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Redaktionen takker for alle de tilsendte indlæg. Uden indlæg fra medlemmer og andre - ingen 

Update. December nummeret af Update forventes at blive redigeret i løbet af december 2019, så 

tænk allerede nu på indlæg og husk at medsende billeder. SuG Update er redigeret af Per Søvsø 

Hansen. Indlæg til Sug Update sendes til: redaktion@seniorerudengraenser.dk  

- hvad sker der i Seniorer uden Grænser 

I dette nummer har bestyrelsen et vigtigt indlæg om den nødvendige kapacitetsanalyse af Seniorer uden Grænser, der skal finde 
sted i oktober/november. Analysen og begrundelsen for denne er vigtig for alle medlemmer, og for at SuG kan fortsætte som orga-
nisation. Et debatindlæg følger op på dette. Bestyrelsen har også en vigtig opfordring til at læse og følge procedurer i forbindelse 
med medlemsarbejde (projekter mv.). 
I dette nummer kan du glæde dig til at læse om SuG projekter, der også foregår i Danmark. Der er et oplæg om kulturudveksling 
med Ndere Troupe i Uganda og en beskrivelse af, hvordan et SuG projekt kan være med til at hjælpe et gymnasium med operation 
dagsværk i ny udgave (foto fra dette projekt).  
Læs også de interessante og oplysende artikel fra projektet ”Empowerment of Children and Youth” i Kenya og om den forværrede 
situation i Zimbabwe. 

Hjælp til SuG’s informationsarbejde 
SuG udgiver nyheder og informationer om projekter, begivenheder, udfordringer, succe-
ser, dilemmaer og andre relevante informationer i SuG Update, på FaceBook og på vores 
hjemmeside for at holde interesserede og medlemmer orienterede om SuG. For at den 
interne og eksterne formidling kan fortsætte, søger redaktionen flere hænder til at hjælpe 
med informationsarbejdet i de 3 medier. Send mail til redaktionen og tilbyd din hjælp, så 
der bliver mere mangfoldighed i redaktionen. 

mailto:redaktion@seniorerudengraenser.dk
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Nyt fra landsbestyrelsen 
Kapacitetsanalyse 
v/Poul Kroijer 

Bestyrelsen har fået bevilget en CISU finansieret kapacitetsanalyse, der har sin baggrund i 
følgende forhold, udfordringer og tendenser: 

Seniorer uden Grænser ( SuG ) har været igennem en betydelig udvikling, strukturelt, øko-
nomisk og med hensyn til projektportefølje de seneste år: 

A. SuG er økonomisk baseret på medlemskontingenter men især på administrations-
indtægter fra projekterne. Alle arbejder frivilligt og der er ingen ansatte. Dette giver 
flere udfordringer:  

 SuG er økonomisk afhængig af ganske få donorer, især CISU.  

 Derudover er SuG afhængig af den frivillige arbejdskraft. Kvantitativt er antal-
let ikke imponerende.  

B. SuG blev oprettet i 2004 som en ganske løs organisation, hvis bærende element var 
medlemmernes interesse, engagement og selvfølgelig også faglig kapacitet. Dette 
betød, at der ikke var nogen klar strategi for valg af indsatsområder eller landvalg. 
Det var også en organisation, hvor samarbejdet på tværs af regionerne var begræn-
set. Regionerne var administrativt det bærende element. Dog udviklede der sig 
gradvist en ulighed mellem regionerne, idet regionerne rådede over hovedparten af 
administrationsindtægterne. 

 Tendens har tidligere været, at det skulle være interessen der bar arbejdet. 
Dette betød mangel på overordnet strategi. Dette er en grundopfattelse, der 
ikke er så let at ændre. 

 Samarbejdet m.h.t. projekter på tværs af regionerne var stort set fraværende. 
Midt udviklede sig til den dominerende enhed, hvilket den stadig er. Misundel-
se var ikke et ukendt problem. 

Dette er gradvist blevet ændret efter 2014: 

1. Vedtægterne er blevet revideret således at Landsbestyrelsen i dag spiller en langt 
større rolle bl.a. med hensyn til økonomistyring, udvikling af strategier og handlepla-
ner, foreningsaktiviteter og godkendelse af projektansøgninger. 
Dette var ikke noget der er gået gnidningsfrit. Der har været frygt for centralisering 
og der er eksempler på at der på afdelingsplan kæmpes for at bevare opgaverne. 

2. SuG har fået en ny organisationsstruktur. 
Regionerne er omdannet til afdelinger, 
der har hovedfokus på medlemsarbej-
det, godkender forslag til projekter, 
bistår projekterne i projektforløbet og kan 
bevilge særlig projektstøtte. Hver afdeling 
har en ledelse. Afdelingerne er repræsenteret i Landsbestyrelsen. Derudover er der 
nedsat tre faste udvalg: Økonomiudvalg, Kommunikationsudvalg og Projektudvalg 
med deltagere fra de enkelte afdelinger. 
Man kan spekulere på om det er hensigtsmæssigt med op til 5 bestyrelser. Specielt 
når det ikke altid er let at rekruttere frivillig arbejdskraft. 

3. Sug har vedtaget en lang række procedurer for udarbejdelse af projekter, admini-
stration af bevillinger, erfaringsopsamling, arkivering og kodeks i tilfælde af misbrug 

(Fortsættes på side 3) 

”Man kan spekulere på om 
det er hensigtsmæssigt 
med op til 5 bestyrelser”.   
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Nyt fra landsbestyrelsen 

af betroede midler og sexuelt misbrug. 
Det er en ongoing proces at få alle til at følge procedurerne, specielt hvad angår pro-
jekterne. Måske er de for detaillerede. 

4. Landsbestyrelsen har vedtaget en ny overordnet strategi- og handlingsplan  for for-
eningen. Disse må konkretiseres, da de er ganske overordnede 

5. Bestyrelsen har vedtaget en klima- og miljøstrategi, der kommer til at omfatte alle 
aktiviteter i foreningen. Det forventes at der vil blive udarbejdet lignende strategier 
for andre fagområder og for valg af samarbejdslande og indsatsområder i disse lan-
destrategier.  
At udarbejde sådanne strategier støder let på modvilje. Hvad med friheden til at lave 
projekter, skal vi fokusere på små projekter som det var tidligere eller skal der også 
være plads til store. Tendensen er frihed for de små, medens de store skal bygge på 
klare strategier. 

6. Siden 2013 har de årlige CISU udbetalinger svinget mellem 1,5 mio. og 2,6 mio. Der-
udover har SuG modtaget midler fra private firmaer og fonde.   
I 2018 var vi tæt på at få godkendt CISU finansierede projekter for 6 mio kr. I inde-
værende år er der projekter under udarbejdelse, 
der kan betyde at vi rammer CISU’s loft på 6 mio. 
Derfor arbejder bestyrelsen med udformning af 
et prioriteringssystem. Her bliver spørgsmålet om 
store og små projekter og behovet for en klar 
strategiudvikling aktuelt, når det kommer til be-
hovet for prioriteringer. 

7. SuG har ansøgt og fået bevilget projekter fra flere af CISU’s puljer. Også fra Nød-
hjæpspuljen.  
Her vil vi kun søge DERF, når katastroferne sker i vores projektområder 

8. SuG har indgået projektaftaler af en betydelig størrelse med en ny partner i Uganda, 
CIDI. Dette dog stadig med CISU-finansiering. Der skal arbejdes målrettet med andre 
finansieringskilder. 

9. SuG er tæt på at blive registreret som NGO i Uganda. Dette med en rent ugandisk 
bestyrelse. Rollefordelingen mellem SuG DK og SwB Uganda kræver at blive formule-
ret.  
Organisationen bør overveje, om dette skal ske i andre samarbejdslande, og hvilke 
fordele der er derved 

10. Det har været en målsætning at få mere end 300 medlemmer. Vi har været tæt på, 
men ikke været i stand til at opfylde denne målsætning. Bestyrelsen har muliggjort 
støttemedlemsskaber for at opnå dette. 

Dette blot for at nævne de mest centrale ændringer og udfordringer.  

Det har været en ressourcekrævende proces, der efter vores opfattelse har givet en mere 
strømlinet og professionel organisation. 

Da CISU er en væsentlig funder af vore aktiviteter mener vi at det vil være gavnligt med en 
analyse af vores kapacitet i bred forstand. 

(Fortsat fra side 2) 

(Fortsættes på side 4) 

”Da CISU er en væsentlig funder af 
vore aktiviteter ,mener vi, at det vil 
være gavnligt med en analyse af vores 
kapacitet i bred forstand”. 
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Som det fremgår af ovenstående, er det også en proces med flere slet skjulte modsæt-
ninger. Især når det kommer til spørgsmålet om små eller store projekter og ikke mindst 
vores fremtidige profil. 

Selve måden vi er organiseret på som organisation kunne også kræve en nærmere belys-
ning. 

Kapacitetsundersøgelser sætter fokus på følgende: 

 Analyse af SuG’s organisationsstrukturs hensigtsmæssighed i forhold til styring af 
foreningens aktiviteter og økonomi, samarbejde i DK, erfaringsopsamling, udvikling 
af projekter. Herunder om SuG har den administrative kapacitet  

 Analyse af de vedtagne strategier, handlingsplaner, landevalg, kodeks og profil. 
Analyse af muligheden for professionalisering samtidig med en decentral udvikling 
af projekter og administration af disse. 

 Herunder forslag til projektprofil, store kontra små projekter. Dette vil uundgåeligt 
have konsekvenser for de under pkt 1 berørte forhold.  

 Analyse af den projektfaglige og administrative kapacitet på de tre organisationsni-
veauer og i projektgrupperne – se pkt 2. 

 Vurdering af partnernes kapacitet. Herunder skal det vurderes, hvilken rolle SuG 
Uganda spiller i SuG’s struktur og organisering af projekter i Uganda. 

 Analyse af SuG’s faglige kapacitet m.h.t. intern kvalitetssikring set i lyset af de af-
slag SuG har fået 

 Forslag til handlingsplaner i forhold til ovenstående punkter. 

Undersøgelsen vil blive foretaget af en ekstern konsulent som vi er med til at udpege. 
Derudover vil den blive fulgt tæt af undertegnede og Holger Jacobsen. 

Der vil blive gravet i arkiverne, lavet interviews af medlemmer – bestyrelse, udvalg, pro-
jektgrupper og almindelige medlemmer. Nogle af vore partnere i Syd vil også blive ind-
draget. 

Det forventes at undersøgelsen kan gennemføres på en måned, sikkert i oktober i år,  og 
anbefalingerne vil blive præsenteret på et seminar, sikkert i november.  Så en arbejd-
som og spændende periode venter lige om hjørnet. 

(Fortsat fra side 3) 

Nyt fra landsbestyrelsen 

Anbefaling til læsning  
Poul Krøijer anbefaler læsning af Jørgen Steen Nielsens nye 
bog ”Som gjaldt det livet”, Informations Forlag. 

Bogen om klimakampens dilemmaer og konflikter er også pen-
sum for regeringens nye udvalg for grøn omstilling. 

Klimaminster Dan Jørgensen begrunder: ”Jeg forærer min kol-
leger bogen for at minde dem om mange af de udfordringer, vi 
står over for. Intet nyere værk, jeg har læst, beskriver lige så 
godt de dilemmaer, vi beslutningstagere kommer til at stå over 
for i de kommende år”.  (Information, 13. september 2019) 
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Nyt fra Afdeling Øst 

Procedurer 
Endnu en gang er procedurerne blevet revideret og den nye udgave kan ses på hjemmesi-
den. De er nu ved at være så detaillerede, at det kan være svært at finde rundt i dem og 
bevare overblikket.  

Derfor dette flow card. Meget forsimplet, så det er bedst, at du også ser på den hårde vare. 

CISU projekter 
Nine steps to Heaven 

Se i øvrigt den detaljerede procedurer på hjemmesiden 

Andre fundere 
Seven steps to Heaven

 

Se i øvrigt de detaljerede procedurer på hjemmesiden. 

 

Nyt fra landsbestyrelsen 

Den 21. august havde vi er rigtigt godt møde om Indien. Oplægsholder var Indien-
kenderen Peter Johansen. Mødet, der foregik i Cafe Globen, var velbesøgt. 

Projekter på vej og planlagte projekter 
Samarbejde mellem Landbrugsskole i Danmark , Grindsted og  en tilsvarende i Uganda. 
Partner fundet og projekt formuleret. Første rådgivning hos CISU afholdt. Men en del 
mangler at falde på plads i samarbejdet med partneren. Budget 0,5 mio. kr. 

Begrænsning af Post Harvest Losses i Tanzania. Projektet formuleret og CISU-konsultation 
medio september. Budget 0,5 mio. kr. 

Zimbabwe Empowerment styrkelse af landsby i det østlige Zimbabwe.  Godkendt af Afd 
ledelsen. Budget 0,5 mio. kr. 

Miljø-projekt inden for landbrugssektoren i Malawi.  Projektet finansieres af Nordic Deve-
lopment Fund. Der er søgt prækvalifikation primo september. Budget 1,8 mio. kr. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. oktober. 
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Debatindlæg 
Seniorer uden Grænser – en profilløs forening 
v/Poul Krøijer 

Jeg glemmer aldrig beretningen fra en Skanderborg Festival, hvor SuG var til stede med et 
telt befolket af medlemmer af begge køn og et banner med teksten ”Seniorer uden Græn-
ser”. Den sidste morgen var banneret væk og nogle 
forbipasserende spurgte, om det var en swingerklub. 

At vi ikke har en klar profil, giver os flere udfordringer. 
Udenforstående forstår ikke umiddelbart, hvad vi er 
for en størrelse. Og prøver vi at skabe klarhed, roder 
man sig ud i lange forklaringer. Det er et minus, at 
hvad vi står for, ikke afspejler sig i navnet. En del af appellen går tabt. 

Værre er det, at vore mulige donorer – helt specielt vores vigtigste, CISU – også har svært 
at se hvem vi er, og hvilke prioriteringer vi har.  

Ved talrige møder med CISU har de efterlyst en mere klar profil og en prioritering af vores 
indsatser. Det er garanteret et tema, der vil blive taget op i forbindelse med den foreståen-
de kapacitetsundersøgelse ( se indlægget om denne ). Jeg er overbevist om, at vi vil blive 
anbefalet at stramme op m.h.t. profil og prioritering. Også med henvisning til erfaringsop-
samling, interne læringsprocesser og faglig kapacitet. 

Det er en styrke hos SuG, at de mange projekter udvikles af ildsjæle med livslange erfarin-
ger for udviklingsarbejde og projektstyring. Men det kan også ses som en svaghed, at vi 
spreder os over alt for mange fagområder. 

Derfor er her et bud på en profil og en prioritering, der skaber mere klarhed over hvad vi 
står for: 

”SuG arbejder for en bæredygtig verden og for at mindske sociale, økonomiske og geografi-
ske uligheder”. 

Dette skal være den røde tråd gennem alle vore pro-
jekter – store som små. Alle projekter skal have disse 
to områder som det helt centrale. 

Bæredygtighed skal ikke blot forstås som miljømæssig 
bæredygtighed, men også som økonomisk, social og 
politisk bæredygtighed.  

Bæredygtighed hænger også uløseligt sammen med ulighedsbegrebet. 

Det er illusorisk at forvente, at vi kan få gennemført den grønne omstilling i Danmark eller i 
vores samarbejdslande, hvis ikke vi får mindsket de økonomiske og sociale uligheder. Det 
må gå hånd i hånd. Herved bliver vækstbegrebet også udfordret. 

Så kunne vi ved samme lejlighed revurdere vores navn, der stort set kun signalerer, at vi er 
nogle gamle nisser 

Hvad med : ”Seniorer for en bæredygtig og retfærdig verden” eller ”Seniorer for en bære-
dygtig verden” eller….. 

Så er der også lige det med forkortelsen. 

”har de efterlyst en mere klar 
profil og en prioritering af vores 
indsatser” 

”revurdere vores navn, der stort 
set kun signalerer, at vi er nogle 
gamle nisser” 
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Hjemmeside 

Ny hjemmeside og ny webmaster 
v/Hanne Jacobsen 

SuG har fået en ny hjemmeside, den ligner sig selv, men kan SÅ meget mere end den forri-
ge. 

Der har gennem flere år været et stort ønske om en ny hjemmeside, og der har været for-
søgt mange måder (fundraising, frivillige mm) til at skaffe penge og arbejdskraft til dette 
arbejde. Det er først nu 5-6 år efter den første snak, at økonomien og ekspertisen er til ste-
de. Diskussionerne har nogle gange været lange og meningerne meget forskellige. 

Det blev nødvendigt at skifte fra snak til beslutning, da vi oplevede et nedbrud på den gam-
le platform. Hjemmesider er bygget op på platforme, og den gamle platform kunne ikke 
opdateres mere, grænsen var nået, og der var ikke mange der stadig kunne huske syste-
met, så det var enten en ny eller ingen hjemmeside. 

Det var bestyrelsens opfattelse, at det skulle være en ny hjemmeside. Vi har svært ved at 
brede os ud til medlemmerne, men også til omverdenen uden en hjemmeside, der kan op-
lyse andre og os selv, hvem vi er og hvad vi laver. Opgaven blev tildelt. Kommunikationsud-
valget og vi havde den første snak i jan19 og på dette møde fik vi nedsat en gruppe med 
forskellige kompetencer, der skulle samarbejde med eksperten, der havde budt på arbej-
det. Nu er den så klar. 

De fleste af jer vil ikke umiddelbart kunne se en forskel, men den nye kan SÅ meget mere 
og mange ting er SÅ meget lettere for dem der skal bruge den. Det er det samme indhold – 
billeder, beskrivelse af projekterne osv. – men alt bagved er nyt og anderledes. 

Samtidig med den nye hjemmeside er sat i drift, er funktionen som webmaster overtaget af 
Per Søvsø Hansen. Webmaster kontaktes på mail: webmaster@seniorerudengraenser.dk 

 

HUSK: www.seniorerudengraenser.dk  

mailto:webmaster@seniorerudengraenser.dk
http://www.seniorerudengraenser.dk/
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Nyt fra projekterne 
Empowerment of Children and Youth  
in the Yaaku Community, Kenya 
v/ Ellen, Max og Hanne 

Efter tilsagn om bevilling i maj 2019, så vi (Ellen, Max, Hanne) frem til at rejse til Dol Dol  
for at deltage i opstarten af projektet. Projektets formål er at fremme opmærksomheden 
på børn og unges rettigheder og velfærd i fem landsbyer i Laikipia North Sub County, 
Kenya. Der vil være fokus på Yaaku stammen, der lever i små isolerede samfund og er 
marginaliseret og i fare for at uddø. Gennem oplys-
ning, undervisning, psykosocial støtte og relevante 
aktiviteter forventes en positiv fremadrettet forbed-
ring af børn og unges livsvilkår.  

Vi ankom til Nanyuki d. 10 juli ved middagstid og 
mødtes med Musa Sekui, bestyrelsesformanden for 
DCDC, the Destiny Child Development Center, vores 
partner i Dol Dol for at planlægge opstarten af pro-
jektet nærmere.  

Den 11/7 havde Musa et længere møde i banken i Nanyuki vedrørende pengetransaktio-
nerne, og derefter havde vi et kort møde med projektets lokale revisor i Nanyuki for at 
aftale de nærmere retningslinjer for revisionen og underskrive en samarbejdsaftale.  

Herefter fortsatte vi til Dol Dol, hvor vi præsenterede os selv og fik en meget varm modta-
gelse af DCDCs bestyrelse, der gav udtryk for stor taknemmelighed over projekbevillingen, 
og alle glædede sig til de forestående udfordringer med projektets gennemførelse. 

Den følgende dag mødtes vi igen i baptistkirken, hvor både bestyrelse og frivillige var 
mødt op for at samarbejde med os og få en gennemgang af projekt, formål, relevans, for-
løbs- og aktivitetsplan og budget. De sproglige udfordringer betød at den engelske pro-

(Fortsættes på side 9) 

Mødedeltagere i forbindelse med projektstart i Dol Dol. 

”både bestyrelse og 
frivillige var mødt op 
for at samarbejde med 
os ”  
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Nyt fra projekterne 

jekttekst skulle oversættes til swahili og lokalsprog, hvilket naturligvis krævede ekstra tid 
og forårsagede en livlig debat. 

Projektet tager udgangspunkt i rapporten “Baseline Study for Children in the Yaaku Com-
munity” udarbejdet i forbindelse med et netop afsluttet projekt med titlen “Udvikling af 
DCDC’s organisatoriske kapacitet”, og på den baggrund indgår 566 børn fra fem udvalgte 
landsbyer i det nuværende projekt.  

Igen oplevede vi en fantastisk entusiasme og positiv interesse for projektet.  

 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 

Landsbymøde i Seek 

Møde i baptistkirken Dol Dol. 
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Nyt fra projekterne 

De efterfølgende dage fortsatte med gennemgang af projektmål, diskussion og gruppear-
bejde med fokus på ansvarsområder for henholdsvis bestyrelse og frivillige.  

Det er hensigten at TAG (Touch 
an African Girl Child) skal stå for 
den nødvendige oplysning og un-
dervisning af lokale autoriteter, 
meningsdannere, frivillige osv. 
vedrørende børns rettigheder, 
undertrykkende kulturelle traditi-
oner (omskæring, børnedrab, ar-
rangerede ægteskaber etc.), psy-
kosocial støtte osv. 

Vi besøgte desuden to af de 
landsbyer, der skal indgå i projek-
tet, for at mødes med relevante 
lokale beboere og høre, hvordan 
de responderer på det foreståen-
de projekt. Det var vores oplevel-
se, at man var orienteret om pro-
jektet og så frem til at være en 
del af det!  

Endelig blev samarbejdsrelatio-
nerne mellem DCDC og SwB gen-
nemgået grundigt før den endeli-
ge samarbejdsaftale blev under-
skrevet.  

Vi tog afsked og rejste hjem med forventning om at projektet vil præge lokalsamfundet og 
medføre positive konsekvenser for udviklingen af børn og unges rettigheder og muligheder 
fremover. 

 

(Fortsat fra side 9) 

Husker du at Dele og Synes godt om gode opslag og begivenheder på Senio-

rer uden Grænsers FaceBook- side. Jo flere tilkendegivelser jo flere når op-

slaget ud til 
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Opstart af projekt i Danmark 

Ndere  Kulturmøde    

v/Mette Langmach 

Ndere  Kulturmøde er et projekt i SUG Midt regi, der skal løbe af stablen efteråret 2020. 

Projektet er et Kulturmøde 
mellem ugandere og dan-
skere – et møde mellem 
mennesker fra hver sit 
sted, hvor vi i Danmark 
præsenterer vores kultur – 
i ordets bredeste betyd-
ning - og hvor Ndere Trou-
pe præsenterer Ugandisk 
kultur ved musik og dans. 
Omdrejningspunktet er at 
udveksle viden og kunnen 
indenfor performance, 
sang, dans og musik.  

 

Sideløbende udarbejdes en formidlingsdel, der skal sikre forankring af projektet. 

Ndere Troupe 
Performancegruppen har eksisteret siden 1984 og er tilknyttet Ndere Cultural Center i 
Kampala. Det handler om sang, dans og musik på højt niveau. Målet er at gøre det muligt 
for kunstneriske talentfulde unge at realisere deres potentiale og give dem stolthed og 
selvtillid ved at arbejde med scenekunst på højt niveau.  

Ndere Troupe ønsker således - gennem kunsten – at bryde den negative cyklus af fattig-
dom. 

På hjemmesiden kan man læse yderligere om Ndere Troupe.  http://ndere.com/ndere-
troupe/ 

(Fortsættes på side 12) 
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Nyt fra projekterne 

Ndere  Kulturmøde - status  

Vi har udarbejdet et budget, og der er sendt ansøgninger til fonde. I januar håber vi at 
kunne sende projektmedlemmer til Uganda for at lave en mere detaljeret plan for Ndere 
Troupes ophold . 

Ndere  Kulturmøde – skitse for programmet 
I efteråret 2020 skal 15 medlemmer af Ndere Troupe på tre ugers ophold i Danmark. De 
skal dels optræde med musik og dans, dels lave workshops sammen med danske stude-
rende fra teater, højskole, folkeskole, ungdomsuddannelserne og Teater og Performance 
studiet.  

Ndere Kulturmøde - Byttehandel  
Indenfor teater og drama opererer man med begrebet  ”byttehandler ”,  og for os i pro-
jektgruppen afsøger netop måder at etablere en gensidig kulturudveksling med fokus på 
kendskab, medmenneskelig forståelse, stolthed og forankring i egen kultur og gensidig 
respekt for anden kultur.   Vi ønsker at forankre disse værdier gennem formidling af for-
tællinger fra projektet. 

Baggrunden for Ndere Kulturmøde er, at Seniorer uden Grænser Midt gennem flere år 
har været i kontakt med Ndere Cultural Center i Kampala.  

Ndere Kulturmøde er i gang med forberedelserne af projektet. Projektet er åbent for 
SUG medlemmer fra alle afdelinger. 

Kontakt Mette Langmach (mette@langmach.dk) 

 

(Fortsat fra side 11) 

mailto:mette@langmach.dk


 

 September 2019 SuG Update Side 13 

Nyt  projekt i Danmark 
Operation Dagsværk i ny udgave 
v / Aase Zeuthen 

Operation Dagsværk har i løbet af de seneste mange år oplevet dalende interesse blandt 
gymnasieelever, og derfor har enkelte skoler gentænkt ideen. I stedet for at samle penge 
ind til ét fælles projekt har man valgt sit eget med meget bedre mulighed for at eleverne 
kan følge det tæt og måske endda besøge det. 

Vi er fire pensionerede kolleger fra Randers Statsskole (alle medlemmer af SuG) der har 
foreslået  vores gamle skole et sådant projekt. Vi har haft et møde med skolens ledelse og 
repræsentanter for eleverne, og ideen er blevet modtaget meget positivt Vi er fire pensio-
nerede kolleger fra Randers Statsskole (alle medlemmer af SuG) der har foreslået vores 
gamle skole et sådant projekt. Vi har haft et møde med skolens ledelse og repræsentanter 
for eleverne, og ideen er blevet modtaget meget positivt. 

Projektet der skal nyde godt af denne lokale udgave af Operation Dagsværk har tidligere 
været omtalt i SuG Update: Reduction and empowerment of young female dropouts in So-
roti District, Uganda. Det er et kæmpestort problem, at så mange piger dropper ud af sko-
len i Uganda. Mange bliver gravide pga.. sexuelle overgreb, tidlige tvangsægteskaber eller 
simpel uvidenhed. Andre dropper ud på grund af den udbredte fattigdom: der er ikke råd 
til hygiejnebind, hvilket betyder at pigerne forsømmer flere dage hver måned og har svært 
ved at følge med. Der kan også være tale om tidlige forsørgerpligter, det kan være fordi 
drengenes skolegang prioriteres osv. Disse piger lever stigmatiserede liv på kanten af sam-
fundet. Hvor omfattende problemet er, fik vi illustreret da vi i september sidste år besøgte 
området for at forberede projektet sammen med den lokale NGO, CIDI (Community Deve-
lopment Initiatives), der skal implementere det. Til et møde med projektets primære mål-
gruppe, pigerne, havde vi forventet at der ville komme max 50. Der kom over 300! 

(Fortsættes på side 14) 
Nogle af de mange dropouts 
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Projektet er et pilotprojekt, som i løbet af de første to år skal hjælpe 100 piger fra landsby-
er i området, enten tilbage i skolen eller med at få en håndværksmæssig uddannelse som 
gør dem i stand til at forsørge sig selv og deres børn. Målet er at 
pigerne genvinder bevidsthed om eget værd og respekt fra 
samfundet. De bliver gode rollemodeller. 

Det kan kun ske med opbakning fra politiske, kulturelle og reli-
giøse ledere, fra skole, familie, mænd og drenge i området. Der-
for er en vigtig del af projektet oplysning om pigers rettigheder 
og at skabe et miljø hvor de forskellige autoriteter bakker op 
om projektet og påtager sig deres del af ansvaret. Projektet er 
startet 1. marts i år og har brugt de første måneder på netop det. Endvidere uddanner man 
lærere til at undervise i sexuallære m.m. og i det hele taget at kunne støtte pigerne i psyki-
ske og sociale spørgsmål. 

Operation Dagsværk på Randers Statsskole skal udvikles i samarbejde med  ledelse, lærere 
og elever. Der skal undervises i FN's verdensmål med særligt henblik på mål nr. 4 og 5 om 
ret til uddannelse og ligestilling mellem kønnene. De involverede SuG'ere vil kunne bidrage 
med almen viden om Uganda og billeder og fortællinger om pigerne i Uganda. Historier der 
vidner om fattigdom og barske livsvilkår, men også om viljestyrke og mod til at kæmpe for 
et bedre og mere værdigt liv. De personlige historier gør problemerne håndgribelige og 
udstiller den globale ulighed. Det er tanken også at lave studieture til Uganda, hvor de dan-
ske gymnasieelever kan få afrikansk virkelighed under huden og mulighed for at forstå 
hvor forskellige vilkår vi har i verden. For nogle vil det personlige møde måske føre til varigt 
engagement. 

(Fortsat fra side 13) 

Nyt projekt 

Koncentration  blandt dropouts 

”De personlige historier 
gør problemerne 
håndgribelige og udstiller 
den globale ulighed.”.  
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Nyt fra projekter 

Flere alarmerende nyheder om situationen i Zimbabwe 
Af Keld Skaaning og Max Schrøeder 

Vi deltog den 4. september i et netværksmøde for danske organisationer, der arbejder i 
Zimbabwe. Mødet var arrangeret af CISU og PlanBørnefonden og blev holdt i sidstnævntes 
lokaler i København. Der deltog repræsentanter fra 9 organisationer, 4 ansatte i Udenrigs-
ministeriet samt CISU medarbejdere. 

Generelt blev der fortalt om flere og flere indskrænkninger i civilsamfundets råderum, stør-
re og større fattigdom samt et større og større antal fysiske og psykiske overgreb på folk, 
herunder især mange unge af begge køn, der deltager i lovlige protestdemonstrationer 
mod regeringen. 

Der er fortsat store eftervirkninger af tornadoen i begyndelsen af året og dertil kommer, at 
store dele af Zimbabwe er ramt af tørke. Derfor er der stor fødevaremangel i flere områder 
i landet, og den rammer selvfølgelig de fattigste mest. Flere af de deltagende organisatio-
ner har fået bevilling til katastrofehjælp gennem CISU’s pulje til nødhjælp – således har 
PlanBørnefonden fået bevilling til en psyko social indsats for unge, der er eller har været 
fængslet og derved pådraget sig post traumatiske reaktioner. 

Krokodillen bider stadig 
Den 16. august oplevede Zimbabwes befolkning endnu engang, at fredelige demonstratio-
ner flere steder i landet for bedre leveforhold blev slået brutalt ned af politi og militær. 

Der finder en markant øget militarisering sted i både i byer og på landet, og personer uden 
militæruniformer, men medlemmer af den militære efterretningstjeneste skaber øget 
frygt. 

SuG har i flere år været partner med Child Adolescent Ressource Center (CARC) i byen 
Murambinda i Buhera distriktet. Projektet arbejder med psyko sociale aktiviteter for børn 
og unge der lever med HIV/AIDS, og aktuelt arbejdes der på at mobilisere fem lokalområ-
der til at overtage projektaktiviteterne. SuG-projektgruppen modtager kvartalvise rappor-
ter om projektets forløb, og vi følger nøje situationen, og følger derigennem så godt vi kan, 
hvordan det står til i landet. Vi vurderer løbende om der er anledning til ændring i projek-
tets aktiviteter og strategi, ligesom vi er opmærksomme på, om der eventuelt skal søges en 
bevilling til en indsats gennem CISU’s nødhjælpspulje.   
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Kontakt til bestyrelse, udvalg mv. 

Bestyrelse   

Formand Poul Kroijer formand@seniorerudengraenser.dk 

Næstformand Hanne Jacobsen viceformand@seniorerudengraenser.dk 

Kasserer Holger Jacobsen kasserer@seniorerudengraenser.dk 

Afdelingsformand Syd Esben Jensen regsyd@seniorerudengraenser.dk 

Afdelingsformand Øst Lars Mønsted regost@seniorerudengraenser.dk 

Afdelingsformand Midt Anne Marie Flensted regmidt@seniorerudengraenser.dk 

Udvalg   

Projektudvalg formand Per Hartman pru@seniorerudengraenser.dk 

Økonomiudvalg formand Holger Jacobsen eco@seniorerudengraenser.dk 

Kommunikationsudvalg  kom@seniorerudengraenser.dk 

Medier mv   

Webmaster Per Søvsø Hansen  webmaster@seniorerudengraenser.dk 

Redaktion Sug Update Per Søvsø Hansen redaktion@seniorerudengraenser.dk  

Redaktion Facebook Per Søvsø Hansen  redaktion@seniorerudengraenser.dk  

Projekter På hjemmesiden kan 
du finde kontaktperso-
ner til de enkelte pro-
jekter 

http://www.seniorerudengraenser.dk/ 

SuG Mailadresse 

Hjemmeside 

FaceBook 

sug@seniorerudengraenser.dk  

www.seniorerudengraenser.dk  

www.facebook.com/seniorerudengraenser 
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