, men ikke får den store omtale
i medierne.
I Sahel er situationen blevet forværret og giver IK og vores samarbejdspartnere store udfordringer.
Indtil nu har vi kunnet tackle disse udfordringer, dog med den store
begrænsning, at det ikke har været muligt at tage på projektbesøg til
hverken Burkina Faso eller Mali.
Takket være det solide kendskab og den meget jævnlige kommunikation
der er imellem os og projekterne, er det lykkedes indtil nu at nde en
løsning, når et problem er opstået.

Nogle vigtige begivenheder i 2021
Fil Bleu
Fil Bleu og især “Butik i det Grønne” som havde åbent fra juli til 1.
september gav anledning til et særdeles nt salg for projektet og megen
god dialog om projektarbejde, fattigdom og udvikling med de, der besøgte
Fil Bleus lille “show-room”.
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De tre åbningsdage om ugen kunne kun gennemføres, fordi en række
frivillige var rejst til Bornholm og på skift passede “den grønne”. Tak for
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jeres gode indsats. Fil Bleu deltog på julemarkedet på Egeskov slot på Fyn.
Det havde vi set frem til, men måtte a yse efter den første week-end.
Corona var for truende. Også andre julemarkeder, som Fil Bleu var
tilmeldt, blev a yst.
I syd k værkstedet tilknyttet en ny vævergruppe fra den etniske gruppe
Bobo-Bwa, og i landsbyen Korsoumoro gav farverne et større antal af Fil
Bleus økologiske håndspundne bomulds pagner den smukke naturlige
indigofarve, som efterhånden er blevet meget sjælden - også globalt.
IK nansierede renovering af terrassen foran værkstedet i Ouagadougou
og en privat sponsor gav et nyt klippebord.
Støtte til AMUP
På grund af krisen i Sahel og angreb på landsbyen Baraboulé var
organisationen, hvor Moussa Badini er formand, yttet til regionsbyen
Djibo, som ligger lidt sydligere.
Moussa Badini har gennem mange år været en af IKs informanter.
For at blive anerkendt til at opnå støtte fra en national fond (som igen er
støttet af EU) skulle AMUP være funderet med egne lokaler. Foreningens
midler var små. AMUP havde mistet det meste, da jihadister afbrændte
landsbyen. IK trådte til og betalte leje af hus, så AMUP kunne søge og
dokumentere, at organisationen havde et udgangspunkt for sine
aktiviteter. (Oplysning om børnebegrænsning, overvågning af børns
rettigheder etc.). AMUP opnåede støtte fra Tuuma i form af humanitær
hjælp til 50 familier og unge.
Hen over året blev situationen i Sahel forværret. I bestyrelsen kunne vi
desværre konstatere, at hvis vi skulle hjælpe Moussa Badini, hans familie
og hans organisation, var det nok tiden, hvor de måtte ytte igen. Vi
ansøgte og k støtte fra Global Focus til at familien og organisation kunne
etablere sig et mere sikkert sted. Indtil nu har det ikke været muligt for
Badini at modtage penge til ytning. Vejen til banken er mineret og
kontrolleret af jihadistgrupper
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Uddannelse af unge
Med bidrag fra medlemmer i IK er en ung pige nu langt i sin udddannelse
som sygeplejerske og er ved at specialisere sig som jordemor. I 2021 k vi
accept af VMOK fonden som har støttet projekt cykelværksted i Pah , at
restbeløbet kan bruges til nansiere uddannelse for en ung fra Pah til
smed/cykelsmed på teknisk skole i Bandiagara. Dette vil blive sat i gang
sidst på foråret i samarbejde med koordinator, skolelærer og skolekomiéen
i Pah.
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Besøg fra Senegal
Blaise Seck, som er koordinator for projekt Maangi i Sine Saloum, var på et
2 ugers studieophold i DK, hvor han, foruden at holde møder og komme
på besøg på steder, hvor han kunne hente inspiration til gruppens arbejde,
også deltog på IKs medlemstræf på Ærø. Her bidrog Blaise med et oplæg
og en fortælling om projektet, og medlemmerne k lejlighed til at stille
spørgsmål.

Projekterne - kort status
“Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou” i Burkina Faso og Mali,
som støtter bomuldsbønder og tekstilarbejdere, har i det forløbne år
givet meget arbejde til projektdeltagerne og opbygget et nt lager til
kommende salg i “Den grønne”.
Sundhedshuset /Sundhedsgruppen
Sundhedgruppen har nansieret malariamedicin til sundhedshuset.
Primært til børn og gravide kvinder. Der er født 38 børn på fødestuen.
Det har også i 2021 været muligt for sundhedsgruppen at skaffe penge til
et års forbrug af sæbe til håndvask på skolen.
Skolen i Pah. Støtten til landsbyens skole er fortsat, og der er hver måned
blevet sendt et beløb ned til skolebespisningen. Høsten har været god og
landsbyen har ikke haft problemer med at bidrage til skolemaden.
Projekt “Maangi” i Senegal
Er et toårigt projekt med støtte fra CISU. Projektet er kommet godt fra start
og er blevet afviklet i overensstemmelse med den plan , der var lagt.
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Projekt Moringa i Burkina Faso
er et projekt, der er groet ud af arbejdsgruppen “Karité “, der med salg af
cremer og olier fra Garango og Pah (henholdvis Burkina Faso og Mali)
har givet støtte til kvinder. Overskud fra salg er bl.a. brugt til at købe hirseog oliemøller til kvinderne, men også til at etablere en moringaplantage for
en kvindegruppe i Burkina Faso. Plantagen er blevet udvidet betydeligt
med overskud fra salg af cremer, ved salg af træaktier og støtte fra
Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen. Kvinderne har været på
kursus, og en af kvinderne er gået i gang med en universitets uddannelse i
agronomi. Kvindernes plan er at de foruden at dyrke kosttilskuddet
moringa og artemisia (middel mod malaria) til salg på det lokale marked
også vil dyrke grøntsager med kunstvanding.
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Formidling - aktiviteter i 2021
Formidling om forhold og levevilkår i Syd er et fokuspunkt for IK, men i
2021 måtte vi på grund af corona a yse ere aftalte arrangementer.
Rejserne 2021
på grund af corona blev der ikke arrangeret nogle rejser.

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig som
følgende: Formand Anette Sonne, næstformand Kirsten Hjelt, kasserer
Tove Ørsted, bestyrelsesmedlemmer Helle Rugaard, Karen
Christensen ,Pernille Hamming , Birthe Nielsen, Ulla Østerby samt Julie
Zaken og Inge-Lise Bau som suppleanter.
Bestyrelsesmøderne er foregået virtuelt på zoom. Der har været afholdt
møde en gang om måneden og et 2-dages fysisk møde i september.

Slutbemærkninger
Mens virkeligheden hærges af krig og naturødelæggelser er det trods alt
opløftende at tænke på, at det er muligt sammen med andre at få idéer til
at skabe en bedre verden. Men idéer skaber kun noget nyt, når de kommer
ud og får et liv i fællesskab.. Derfor er IKs medlemmer vigtige, derfor er
den stadige kommunikation og lytten til vores samarbejdspartnere så
vigtig.
Til slut: tak til alle jer, her fra bestyrelsen, der støtter ved jeres medlemskab,
til alle jer der har overskud til at deltage aktivt, til jer der har været med på
IKs rejser og til alle jer som har givet inspiration og gode ideer.
Som medlem af IK er du med at sikre at vi kan fortsætte vores indsats, og
det skal du have en varm og dybfølt tak for.
Tak til alle fonde og foreninger, der har vist os tillid og støttet arbejdet - og
ikke mindst tak til os selv til bestyrelsen for det gode, solide og solidariske
samarbejde.
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