J.nr. (udfyldes af CISU)

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje
A. Basale informationer om ansøger og aktivitet
Navn på den ansøgende
organisation

Cykler til Senegal (herefter CtS)
Stubbevej 3, 4050 Skibby

Adresse

2380 2720

Telefon
Hjemmeside

www.cyklertilsenegal
.dk

Medlem af CISU?

[ x ] Ja

Navn på kontaktperson
E-mail
Navn på
samarbejdspartner

info@cyklertilsenegal.dk

E-mail

Cyklertilsenegal

Facebook

Hvis nej, skriv j.nr. fra tidligere
bevilling(er) fra Civilsamfundspuljen

[ ] Nej

Lone Frederiksen
Lone.frederiksen2@
gmail.com

Telefon

2929 6610

AAJAC/COLUFIFA, herefter ’COLUFIFA’

Telefon

Faoune, Département Bounkiling, Région Sédhiou, Senegal
Postboks: 15 Sédhiou
(+221) 77 500 52 74
Colufifa2002@yahoo.fr
E-mail

Hjemmeside

www.aajaccolufifa.org

Adresse

Titel på aktiviteten
Startdato

Senegal på vej fremad. En erfaren senegalesisk udviklingsarbejder og
lokalpolitiker fortæller om kampen mod fattigdom i 18 års samarbejde med CtS og
om et velfungerende demokrati i et overvejende muslimsk land.

15.5.2015

Ansøgt beløb

Slutdato

15.6.2015

Antal måneder

1

23.000 kr.

Er der tale om en genansøgning?

[ x ] Nej

[ ] Ja

Hvis ja, angiv j.nr.:

Resumé af oplysningsaktiviteten (maks. 10 linjer):
Vi ønsker at invitere Djibril Baldé (DB) hertil mhp., at han i den danske offentlighed, med udgangspunkt i
COLUFIFAs og CtS’s mangeårige bestræbelser for at bekæmpe fattigdommen blandt bønderne i det sydlige
Senegal, kan belyse og perspektivere de bagvedliggende strukturelle årsager samt de nationale og
internationale mål og strategier. Endvidere vil Senegals velfungerende demokrati i et overvejende muslimsk
land være emnet for diskussionsfora. DB har haft ledende poster i COLUFIFA over 20 år og er projektleder i
det nuværende CISU-finansierede projekt. Desuden sidder han i byrådet for Senegals regeringsparti PDS. DB
er reflekteret og har god indsigt i nogle af de årsager, der bevirker, at fattigdommen er vanskelig at få bugt med
i Senegal, samt i hvilke tiltag, der har haft en positiv effekt på udviklingen. CtS har via vores omfattende
oplysningsarbejde kontakter til vidt forskellige grupper i den danske offentlighed, som vi vil kontakte mhp.
arrangementer. Desuden satser vi på at deltage på Folkemødet samt kontakte DR.
31.10.2014

Dato

Ansvarlig person (underskrift)

Gentofte

Lone Frederiksen
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B. Aktiviteten
1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til
1.1. Hvad er formålet med aktiviteten?
1.2. Hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor skal den realiseres nu?
1.3. Hvad består aktiviteten af?
1.4. Hvordan hænger aktiviteten sammen med foreningens øvrige arbejde?
1.5. Inddrager I erfaringer fra tidligere oplysningsaktiviteter i planlægning af aktiviteten?
1.1. Formålet er dels at formidle til dele af den danske offentlighed ’hands-on’ oplevelser og viden om
årsager til fattigdom og om tiltag, der virker i bekæmpelsen af fattigdommen, dels at videregive
erfaringer omkring betydningen af samarbejde mellem folkelige organisationer i Syd og Nord, herunder
den mellemfolkelige forståelse, der opstår ved det direkte møde. Vi vil desuden med Senegal som
eksempel belyse, at demokrati og Islam ikke behøver være uforenelige størrelser. Omkring 90 % af
befolkningen er muslimer, samtidig med at landets styre er et af de mest demokratiske i Afrika.
1.2. Vi mener, det er meget vigtigt, at folk i Danmark fra en kompetent og reflekteret person, der har deltaget
i udviklingsarbejde i stort set hele sit liv, hører om, hvordan ulighederne i verden ses og fortolkes ud fra
fattige bønders hverdag. Derudover er det vigtigt i den aktuelle debat i Danmark, at få nogle bud på,
hvordan fattigdommen kan afhjælpes, hvordan bønderne i Senegal mærker og forsøger at tilpasse sig
klimaforandringerne, og hvilken rolle de danske NGO’er kan spille. Et eksempel på betydningen af
vores fælles projektaktiviteter er, at flere unge mænd har udtalt, at de som følge af den træning og
opbakning, de har modtaget i projekterne, nu kan se en fremtid for sig i landsbyerne, hvor de tidligere
havde drømt om at tage til Dakar eller til Europa. Udviklingsstøtte kan bidrage til at mindske strømmen
af fattigdomsflygtninge! Endelig mener vi, det er meget vigtigt at udbrede kendskabet til den form for
Islam, der er udbredt i Senegal. Der er ingen sunni-/shia-konflikt, og de forskellige religioner lever
fredeligt og i gensidig respekt side om side. Samtidig har Senegal et moderne retssystem, og den
tidligere justitsminister er indstillet som kandidat til præsident for den internationale straffedomstol. Vi
mener, at oplysning om disse forhold vil være yderst relevante i den danske debat. Djibril Baldé (DB),
som vi vil invitere, er p.t. projektleder i det CISU-projekt, Cykler til Senegal (CtS) og COLUFIFA
gennemfører sammen, og han har dermed meget friske eksempler på, hvad der virker for at reducere
fattigdommen. Han har en akademisk uddannelse i udviklingspolitik, er opvokset hos COLUFIFAs
grundlægger og mangeårige leder, har arbejdet centralt i COLUFIFA i over 20 år og sidder desuden i
byrådet. Der er således tale om en særdeles kompetent person, som taler såvel fransk som engelsk.
1.3. Aktiviteten vil bestå af foredrag og paneldiskussioner i en bred vifte af skoler, foreninger, kirkesamfund
m.v. samt så vidt muligt på Center for Afrikastudier (CAS) og på Folkemødet på Bornholm. Hovedfokus
vil være på fattigdom, rettigheder og udviklingspolitik. Desuden vil vi sammenholde Senegals nye
udviklingsstrategi ’Sénégal émergeant’, de mere og mere mærkbare klimaforandringer samt 2015målene og post-2015-diskussionerne med de tiltag COLUFIFA og CtS gennemfører sammen. Senegals
demokrati og decentralisering i et overvejende muslimsk samfund vil være temaet for et
debatarrangement. I forb.m. nogle af arrangementerne vil vi ophænge en fotoudstilling, dels bestående
af CtS’s eksisterende udstillingsbilleder, dels suppleret med nye fremstillet til lejligheden.
1.4. CtS har samarbejdet med COLUFIFA omkring fattigdomsbekæmpelse og demokratisk udvikling i snart
19 år, og vi mener, det er vigtigt at give vores medlemmer samt dele af offentligheden i øvrigt direkte
indblik i de problemstillinger, vi arbejder med. Blandt andet via vores udvekslingsaktiviteter (dialogturistrejser, udveksling af unge) har vi haft fokus på kulturforståelse og venskaber, hvilket vil blive
fremmet via DBs besøg.
1.5. Vi inddrager erfaringer fra bl.a. Janne Noacks og Mariama Guldaggers (CtS’s tidligere formand)
mangesidige oplysningsaktiviteter, og de vil da også medvirke i en række af aktiviteterne. DB har
tidligere været i Danmark, bl.a. på Den Internationale Højskole i Helsingør og på Danida Fellowship
Centre og kan bygge på disse erfaringer i sin formidling.

2. SUCCESKRITERIER. Beskriv konkret hvad I vil opnå med aktiviteten
2.1. Beskriv de kriterier der skal være opfyldt, for at I har nået jeres mål med aktiviteten.
2.2. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt?
2.1. Vi ønsker at øge folks forståelse for fattigdommens strukturelle årsager og på de problemer, de fattige
bønder, i dette tilfælde i Senegal, står overfor, når de forsøger at arbejde for bedre levevilkår. Vi ønsker
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tillige at formidle en oplevelse af, hvordan regeringen i Senegal forsøger at afhjælpe de alvorligste
problemer i landet samt for folkelige organisationers bidrag hertil. Endelig er det målet, at der ud fra
debatterne skabes en øget forståelse for Islams mange ansigter – Islam er ikke uforeneligt med
demokrati og et moderne retssystem.
2.2. Det kan være vanskeligt at måle, hvad der sker inde i folks hoveder, ikke mindst da ændringer i
opfattelse ofte vil være en proces, der sker lidt efter lidt og på baggrund af eftertanke. Men vi vil forsøge
at skabe dialog og debat, hvor vi håber på, at publikum vil give udtryk for både skepsis og øget
forståelse. Vi regner med at nå ud til min. 3 skoler, 2 menighedsråd og 3 andre foreninger, ud over
Folkemødet på Bornholm og CAS.

3. LÆRINGSMÅL. Opstil de læringsmål I har for aktiviteten
3.1. Hvad ønsker I at blive klogere på med aktiviteten? Skriv gerne flere læringsmål(og husk at de skal
være realistiske).
3.2. Hvordan vil I sikre opsamling og videndeling fra aktiviteten i jeres forening? Og hvem er ansvarlig?
3.1.1. Vi vil gerne opnå, at såvel CtS’s bestyrelse og medlemmer som deltagerne blandt ovennævnte
målgrupper får øget indsigt i Senegals demokrati og udviklingsstrategi samt forståelse for de overordnede
årsager til fattigdommen og for klimaforandringernes mulige konsekvenser for de fattige bønder.
3.1.2. Vi ønsker at blive klogere på, hvorfor bønderne i Senegal, og herunder COLUFIFAs medlemmer,
stadig er fattige efter mange års udviklingsbistand, samtidig med at tilhørerne oplever, at den rige verdens
støtte, og herunder især de folkelige organisationeres engagement, nytter og er vigtige værktøjer i såvel
fattigdomsbekæmpelsen som den mellemfolkelige forståelse.
3.1.3. Desuden ønsker vi, at der via debat opstår øget viden om mulige tiltag, der kan afhjælpe
fattigdommen og fremme den langsigtede, bæredygtige udvikling. Hvad kan vi – og den rige verden i det
hele taget – gøre, som vil hjælpe bedst? Hvordan forholder Senegals og Danmarks udviklingsstrategier sig
til 2015-målene, til post 2015-diskussionerne samt til klimaforandringerne?
3.2. Vi vil tage referat og fotos/video fra alle arrangementer. Dette vil blive formidlet via hjemmeside,
facebook og nyhedsbrev samt i forbindelse med fremtidige offentlige CtS-arrangementer, f.eks. på skoler.
Lone Frederiksen vil være hovedansvarlig, i samarbejde med den øvrige bestyrelse.

4. MÅLGRUPPE. Beskriv hvem aktiviteten primært henvender sig til
4.1. Hvem er det vigtigst, at I får i tale med aktiviteten? (Vær gerne meget specifik i jeres beskrivelse af
målgruppen).
4.2. Hvordan appellerer I til den målgruppe?
4.3. Hvad skal målgruppen have lært af aktiviteten?
4.1. Vi ønsker primært at få ’ikke-frelste’ i tale. Det vil sige folk uden for NGO-miljøet. Dette har vi i CtS
rimelig gode erfaringer med, og dermed en del kontakter, især uden for København og nærmeste omegn.
Det vil bl.a. dreje sig om arrangementer sammen med menighedsråd, pensionistforeninger og skoler. CtS er
medlem og medstifter af paraplyorganisationen Venskabsforeningen Danmark-Vestafrika (VDV). I dette regi
vil vi arrangere et offentligt møde med deltagelse af en række danske NGO’er, der arbejder i Vestafrika
mhp. at udveksle erfaringer omkring forskelle og ligheder i de problemer, udfordringer og løsningsmodeller,
der er relevante i de enkelte lande. Vi vil desuden kontakte DIIS, hvor VDV tidligere har haft arrangementer
med deres afrikanske studerende. Vi har også før haft arrangementer på CAS, hvor vi vil forsøge at få en
aftale i stand. Endvidere vil vi forsøge at få etableret en paneldebat med deltagelse af en repræsentant for
danske muslimer samt for folkekirken i forbindelse med diskussionen om Islam og demokrati.
4.2. Vi har allerede kontakter til en række af de omtalte målgrupper, og vi vil benytte vores netværk,
herunder facebook og vores kommende nyhedsbrev, til at nå ud til flest muligt. Vi har erfaringer med, at der
er interesse for vores arbejde og oplæg, især når vi kommer uden for Københavnsområdet.
4.3. Jf. under pkt. 2 og 3.

5. TEMAER. Beskriv hvordan I arbejder med de fire punkter nedenfor (hvis I gør det)
5.1. Hvordan inddrager I jeres partner i Syd planlægning og gennemførelse af aktiviteten?
5.2. Hvordan fortæller I om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed?
5.3. Hvordan formidler I 2015-målene og en post-2015-dagsorden?
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5.4. Hvordan arbejder I med løsningsorienterede og konstruktive vinkler på jeres budskaber?
5.1. Lone Frederiksen er netop hjemkommet fra projekt-besøg, hvor aktivitetens indhold og målgrupper har
været diskuteret med COLUFIFA.
5.2. I og med at DB, ud over at være folkevalgt politiker, har solid såvel teoretisk som praktisk baggrund i
fattigdomsbekæmpelse vil de strukturelle årsager blive koblet sammen med de mange konkrete
erfaringer blandt andet fra COLUFIFAs 40-årige historie.
5.3. 2015-målene og post-2015, herunder klimaforandringerne, vil blive inddraget i relation til udviklingen i
Senegal generelt og i COLUFIFAs arbejde specielt, baseret på konkrete eksempler. CtS har en
fotoudstilling, der specifikt har 2015-målene som tema. Denne vil blive brugt i forbindelse med nogle af
arrangementerne, suppleret med nye fotos.
5.4. CtS og COLUFIFA har samarbejdet i knapt 19 år mhp. at udvikle konstruktive løsningsmodeller. DB har
som projektleder arbejdet yderst løsningsorienteret i implementeringen af projekterne. Dette vil også
være tilgangen i vores budskaber.

6. PLANLÆGNING. Skriv gerne i punktform (tids)planen for gennemførelse af aktiviteten
6.1. Tidsplan for aktiviteten, herunder hvilken grad af frivilligt engagement og bidrag i forventer.
6.2. Beskriv aftaler med Syd-partner og evt. andre organisationer i Danmark om aktiviteten.
6.3. Næste vigtige skridt efter en evt. bevilling.
6.1. Vi regner med at kunne gennemføre arrangementerne i løbet af maj-juni måned. Vi har strakt
programmet til den 15. juni aht.deltagelse i Folkemødet, som ligger 11.-14. juni. Hvis deltagelse her
ikke er muligt, vil vi muligvis rykke programmet til tidligere. Alle involverede fra CtS vil arbejde
frivilligt, og vi vil såvidt muligt sørge for privat indkvartering og bespisning. Kun i enkelte tilfælde vil
der blive behov for udgifter til overnatning og kost (f.eks. på Bornholm).
6.2. Vi har som nævnt aftale på plads med DB og COLUFIFA. Janne Noack og Mariama Guldagger har
mange kontakter. Vi har desuden været i kontakt med danske NGO’er og andre blandt de
ovennævnte om fælles arrangementer, men vi har ikke nogen datoer fastlagt.
6.3. At få faste aftaler med de forskellige målgrupper. At købe flybillet og gå i gang med at søge visum.
Det kan tage lang tid, eftersom der ikke er dansk ambassade i Senegal.

7. KOMMUNIKATION. Beskriv hvordan I vil formidle jeres aktivitet
7.1. Hvordan formidles aktiviteten internt i foreningen?
7.2. Hvordan kommunikeres udadtil om aktiviteten?
7.3. Er der elementer af aktiviteten, som kan interessere medierne, og hvordan skal disse kommunikeres
ud?
7.1. og 7.2. Referater, fotos m.v. vil blive formidlet i deres helhed til hele bestyrelsen. Udvalgte afsnit, fotos
mm. vil blive formidlet til medlemmerne og andre interesserede via hjemmeside, Facebook og foreningens
halvårlige nyhedsbrev. I samarbejde med DB og COLUFIFAs fotograf vil vi udvælge relevante fotos til brug
dels ved PP-præsentation, dels i forb.m. fotoudstilling, som vi vil ophænge i forbindelse med nogle af
arrangementerne.
7.3. Vi mener afgjort, at gode eksempler på udviklingsprojekter mellem danske og afrikanske organisationer
samt spørgsmålet om Islam og demokrati kan interessere medierne. Vi har tidligere haft et godt samarbejde
med journalist Vibeke Rask Grøn, som har foranlediget to indslag fra det igangværende projekt i P1 morgen.
Vi vil samarbejde med Vibeke mhp. råd og vejledning.
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C. Budget
Læs venligst vejledningen på forreste side af ansøgningsskemaet inden I udfylder budgettet.

Kr.
Angiv det samlede budget for aktiviteten (dvs. både bidrag fra Oplysningspuljen og
bidrag fra andre)

33.000

Heraf bidrag fra Oplysningspuljen (max kr. 30.000)

23.000

Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens
eventuelle egne bidrag (delfinansiering)*

10.000

*Hvis delfinansieringen på ansøgningstidspunktet ikke er sikret, skal I her beskrive, om I vil eller hvordan I kan gennemføre
aktiviteten, hvis det ikke lykkes at skaffe midlerne fra andre kilder.
Egenfinansiering fra CtS er sikker.
Medfinansieringen på 5.000 kr. til materialer håber vi at få via oplysningsmidler på bevilling til containerforesendelse fra
DMR-U. Hvis vi ikke får denne bevilling, vil aktiviteten kunne gennemføres, enten med ekstra egenfinansiering eller ved
udelukkende at bruge billeder, som CtS allerede har.

Finansieringsplan
Udgiftsposter
Flybillet Dakar-Kbh t/r
Pas og visum
Lokal transport Casamance-Dakar t/r
(pas, visum, lufthavn)
Lokal transport i DK
Honorar til Djibril Baldé
Logi
Kost
Materialer (fotos, trykning m.v.)
Leje af lokale
Honorar til Vibeke Rask Grøn
TOTAL

Samlet budget

Heraf
Oplysningspuljen

6.000
1.000
2.000

6.000
1.000
2.000

4.000
3.000
4.000
4.000
5.000
2.000
2.000

4.000
3.000
2.000
1.000

33.000

23.000

Heraf andre

2.000
3.000
5.000

2.000
2.000
10.000

Skriv hver udgiftspost i tabellen. Sæt gerne flere linjer ind. Posterne kan fx være transport, leje af udstyr, leje
af lokaler, trykning, grafisk arbejde, honorar til personer uden for foreningen osv.

Bankoplysninger
Her bedes I anføre, hvilken konto en eventuel bevilling skal indsættes på.
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