4FairLife. Beretning 2014
På generalforsamlingen i 2014 vedtog Foreningen Hammershus Fairtrade Concert at ændre navn
igen. Den direkte årsag var beslutningen om stoppe Hammershus Fairtrade Concert efter 9 gode
år med fest, musik, oplysning og støtte til gode formål. Den sidste koncert blev holdt i 2013.
I forbindelse med navneændringen og vores nye vedtægter har vi fået præciseret det grundlag vi
allerede arbejder på i forhold til det brede felt af NGO’er og U-landsforeninger i Danmark.
Vi fandt frem til det korte og mundrette navn : 4FairLife.
Den lange udgave er Alternative Livelihood for Fair Life and Employment.

Jacob Crawfurd har lavet vores nye logo.

Foreningen 4FairLife har som formål at skabe nye og alternative livsmuligheder (alternative
livelihood) for fattige målgrupper i Ghanas landområder, som nye former for bæredygtigt
dyrebrug, bæredygtigt jordbrug og Fairtrade produktion, der fremmer vedvarende beskæftigelse
og udvikling. Foreningen prioriterer aktiv og positiv formidling af dens resultater.

Sidste smukke Hammershus Fairtrade Concert 19.7.2013
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I Ghana arbejder vi for:
- at fremme af vedvarende beskæftigelse og udvikling
- Nye og alternative livsmuligheder
- Nye former for bæredygtigt dyrebrug og jordbrug
- Fairtrade produktion
- Aktiv og positiv formidling af udvikling og resultater

Oplysningsarbejde på Folkemødet, charity-arrangement og festival i 2014
Igen i 2014 deltog vi i Det Globale Telt på Folkemødet den 12.-15.6.
Det skete i tæt samarbejde med : CISU, COOP, Fairtrade Mærket Danmark, Fair Trade
Danmark og Hammershus Fairtrade.

Udviklings- og Handelsminister Mogens Jensen og de udenrigspolitiske ordførere Per Stig
Møller, Trine Pertou Mach og Christian Juhl i debat om den nye civilsamfundsstrategi i Det
Globale Telt på Folkemødet 2014.
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I samarbejde med Skandinavisk Tivolipark arrangerede vi Hammershus Fairtrade –
Familiefestival 18.-19.7.2014. Udover et mindre oplysningsaspekt, så gav festivalen 23.338 Kr. i
overskud til vores aktiviteter i Ghana.
Den 4.9. – i forbindelse Afrika på Vesterbro, som er en del af Copenhagen World Music
Festival - afholdt vi en foredragsaften og charity middag i beboerhuset bag Café Mandela,
Halmtorvet. Der kom ca. 20 mennesker og vi fik et overskud til foreningens arbejde på 2.857 Kr.

Projekter og partnere vi støtter
Vi har igen i 2014 støttet KROBODAN Ghana gennem vores 4-årige projekt for 600 jordløse
bønder : Promotion of Alternative Livelihoods for Landless Farmers in The Yilo District
Through Saving and Investment Groups, 2011-2015 (fremme af alternativt levebrød for jordløse
bønder, gennem opsparings- og investeringsgrupper, 2011-2015). Forkortet LLF 2.
LLF 2 støttes af DANIDA med 2.479.423 Kr. og har sikret et stabilt grundlag for KROBODAN
Ghana i 4 år. Projektet afsluttes i år og vi er i gang med at søge om et nyt projekt, lige som vi har
udarbejdet en grundig evaluering.

KROBODAN Ghanas Centre for Alternative Livelihood Projects - som vi fortsat støtter - er
i store træk færdiggjort. Centret har nu :








en velfungerende administration / kontorer for KROBODAN Ghana,
en mølle (grinding mill) og blandemaskine til majs og færdigblandet dyrefoder (både til
salg og eget forbrug),
staldbygninger til får og geder, en stor kyllinge- og hønsefarm (salg af kyllinger, høns
og æg),
produktionslokaler til KROBODAN Beads Ltd,
en stor åben workshop bygning til undervisning, møder / konferencer og
smykkeproduktion,
faciliteter til KROBODAN Ghanas transport virksomhed,
demonstrationsmarker for eksperimenterende og økologisk landbrug.

Vi har støttet beplantningen ved centret med 1.070 Kr.
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Centret mangler nu :




mere beplantning- og færdiggørelse af beskyttelse mod erosion,
endnu en workshop bygning,
en række små huse til indkvartering af gæster og frivillige.

- Vi har støttet KROBODAN Ghana med at markedsføre sig bedre på Facebook : 702 Kr.
- Vi har støttet KROBODAN Ghana med beplantning ved centret : 1.070 Kr.
- Vi har garanteret privat lån på 16.750 Kr. til KROBODAN Ghana til indkøb af nye

kyllinger til centret før salget af høns op til jul. Julesalget indbringer et stort overskud,
som så bliver brugt til tilbagebetaling. En slags risikovillig kapital, men lånet er
efterfølgende blevet tilbagebetalt.

Vi arbejder i 2015 på at rejse penge til en ny 4-hjuls-trækker til KROBODAN Ghana. Den er
meget tiltrængt i forhold til yderområderne i Yilo Krobo District.

Vi har købt glasperlearmbånd af KROBODAN Ghana (til vores nye medlemmer) : 750 Kr.
I Norøstghana (Upper East Region) har vi støttet :
En ny brønd i landsbyen Nyariga, der samtidig kan tjene som vandressource i kurveindustrien (via
Peter Agandaa Fair Baskets - http://www.fairbaskets.com/ ) : 10.000 Kr.
Et stråprojekt i et forsøg på at hjælpe med lokal stråproduktion i kurveindustrien (via
NGO’en Divine Tender Care Foundation i Serigu) : 2.052 Kr.
I Greater Accra / Volta Region har vi støttet :

Sammy Danso, uddannelsesstøtte til færdiggørelse af IT-uddannelse : 3.161,68 Kr.
Gamel Fairtrade - http://gamelfairtrade.com/ - støtte til virksomhedsudvikling : 6.045 Kr.

4

Sammy Danso har vi ydet støtte til færdiggørelse af IT-uddannelse. Sammy har i mange år
hjulpet vores samarbejdspartnere i Ghana med at oprette hjemmesider og Facebook-profiler.
I januar 2015 har vi støttet bygningen af en ”shelter” - igen i landsbyen Nyariga i Nordøstghana
med 5.000 Kr. Den færdige bygning på fotoet herunder er, via Ulla Hartvig og Lars Hauerslev,
støttet af Lions Club Randers Gudenaa med 20.000 Kr. og vi har støttet med 5.000 til en
udvidelse, så kurvefletterne i området har god mulighed for at flette i skygge, ly for vejr og vind.

Container
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Ligeledes i januar 2015 har vi støttet den Accra-baserede miljø-organisation Hipsters of Nature https://www.facebook.com/hipstersofnature - med 2.000 Kr til deres aktion på World
Environment Day den 6.6.2015.
NGO’en, der arbejder for at begrænse forurening, for alternativ energi mv., er et eksempel på at
mange idealistiske unge i Afrika prøver at ”tage skeen i egen hånd” og gøre op med dårligt
lederskab, korruption og ligegyldighed i forhold til f.eks. forurening.
Hipsters of Nature har et meget stort netværk i Ghana og har promoted os på Facebook og med
nye kontakter.

Container til Ghana og Burkina Faso.
I samarbejde med Claus Reiche og foreningen samspil har vi fået en bevilling på 73.000
Kr. til en forsendelse / 40 fods container med kontorudstyr, værktøj, biler mv. Hvis vi
finder en god brugt 4WD kan vi sende den med (se ovenfor).
Vi har fået kontorstole og skoleborde fra et renoveringscenter i Vejle og vi har fået
møbler fra Bornholms Lufthavn. Vi fik yderligere en skrotpris på 500 Kr. for en del af de
møbler vi hentede ud af lufthavnen.
Torben og Morten ”tømmer Bornholms
Lufthavn” – med hjælp fra Benno.

EU Projektet TRINET Global og studietur til Ghana 18.1.-29.1.2014.
Vi deltager fortsat i EU-projektet TRINET Global, der i 2013-15 skal fremme Fairtrade på
Bornholm, herunder igennem vores aktiviteter på Folkemødet. Projektet gennemføres i
samarbejde med Bornholms Kommune, og partnere i Tyskland, Østrig og Tjekkiet.
Aktiviteterne gennemføres af Hammershus Fairtrade, hvor der lige som på vores DANIDAprojekter er et administrativt afkast til foreningen.

Bestyrelsen 2014-15.
Lisbeth Sommer er formand, Else Pedersen er næstformand, Torben Severinsen er kasserer,
Susanne Theill Møller, Christine Munck Birch og Lars Hauerslev, bestyrelsesmedlemmer.
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