Beretning og nyhedsbrev for 2016-17

Formål og aktiviteter

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.

I Ghana arbejder vi for:
- at fremme 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
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Projekter og nye samarbejdspartnere
Efter vores seneste DANIDA-støttede projekt for 600 jordløse bønder, i samarbejde med
KROBODAN Ghana i gennem 4 år, blev afsluttet – har vi i 2015 og 2016 brugt rigtig meget tid på at
søge om et nyt projekt (både tid i Danmark og Ghana).
Vi har søgt og genansøgt flere gange. Vi har fået godkendelse 2 gange, men for første gang
nogensinde var der nu ikke nok midler i CISUs pulje. Det er blevet betydelig vanskeligere i 2016 på
grund af den nuværende regerings omfattende nedskæringer af dansk U-landsbistand.
Vi har arbejdet videre på principperne i det tidligere projekt (Promotion of Alternative Livelihoods
for Landless Farmers in The Yilo District Through Saving and Investment Groups, 2011-2015 – på
dansk : Fremme af ”alternativt levebrød” for jordløse bønder, gennem opsparings- og
investeringsgrupper, 2011-2015. Forkortet LLF 2). LLF 2 blev støttet af DANIDA (via CISU) med
2.479.423 Kr. og har sikret et stabilt grundlag for KROBODAN Ghana i 4 år. Vi har lavet en

grundig ekstern evaluering af de mange positive resultater fra projektet.
Fremadrettet strategi
For at komme videre har vi valgt at kigge os om efter efter nye samarbejdspartnere i
både Danmark og Ghana. I denne proces er det lykkedes os etablere et godt
partnerskab med Dansk Handicap Forbund (DHF), som er en meget stor forening og en
selvstændig U-lands-afdeling.
DHF har allerede et tæt samarbejde med deres partnerorganisation i Ghana, Ghana
Society for the Physically Disabled (GSPD).

Vi har holdt adskillige møder med DHF og GSPD i Danmark og Ghana og
anstrengelserne har mundet i en ny ansøgning til CISU (DANIDA). Billedet herover er fra
vores seneste fælles møde med KROBODAN Ghana og GSPD.
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Den nye projektansøgning - Promotion of alternative livelihoods for landless farmers
(including PWDs) in the Yilo Krobo and Upper Manya Krobo Districts through savings
and investment groups – blev indsendt den 15.3. og vi får svar senest den 15.5. Vi har
søgt om i alt 1.743.971 kr. til en 4-årig projektperiode.
Formålet er mindske fattigdom for 400 jordløse bønder – inklusiv 40-60 personer med
fysiske handicap (PWDs).

DHFs kontor i Høje Tåstrup og GSPDs stab på
hovedkontoret i Accra.

Endnu en container til Ghana og Burkina Faso.
I samarbejde med Claus Reiche og foreningen samspil fik vi igen i 2016 en bevilling på
79.000 Kr. til en forsendelse / 40 fods container med nyt og brugt kontorudstyr, IT og
værktøj til Ghana og Burkina Faso. Mange har hjulpet med at skaffe forskelligt udstyr /
værktøj. Udstyret er gået til KROBODAN Ghana, foreningerne FOFRAL (Foundation for Frafra
Alternative Livelihood), GSPD, skoler og PAFB i Upper East Region.

Økonomisk støtte.
- Vi har i 2016 og 2017 støttet projektudvikling og –udarbejdelse både hos KROBODAN Ghana
og FOFRAL i Nordghana.
- I 2016 har vi støttet KROBODAN Ghanas transportvirksomhed, så en af deres
minibusser kunne renoveres.
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- Vi støtter fortsat KROBODAN Ghanas kyllingeopdræt. Vores støtte går til sikkerhed for
foder, som bliver produceret på egen fodermølle (grinding mill).

Arrangementer og oplysningsarbejde.
Den 30.3. holdt vi i forbindelse med generalforsamlingen medlemsaften med bankospil. Og igen
den 14.12. afholdt vi julearrangement, bankospil og auktion.
”Afro Banko” er efterhånden blevet en tradition for os – og det giver os et godt, årligt tilskud til
økonomien.
Besøget af Esther Ayariga Abangwine og James er ikke direkte et 4FairLife arrangement, men vi er
3 i bestyrelsen, der har arbejdet med det i lang tid. Og derfor er de her i dag – og skal deltage i
mere end 30 forskellige arrangementer frem til den 20.6.
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Bestyrelsen 2016-17.
Lisbeth Sommer er formand, Else Pedersen er næstformand, Torben Severinsen er kasserer,
Jens Kruhøffer, Lars Hauerslev, Trine Møller, Benno Rasmussen, Kirsten Bech og Morten
Ledskov bestyrelsesmedlemmer.

5

