
	

EN LANDSBY I MALI

UDVIKLING GENNEM DIALOG OG 
SAMARBEJDE

BEFOLKNINGEN I PAH FORTSÆTTER 
MED AT UDVIKLE DERES AKTIVITETER I 
SAMARBEJDE MED IK 

Det ene initiativ bringer det andet med sig, 
og de enkelte initiativer støtter hinanden. 
Forsendelserne med containerne har styrket 
projekterne og gjort det muligt at udvikle 
dem. Kommunen bakker op om landsbyens 
initiativer, men har få midler; derfor arbejder 
man i landsbyen på at styrke de positive og 
bæredygtige udviklingsprocesser i aktiviteter 
som bl.a. cykelværkstedet, grøntsagshaver, 
træplantning og syprojektet. Vi håber, at 
indtægter fra disse aktiviteter i fremtiden kan 
være med til at styrke bl.a. skolekantinen og 
skoleundervisningen, som er en vigtig faktor 
for landsbyens udvikling og befolkningens 
levevilkår.

Har du lyst til at støtte et meningsfyldt samarbejde mellem Nord og Syd - 
enten ved bidrag eller deltagelse - kan du læse mere på www.iknet.dk 
sende en mail til info@iknet.dk eller ringe til 2912 6074 (Anette Sonne) 
eller 2127 4636  (Ulla og Ole Østerby) - så kan du få flere oplysninger.

Alle samarbejdsprojekter er opstået 
som følger af direkte ønsker fra 
lokalbefolkningen og indebærer altid, 
at folk selv yder deres bidrag.

2012: Da landsbyen på grund af de urolige forhold i det nordlige Mali, modtager 
flygtninge, er der også redskaber til flygtningefamilierne, så de kan dyrke den tildelte jord 
og brødføde sig selv. Haveredskaber og frø, giver mulighed for at lave nye grøntsagshaver 
og en skolehave. Pæle og hegn sendt med containeren giver sundhedspersonalet 
mulighed for at lave en indhegning for at beskytte 100 moringatræer, hvis blade i tørret 
tilstand er et vigtigt proteintilskud til underernærede børn. 

De unge mænd ønsker sig et arbejds- og uddannelsessted. De foreslår et cykelværksted. 
Der mangler cykler i hele omegnen. I Aarsdale på Bornholm indsamler man brugte cykler, 
værktøj og reservedele. En container sendes  til landsbyen for at danne begyndelse til en 
kommende arbejdsplads for en gruppe unge fra landsbyen.

2013: Containeren bliver nødtørftigt indrettet til værksted og en gruppe unge fra landsbyen 
kommer i praktik for at lære at reparere cykler.

2014: Moringaplantagen bliver udvidet, og der bliver plantet flere træer. 
Udlodningsmidlerne finansierer større indhegning.

2016: I samarbejde med Aarsdale Borgerforening og finansieret af Genbrug til 
Syd sendes en container først og fremmest med cykler og værktøj til Pah.
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	SAMARBEJDET

En dag i 2002 kommer der til landsbyen et brev, som ingen kan læse. Der er kun én i 
landsbyen, der har gået lidt i skole, men han arbejder i en anden by. Landsbyrådet beder 
IK om hjælp, så børnene kan komme i skole. Siden det første møde er der sket meget….


SKOLEN 
2003: En grundskole bliver startet for 129 elever, fulgt af en skolekantine i 2004, hvor 
børnene får et proteinholdigt måltid hver dag. Landsbyens bønder bidrager med 
naturalier, og landsbyens kvinder laver på skift maden. 
Lærerne kommer på efteruddannelse i bl.a. miljøundervisning, og der laves 
skolemateriale om natur og naturbeskyttelse i samarbejde med IK. Der skaffes flere 
skolemøbler og bygges lærerværelse. Landsbyen leverer arbejdskraft. 
2009: Det første hold på 53 elever går op til den afsluttende eksamen. 50 består. Skolen 
i Pah opnår det højeste gennemsnit ud af regionens 22 landsbyer. 
2011: Lærere og elever anlægger en skolehave, som både bliver brugt i undervisningen 
og giver tilskud til skolekantinen. 
2014: Skolekantinen får installeret en stor brændebesparende gryde, sponsoreret af 
Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond 
2015: Skolen får egen lukket brønd, da landbyen  af UNICEF bliver udpeget som den 
reneste  og sundeste landsby ud af  regionens 33 landsbyer. 
2016: Elevtallet er nu 204, og skolekantinen har fået overdækket spiseareal. 

KVINDEGRUPPEN 
2008: Landbyens kvinder får det første sykursus i forbindelse med  en workshop 
sammen med danske og norske kvinder.  
2009: Vævergruppen i landsbyen bliver  tilknyttet Fil Bleu, (en sammenslutning af 
tekstilhåndværkere og bomuldsbønder i Mali og Burkina Faso, støttet af IK).  
Kvindegruppen får støtte til indkøbe af symaskiner.  
2010:  Kvinderne får et supplerende kursus i syning og begynder at sy på bestilling. 
Indtægterne går til at styrke deres sparebank, hvor de foruden at låne penge til andre 
kvinder, sparer op til en hirsemølle og hegn til grøntsagshaver. Kvinderne har ønsket sig 
et hus, hvor de kan samles, og hvor de kan fortsætte deres indkomstgivende 
virksomhed med bl.a. syning. Lauritzenfonden giver støtte til indkøb af materialer og 
solcellebelysning. Mændene hugger sten og bygger huset. 
2013: Alle kvinder i landsbyen får identitetskort. Udgiften betales af IKs medlemmer og 
private, af kvindernes egen mikrofinans og med tilskud fra Lauritzen Fonden. Kvinderne 
kan nu  bl. a.stemme ved valg. 
2014: Kvindegruppen får en hirsemølle. Det er en gave fra fra Sct. Nicolai Genbrug i 
Rønne og med bidrag fra www.Karité.dk. Mændene bygger huset til møllen. 
2016: Kvindegruppen får af de samme sponsorer midler til at anskaffe en mølle til 
knusning af kariténødder (til brug fremstilling af beurre de Karité/Shea butter). 
 

PROJEKTET “SAVOIR POUR  POUVOIR” ( At lære for at kunne) 
2009: Landbyens kvinder har længe haft et ønske om at blive alfabetiseret og får via IK  
støtte fra CISU (Civilsamfund i Udvikling under Danida) til et projekt, der har fokus på 
alfabetisering og kapacitetsopbygning. Der bliver bygget et sundhedshus med 
fødestue og skadestue. Landsbyen leverer sten og arbejdskraft til byggeriet. Der 
dannes en lokal sundhedskomité, som skal støtte sundhedspersonalet. De traditionelle 
behandlere inddrages i sundhedsarbejdet. Personalet tager på kursus og kommer i 
praktik på klinikker med veluddannet personale. Sundhedshuset benyttes også af folk 
fra nabolandsbyerne, hvilket skaber økonomi for sundhedshuset. Med sundhedshuset 
som udgangspunkt arrangerer personalet sammen med skolens lærere workshops om 
hygiejne og ernæring.   
2011: Kommunen giver tilsagn om at overtage forpligtelserne med sundhedshuset, når 
projektstøtten er slut. Kommunen opretter en fond, der skal finansiere uddannelsen til 
sygeplejerske for en ung kvinde, der er fortsat i skoleforløbet, og som efter planen skal 
ansættes i sundhedshuset.  
2012:  Sundhedskomitéen starter på eget initiativ alfabetiseringsundervisning for 15 
mænd. Alfabetiseringen af kvinderne er blevet forsinket på grund af 
belysningsproblemer på skolen og lærermangel, men antallet af kvinder, som er i gang 
med alfabetiseringsundervisning, er nu oppe på 30. 
2014:  Yderligere 32 kvinder er startet  på alfabetiseringsundervisning i kvindehuset. 
Det totale antal kvinder i undervisning er nu 62. De undervises på 2 aftenhold. Projektet 
“Savoir pour Pouvoir” afsluttes med udgangen af 2014. 

AKTIVITETER AFFØDT AF CONTAINERFORSENDELSER 
2009: Skolen får del i en containerforsendelse via Genbrug til Syd og får nye 
skolemøbler, møbler til lærerværelset samt udstyr til sundhedshuset. Inventar og udstyr 
til især fødestuen bevirker, at mange kvinder - også fra de andre landsbyer - vælger at 
føde her i stedet for hjemme. Dette har nedsat dødeligheden for både kvinder og børn 
mærkbart. 
2011: Bønderne mener, at klimaforandringerne kræver, at der bygges volde, der kan 
holde på den sparsomme regn. De ønsker sig redskaber til forarbejdning af sten og 
jernplove. Der indsamles lavteknologiske landbrugsredskaber, haveredskaber og 
håndværktøj på Bornholm, og en container sendes til Mali. Bønderne laver en 
"maskinstation" og organiserer en gruppe, der er ansvarlig for redskaberne. 
2011- 12: De mange håndredskaber giver  unge fra landsbyen mulighed for at få flere 
måneders fast lønnet arbejde på et dæmningsbyggeri (EU-støttet projekt) 20 km fra 
landsbyen.  2016/IK

Langt fra offentlig transport og tæt op ad 
Dogonbjergene i det østlige Mali ligger landsbyen Pah. I 
landsbyen bor ca. 1800 mennesker. Folk ernærer sig 
ved selvforsyningslandbrug. Siden 2000 har IK haft 
kontakt til landsbyen. Et samarbejde, der begyndte med 
et kort besøg i en fuglerig galleriskov og senere har 
udviklet sig til et samarbejde mellem to 
civilsamfundsgrupper i Nord og Syd: Landsbygruppen 
Ampari i Mali og IK i Danmark.  

GODT GEMT AF VEJEN

Samarbejdet har fået støtte af mange: Oak Foundation, Erik Thunes Legat, CISU, 
MS/DMRU /Genbrug ti l Syd, Udlodningsmidlerne/Tipsmidlerne,  Novo 
medarbejderfond, Lauritzen Fonden, Inner Wheel, Zonta, Sct. Nicolai Genbrug, 
Rønne,  VMOK Fonden er nogle af de økonomiske sponsorer. Men uden støtte fra 
Aarsdale Borgerforening og de mange frivillige, som deltager i arbejds- og 
støttegrupper, og de mange, som har hjulpet og doneret i forbindelse med 
indsamlingen til containerne, havde det ikke været muligt at nå så langt.
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