ÅRSBERETNING FOR iiINTERest 2016
VELKOMMEN FRA BESTYRELSEN

DE INTERNE LINJER

Så blev foreningen endnu et år ældre. Året har
været begivenhedsrigt og med en god udvikling
af vores aktiviteter.

Arbejdet i bestyrelsen har fortsat været
spændende og sjovt. Vi har igen haft stor gavn af
Katrines indsats som studenterassistent. Hun har
både holdt styr på eksisterende medlemmer og
skaffet adskillige nye. Så alt i alt nåede vi i 2016
op på 61 betalende medlemmer, hvilket er ny
rekord  Der er også blevet lidt tid til at opdatere
hjemmesiden,
som
stadig
findes
på
www.iiINTERest.dk og få lavet et nyhedsbrev.

I denne beretning vil vi først sige lidt om de
interne aktiviteter; arbejdet i bestyrelsen,
opdatering af hjemmesiden, vores samarbejde
med forskellige uddannelsesinstitutioner, og den
megen tid, som vi har brugt på at lave en
ansøgning til en ny fase af uddannelsesprojektet.
Dernæst er der nyt om aktiviteterne i Indien,
inden vi slutter af med at fortælle om hvilke ting,
der forventes at være fokus på i 2017.
Der skal naturligvis også lyde en stor tak til jer
medlemmer for jeres støtte. Og endnu engang er
medlemsskaren vokset, hvilket jo er dejligt 

Vi lægger fortsat vægt på vores samarbejde med
skoler herhjemme og har meldt iiINTERest ind i
MUNDU, der er et dansk netværk, der arbejder
for global undervisning til danske skolebørn.
Derudover fortsætter vi samarbejdet med Det
frie lærerseminarium i Ollerup omkring
kapacitetsopbygning mmm.
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ANSØGNINGSARBEJDET OG INDIENSBESØG

Så har vi igen arbejdet på at lave en ansøgning til
støtte af en ny fase af vores uddannelsesprojekt.
Grundet regeringens store nedskæringer i støtte
til CISU og ulandsaktiviteter i det hele taget, var vi
klar over at CISU havde langt færre penge at dele
ud af og at konkurrencen om midlerne var
skærpet. Vi sørgede for at være tidligt ude –
naturligvis i samarbejde med Ahead – og fik gode
råd fra en af CISUs konsulenter i to omgange. Vi
afleverede ansøgningen medio september, holdt
vejret – og fik så de rigtigt gode nyheder i
slutningen af året! Vi kan fortsætte og udbygge
de gode aktiviteter i uddannelsesprojektet.

Vi mødte nogle af de kvindelige ressourcepersoner, der på projekts opfordring er ansat af
myndighederne til at hjælpe de involverede
familier.

For de allerfattigste familier er det at kunne
arbejde sammen i såkaldte ’aktivitetsgrupper’ en
vigtig del af det at lære sammen, hjælpe og støtte
hinanden. Vi fik også set planteskoler og de
såkaldte ’femfrugtshaver’ (hvor skolebørnene får
5 frugttræer med hjem til familien. Mens de i
skolen lærer om hvordan de skal passe træerne,
kan de praktisere det derhjemme).
Den eneste ting, der ikke gik helt efter planen, var
at Aheads ellers planlagte besøg i DK blev aflyst
og flyttet til sommeren 2017.

Endelig så vi også nogle af kompostprojekterne.
Her anvendes der hjemmekompostering med
bl.a. orme, så familierne får naturlig frem for
kemisk gødning.

PROJEKTERNE

Dette års projektbesøg i Indien koncentrerede sig
om vores projekt indenfor fødevare-sikkerhed. Vi
havde inviteret Katrine med for at hun kunne
blive klogere på hvad vi refererer til på vores
møder. Og det blev hun 
Da projektet nu foregår i 3 delstater (Vestbengalen, Jharkhand og Odisha), var vi på en
mindre rundtur i biler. I denne fase er det vægt
på
at
de
forskellige
amtskommunale
myndigheder skal tage et stigende ansvar for
aktiviteterne. Derfor har en del af arbejdet for
Ahead
været
at
få
underskrevet
’samarbejdsaftaler’ med myndighederne.
Vi var på besøg hos forskellige kommune- og
amtskontorer for at hilse på borgmestre, lokale
politikere m.fl. Så var vi naturligvis rundt og se en
række af aktiviteterne i landområderne. Vi
besøgte mange af de involverede familier, som
med stolthed og glæde viste deres afgrøder,
køkkenhaver og jorder frem.

Aheads samarbejde med de lokale myndigheder
og CSO for at sikre en bæredygtig social udvikling
fremover samt mere demokratiske og
decentraliserede lokale enheder ser ud til at gå
godt.
De største udfordringer, som Ahead og CSO’erne
møder ved implementeringen af projekterne, er
politisk korruption, kulturelle barrierer mellem
landsbyerne,
og
de
forskelligartede
klimamæssige- og regionale forhold projekterne
foregår under.
2

UDDANNELSESPROJEKTETS 1. FASE sluttede ved

årsskiftet, men fortsætter heldigvis med 2. fase i
direkte forlængelse af 1. fase. Det har været en
succes, i og med at det er lykkedes at få de lokale
myndigheder gjort interesserede. Og det i en
grad, så de udtrykker ønske om, at udbrede
aktiviteterne til langt flere skoler end det var
planlagt fra starten.
Derudover har vi undervejs i projektet fået
udviklet ideerne om, hvordan vi får samlet de
unge mennesker op, som er droppet ud af skolen
uden at få en eksamen, hvilket i Indien giver dem
et væsentligt handicap. ’Efterskolen’ giver dem et
skub fremad i form af kort uddannelse inden for
landbrug eller håndværk og giver dem frø til
såning, en ged eller gris til opdræt, eller
materialer, som gør det muligt for dem at starte
en indtægts-skabende virksomhed op.
HÅNDVÆRKSPORJEKTET Endelig brugte Gitte og

Bodils ekstra tid på aktiviteter i det nordlige
Vestbengalen. Her har de nu for andet år i træk
gennemført workshops med to forskellige grupper af interesserede unge kvinder, som vi kender
gennem vores projekter. Formålet er at udvikle
en innovativ tilgang til, hvad man kan, når
ressourcerne er små og skolegangen ikke er der
mere. At skabe noget selv med egne ressourcer,
lære noget, opnå en glæde og tilfredshed herved
er både et bidrag til den enkeltes
værdighedsfølelse og kan blive et supplement til
familiens økonomi. Ud fra brugte tekstiler, som
findes i de fleste familier, udviklede Gitte og Bodil
nogle simple, men brugbare produkter, som
kunne fremstilles med enkle midler. Det at lære
at gøre sig umage, forædle og udtænke metoder,
så der opstår et produkt som andre er
interesserede i, var en god læreproces for
pigerne.

Aktiviteterne begejstrede den lokale borgmester,
som lovede at bakke kvinderne op, bl.a. ved at
stable en lille udstilling på benene, hvor pigerne
kan fremvise deres arbejder. Vi arbejder på, at
der bliver trænet nogle ressourcepersoner, som
kan videregive viden og færdigheder inden for
specifikke håndværksområder. Det skal så
fremme en ny tankegang, hvor pigerne lærer at
se muligheder, og hvordan den enkelte selv eller
sammen med andre kan skabe udvikling i
lokalsamfundet.

PLANER FOR 2017

Bortset fra at vi skal fortsætte med alle de
eksisterende aktiviteter i Danmark og i Indien,
starter anden fase af uddannelsesprojektet.
Resultaterne fra 1. fase skal konsolideres, og de
lokale myndigheders interesse skal udmøntes i
aftaler, så de på sigt overtager ansvaret for at
drive aktiviteterne videre og bevilge de nødvendige penge.
På den hjemlige front skal vi i bestyrelsen til at
forholde os til den ’nye’ situation med færre midler til udviklingsbistand. Vi skal derfor i gang med
at formulere en ny strategi for iiINTERest. Her
skal vi have diskuteret hvordan iiINTERest kan
samarbejde med nye partnerorganisationer og
virksomheder med henblik på at skaffe midler til
arbejde i Indien. Det kunne f.eks. være med
danske og indiske virksomheder ud fra deres
målsætninger om at bidrage til social ansvarlighed (også kaldet CSR – Corporate Social
Responsibility).
Og sidst, men ikke mindst skal vi have planlagt et
spændende program for 4 personer fra Ahead fra
d. 14.-24.6. Der skal især være fokus på økologi
og biodynamisk produktion. Vi skal besøge en
række personer, landbrug, og institutioner på
Fyn, Tåsinge og Sjælland.

iiINTERests bestyrelse

APRIL 2017
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