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Årsberetning for iiINTERest 2015                                                  

Velkommen, ved bestyrelsen 

Ja, så gik der endnu et år – 2015, såmænd det 8. 

i rækken for vores organisation. På de næste 

sider vil vi fortælle lidt om nogle af de 

spændende aktiviteter, der fandt sted. På de 

indre linjer havde vi fortsat stor gavn af vores 

studenterassistent Katrine, og vi fik hjemmesiden 

sat op, som vi gerne vil have den. I Indien kom 

projekterne godt videre. Den anden fase af 

fødevaresikkerheds-projektet nåede til vejs ende, 

mens den tredje fase startede. 

 

Og vores uddannelsesprojekt fortsatte i højt 

tempo i sit tredje år, mens vi blev meget klogere 

på, hvordan det nye håndværksprojekt kunne 

komme til at tage sig ud.  

 

Vi var endnu en gang på projektbesøg i Indien i 

november-december og fik mange positive 

indtryk og gode oplevelser med hjem. 

 

Og sidst, men ikke mindst steg antallet af 

betalende medlemmer – SÅ godt   tak for det.
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De interne linjer 

Som vi skrev i sidste årsberetning, sprang vi ud i 

det i 2014 og fik ansat en studenterassistent. 

Katrine har været med til at give iiINTERest et 

løft, og de fleste, hvis ikke alle medlemmer, har 

efterhånden været i kontakt med hende qua 

fremsendelse af kontingentopkrævning som har 

betydet at vi nåede over de 60! Nærmere 

bestemt 61 i alt. STOR TAK til jer for støtten, 

uden hvilken vi ikke kunne lave vores arbejde.  

Vi håber naturligvis at den fortsætter! 

 

Vi fik endelig opdateret hjemmesiden, således at 

den er kommet til at se ud, som vi gerne vil have 

den til. Hjemmesiden er i et enkelt flot format. 

Det var dejligt – og ja, se selv: www.iiinterest.dk  

Forslag til opdateringer vil være meget 

velkomne. 

 

Vi fik færdiggjort den designmanual, som vi 

startede på i 2014. Det har givet et flot løft af 

vores logo (se det venstre hjørne af ’bjælken’ på 

forsiden) og en klar ramme for vores 

layoutmæssige udtryk. Se f.eks. hele ’bjælken’ 

på forsiden af denne årsberetning. 

 

Uddannelsesprojektet kom rigtig godt videre i 

Indien og fik lov til at fortsætte i 2016 (se 

nedenfor). Herhjemme lærte elever på 

Skelgårdsskolen i Tårnby en masse om Indien 

og om levevilkårene for unge indiske 

landsbybeboere.  

 

Vi fik udarbejdet og rundsendt et nyhedsbrev i 

løbet af året. 

 

Samarbejdet med vores ’nye’ revisor, Mette 

Berntsen, RSM plus og deres afdeling i Odense 

er gået godt. Tak til Mette og hendes kollegaer. 

 

Projekterne og besøgene i Indien 

Fødevaresikkerhedsprojekt fase 2 blev afsluttet. 

Mens vi som nævnt i sidste årsberetning har nået 

det antal familier med dertilhørende dyrkning af 

køkkenhaver m.v., som vi havde regnet med (og 

lidt til), så nåede involveringen af kommunerne 

ikke helt det niveau, som vi havde håbet på.  

Ved at få et år mere, til at kunne arbejde videre 

med processerne, håbede vi på at kunne øge 

kommunernes bidrag til projektaktiviteterne. Og 

det lykkedes. 

 

Og samtidig startede vi så den tredje fase af 

fødevareprojektet. Denne fase skal løbe frem til 

slutningen af 2018. Her skal vi sammen med 

Ahead arbejde på at få udbredt vores ’model’ 

for hvordan man laver denne type 

udviklingsarbejde. Vi skal arbejde i 12 områder 

med 10 af Aheads partnere, inkl. i to nye 

delstater (Jharkhand og Odisha, som begge 

grænser op til  Vestbengalen), som vi ikke har 

været i tidligere. Så et vigtigt element bliver 

opbygningen af kapacitet til at køre sådanne 

projekter blandt Aheads partnere. Desuden skal 

vi også have involveret myndighederne på hhv. 

amts- og blokniveau i større omfang. Og sidst, 

men ikke mindst har spredt det ’gode budskab’ 

til en række instanser i Vestbengalen og andre 

dele af Indien hvad angår hvordan vi mener, at 

man kan arbejde for at skabe bedre forhold for 

den fattigste del af befolkningen. 

Uddannelsesprojektet gik ind i sit tredje år. Da 

starten på projektet blev forsinket på grund af 

bl.a. kommunalvalg i Indien bad vi Projektpuljen 

om – og fik lov til - at forlænge projektet med et 

år, således at det slutter ved udgangen af 2016. 

Og projektet fik især i 2015 så meget fart på, at 

Ahead fik vanskeligt ved at imødekomme alle de 

ønsker om deltagelse som de modtog fra andre 

skoler og omkringliggende kommuner. Også de 

overordnede skolemyndigheder har fået øje på 

projektet og viser interesse for at adoptere 

ideerne. Det lover godt for vores næste fase af 

projektet, som netop skulle satse på at få de  

overordnede skolemyndigheder i tale. 

Også de unge drop-outs (unge, der har forladt 

skolen før afslutningen) er der udviklet en række 

tilbud til. Det kan være at starte med dyrkning af 

grøntsager, opdræt af grise, eller starte en 

produktion af f.eks. azola (en slags ’andemad’ 

dyrket i et lille bassin). Det er aktiviteter, der kan 

give de unge et beskedent økonomisk tilskud og 

i en række tilfælde også være grundlag for at 

lære fra sig og videregive de nye færdigheder til  

andre i landsbyen. 

Hjemme i Danmark startede vi allerede i 2014 

et samarbejde med Skelgårdsskolen på Amager, 

hvor de danske elever over 3 måneder 

gennemførte et emnearbejde om Indien. Der 

blev produceret og udvekslet personlige 

præsentationer af de unge i både Syd og Nord, 

som viste ligheder og forskelle i de unges 

livsvilkår. Uden de engagerede lærere Pernille 

og Susan havde det ikke kunnet lade sig gøre.  

http://www.iiinterest.dk/


Side 3 af 3 

 

 

Vi håber at fortsætte samarbejdet med 

Skelgårdsskolen også fremover. Men øvrigt vil vi 

gerne i kontakt med andre skoler for at starte 

lignende aktiviteter andre steder i landet. Så 

send os gerne en email, hvis I skulle kende 

nogle, som er interesserede! 

 

 

 

 

Håndværksprojektet – 

Som en naturlig følge af arbejdet med udvikling 

gennem fødevaresikkerhed over skoleprojekter, 

er det nu blevet tid til at igangsætte 

forundersøgelser til et håndværksprojekt. 

 

Ud fra Grundtvig og Tagores tanker er det 

enkelt at trække linjen mellem sammenhængen, 

fra ’ånd til hånd’. Det er også vores 

overbevisning og intention, at håndværket skal 

værdsættes på lige fod med det intellektuelle 

tankearbejde. Der er en indbyrdes afhængighed. 

Gennem de workshops vi afholdt på vores sidste 

rejse oplevede vi stort engagement og 

begejstring. Et godt fundament at bygge videre 

på. 

 

Vi arbejder på at lave et mere retningsorienteret 

og struktureret program, for at kunne undervise 

CSO´er og eventuelle lærlinge. 

 

Året har endnu en gang understreget, at Ahead 

arbejder engageret og intensivt med 

projekterne. Alle ansatte har hjertet på rette sted 

og yder en stor indsats, altid med en konstruktiv 

tilgang, trods udfordringerne.  

 

Planerne for det igangværende års arbejde 

(2016)  

Vi har en række planer for 2016, herunder: 

 

Vi skal have lavet et par nyhedsbreve således at 

vi får informeret medlemmerne mere om 

aktiviteterne og resultaterne. 

 

Vi skal forsøge at involvere flere skoler i 

Danmark i temaarbejde om Indien – og gerne 

have etableret et videolink til en eller flere skoler 

i Indien. 

 

Vi skal forberede besøg fra Ahead i 2017. Det 

var meningen at 4 repræsentanter skulle være 

kommet i 2016, men forskellige forhold 

forhindrede (desværre) dette. 

 

Og senest d. 15. september skal vi have en 

ansøgning om næste fase af Uddannelses-

projektet klar. Men Folketinget har vedtaget 

nedskæringer på ulandsbistanden og reduce-ret 

den pulje, hvor vi hidtil har søgt vores 

økonomiske støtte. Det betyder, at det kan blive 

endda meget svært at få støtte til at komme 

videre med vores uddannelsesprojekt – også 

selvom vores ansøgning måtte opfylde alle 

kriterier for støtte. 

 

Og det kan blive sværere endnu. Et udvalg 

nedsat af regeringen vil på Folkemødet på 

Bornholm i juni præsentere forslag til ændringer 

i Danmarks udviklingspolitik, hvilket kan omfatte 

flere nedskæringer på ulandsbistanden. Så hold 

øje med Folkemødet – fristen for kommentarer 

og indsigelser bliver ganske kort! 

 

Endeligt skal vi på projektbesøg i Indien i 

november-december 2016. 

 

 

 

 

Bestyrelsen   

28. april 2016 


