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FORORD AF FORMANDEN
2018 blev på rigtig mange områder et år, hvor mange ting lykkedes. Både i Danmark og i Sierra
Leone.
I Sierra Leone har vores partnerorganisation, FANT Sierra Leone, haft travlt med at implementere
CISU-projektet ”Peace keeping, democracy and improved human rights through mobilization and
training of young boys and girls in Sierra Leone”. Projektet har en varighed på to år, og bliver afsluttet i juli 2019. Det har været en fornøjelse at se, hvordan trænerne og medarbejderne i Sierra
Leone har taget stort ejerskab overfor projektet, og har vist sig klar til at gennemføre sværere og
mere dybdegående udviklingsopgaver.
I Danmark lykkedes det for første gang at få en bevilling hos Genbrug til Syd, som yder økonomisk
støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr til udviklingslandene. Genbrug til Syd er en del af den
danske udviklingsbistand og den danske støtte til civilsamfund i udviklingsarbejde - ligesom CISU.
Bevillingen medførte, at en 40 fods container med brugt idrætsudstyr fra Danmark blev sendt til
Sierra Leone.
Bestyrelsen i FANT har i 2018 fundet ro til strategiarbejdet; hvordan skal FANT udvikle sig i fremtiden, og hvor vil vi gerne hen? Der er blevet lagt mange frivillige arbejdstimer i bestyrelsesarbejdet,
og det er tydeligt, at FANT som organisation tager nogle vigtige skridt disse år. Tak til bestyrelsen
for deres engagement i at udvikle organisationen og være med til at sikre vores eksistens i mange
år fremover.
Og tak til alle, som støtter FANT og følger med i vores arbejde. Vi bestræber os altid på at gøre
vores bedste og skabe gennemsigtighed mellem jer og modtagerne i Sierra Leone. Husk, at du kan
følge os på Facebook og Instagram under footballforanewtomorrow. Her får du ugentlige opdateringer fra FANT-teamet.
Mvh. Cecilie Hauerberg

CISU-PROJEKTET OG FREMGANG I SIERRA LEONE
Gennem hele 2019 har vi været fuldt beskæftiget med CISU-projektet ”Peace keeping, democracy
and improved human rights through mobilization and training of young boys and girls in Sierra Leone”. Projektet fokuserer på udsatte unge i Sierra Leone. Unge drenge uden for arbejdsmarkedet
eller uddannelsessystemet har begrænsede muligheder for politisk indflydelse og bliver ikke inkluderet i den politiske debat i Sierra Leone. Ligeledes er piger andenrangsborgere, der ofte nedprioriteres og desuden konstant er ofre for fysisk og psykisk vold. Projektet organiserer og mobiliserer
de to målgrupper med fokus på bl.a. fortalervirksomhed, ligestilling og demokratisk fredelig deltagelse i det sierraleonske samfund. Via en række træningsprogrammer får piger mulighed for at organisere sig og udarbejde en strategi for større inklusion i 10 lokalsamfund.

Derudover tog vi i april 2018
de første skridt mod at inkludere nye lokalsamfund i
FANT-projektet. Det blev til
otte nye venskabsklubber i
Sierra Leone, som i første omgang er på prøve i et år. I
denne periode skal trænere
og nøglepersoner fra de nye
lokalsamfund igennem en
række workshops om bl.a.
menneskerettigheder, rollemodeller og gennemsigtige
processer i en forening. Det
har bl.a. været muligt at foretage denne udvidelse på
grund af containeren med udstyr fra Danmark, som kom til
Sierra Leone i marts 2018. Der
var så rigeligt af udstyr til vores eksisterende 10 foreninger, at vi så muligheden for at
nå endnu bredere og få endnu
flere børn og unge involveret i
sportsaktiviteterne.

UDSTYR FRA DANMARK TIL SIERRA LEONE
I marts 2018 ankom en 40 fods container fra Danmark til havnen i Freetown, Sierra Leone. Den var
proppet med brugt idrætsudstyr, som mere end 200 forskellige skoler, idrætsforeninger, virksomheder, privatpersoner mm. havde indsamlet.
Alt i containeren blev talt op - lige under 2000 bolde var det lykkedes FANT at samle sammen i
Danmark og få sendt til Sierra Leone. Derudover 800 par fodboldstøvler/sportssko og lige omkring
100 sæt af spilleuniformer. Plus alt det løse.
Hvorfor er udstyret vigtigt?
Det er det, fordi der i Sierra Leone er kæmpe mangel på alt
idrætsudstyr. Og det er nu
altså svært at spille fodbold
uden en bold. Det er vigtigt at
pointere, at fodbold og sport er
ikke målet i sig selv. Målet er at
opbygge en stærk civilsamfundsaktør, der kan forandre
og forbedre vilkår for børn og
unge (heriblandt piger) i deres
lokalsamfund. Men vi anvender sporten til at mobilisere og
organisere målgruppen i sunde
fællesskaber. De 10.000 børn
og unge mødes i sportsfællesskabet og lærer om demokratiske principper og menneskerettigheder. Denne uofficielle
uddannelse/dannelse foregår
på adskillige workshops, via
sportsarrangementer og gennem organisationens opbygning i sig selv, der bygger på
demokratiske principper om
medbestemmelse, gennemsigtighed og demokratiske
strukturer. Sporten er grundelementet for at mobilisere
målgruppen.

Uden det nødvendige sportsudstyr som bolde, træningstøj, mål, kegler, sportssko mm. er det
svært eller ligefrem umuligt at mobilisere denne gruppe af unge - især pigerne. Der er ikke nogen
lokal produktion af idrætsudstyr/tøj, så vores forsendelser til Sierra Leone går på ingen måder ind
og udkonkurrerer et eksisterende marked. Det er meget vigtigt for os.

Når vi får udstyr til Sierra Leone, er vi meget opmærksomme på, at det ikke skaber opdeling mellem grupperinger i lokalsamfundet, hvorfor det også prioriteres at give små donationer til andre
NGO'er eller institutioner (eksempelvis skoler) i lokalområderne. FANT har stort fokus på at sikre,
at udstyret bliver fordelt rimeligt, så flest muligt børn og unge får gavn af forsendelsen, og at hele
lokalsamfundet føler, at udstyret har skabt glæde og gavn til bredden og ikke eliten.

FANT TRAVELS
I november 2018 tog FANT Travels for første gang afsted til Sierra Leone. I alt rejste otte unge
mennesker afsted fra kolde Danmark, for at prøve kræfter med det frivillige arbejde på støvede
grusbaner langt væk fra deres kendte omgivelser.
Den brune kulør har så småt fortaget sig, og de korte ærmer er blevet skiftet ud med en dunjakke,
men begejstringen er imidlertid ikke til at tage fejl af, når 23-årige Williams Rams gestikulerende
taler om sit første møde med Afrika.
Den unge nordjyde var med på en FANT Travels’ tur til Sierra Leone, der strakte sig over fem uger.
Fem uger, hvor deltagerne både prøvede kræfter med trænergeringen, fik set Afrikas frodige natur
og var en tur under vandet. Og særligt en ting står mejslet i Williams hukommelse fra mødet med
Afrika og turen med FANT.
– Den livsglæde, man blev mødt med af afrikanerne, var helt fantastisk. På trods af de ikke har meget
i Sierra Leone, så smiler de altid, og de var virkelig engageret, når man eksempelvis viste dem en ny
træningsøvelse, det gjorde stort indtryk på mig, fortæller William, der ikke er det mindste i tvivl om,
at han på et tidspunkt vil tilbage til Afrika.

Som en del af programmet var der sat tid af til, at William og de andre deltagere havde mulig for at
lære de lokale trænere forskellige øvelser på træningsbanen, hvilket for William var en kærkommen mulighed for at prøve en masse nye træningsøvelser af. Han spiller nemlig selv fodbold i Jyllandsserien og træner et ungdomshold ved siden af.
– Det var et alsidigt program, som der var blevet strikket sammen til os, og det var super fedt, at vi
hver især havde mulighed for at bringe vores kompetencer i spil på træningsbanen eller med helt andre
ting, lyder det fra William.
Programmet på en FANT-Travels rejse giver både mulighed for at træne ungdomshold i Sierra Leone eller indgå i FANTs arbejde på anden vis, og muligheden for at se Afrikas vilde natur- og dyreliv.
Varieret program
Det er altid en hårfin balance mellem aktiviteter, afslapning og oplevelser, når man skal sætte et
program sammen, hvilket ligeledes gjorde sig gældende, da rejseleder og formand i FANT, Cecilie
Hauerberg, planlagde Williams tur. Der blev lagt vægt på et alsidigt program, der vekslede mellem
oplevelser, afslapning og sport, hvorfor der også var plads til en uge ved stranden og vandreture i
bjergene.

Og særligt dét, at der også var indlagt en række oplevelser, roser William.
– Vi så og oplevede en masse ting på turen med FANT Travels, så det var ikke udelukkende sport og
træning, men vi fik også mulighed for at opleve flere sider af Sierra Leone og senere Banana Island,
fortæller William Rams og uddyber, at det er muligt at holde budgettet.
– Personligt brugte jeg en anelse flere penge, end der var budgetteret med, men det var også, fordi jeg
selv købte lidt ekstra, da jeg var afsted, men der bliver sørget for mad og drikke og det hele af FANT.
For William var mødet med Afrika det første, men ikke det sidste.
– Jeg vil gerne tilbage at opleve Afrika og kulturen igen, det var for mig noget helt, helt specielt, slutter
William.
FANT Travels tager afsted igen i november 2019, hvor vi håber på at endnu flere unge mennesker
vil tilmelde sig.

KARMA-CUP
I november 2018 afholdte FANT igen KARMA-Cup – den største græsrodsturnering i hele Sierra
Leone, som bl.a. giver børn og pigerne mulighed for at spille med. I et land som Sierra Leone, er
det langt fra normalen.

Gennem KARMA-Cup mødes børn og unge fra 10 forskellige lokalsamfund omkring fodbolden. De
mødes for at grine, spille og ikke mindst for at vinde. Da FANT afholdte KARMA-Cup for første gang
i 2013 var det med stor styring og hjælp til organiseringen fra den danske del. Nu - godt fem år efter
– har de lokale trænere og ledere 100% styring og alt spiller til UG. Selv tiden bliver overholdt! Det
er fornøjelse at opleve, hvordan kapaciteten i Sierra Leone er vokset, og at der dag for dag bliver
taget mere ansvar og ejerskab lokalt.

KARMA-Cup inkluderede i 2018 tre kategorier, 8-12 drenge, 13-17 drenge og pigehold. I 8-12
drenge kategorien løb Hill Station med sejren efter en lang og pinefuld straffesparkskonkurrence
mod drengene fra Kroo Bay. Hos 13-17 drengene løb Murray Town med sejren og i pigekategorien
blev det uafgjort mellem Hill Station og Aberdeen. KARMA-Cup er udelukkende for sjov, og der er
ikke store præmier på spil. Alligevel går børnene og klubberne op i det med liv og sjæl.

NYE SAMARBEJDSPARTNERE
Dear Football: FANT har fået en støtteorganisation! Organisationen hedder Dear Football og er
med til at rejse midler til FANT og de mange projekter i Sierra Leone. Dear Football afholder blandt
andet forskellige auktioner af fodbold merchandise, hvor flere signerede fodboldtrøjer ryger under
hammeren – det er dog langt fra det eneste. Har du lyst til at høre mere, så læs mere om Dear
Football, og hvordan du kan være med på https://dearfootball.dk
Randers FC: FANT har lavet et samarbejde med Superligaklubben Randers FC. Flere professionelle
fodboldspillere er medlemmer af FANT og støtter dermed projektet i Sierra Leone. I 2018 besluttede Superliga-klubben Randers FC sig for at gøre mere for at fremme græsrodsarbejdet i FANT’s
foreninger. De startede nemlig en tøj- og udstyrsindsamling i deres moder- og samarbejdsklubber
igennem et formaliseret samarbejde.
I Randers FC’s gøres der meget for at gøre en forskel og hjælpe mennesker, der har det svært. Det
gøres der blandt andet via Randers FC Fonden, hvor medlemmer af moder- og samarbejdsklubber
kan søge om økonomisk støtte til fodboldrelaterede formål. Man vil dog også gerne hjælpe uden
for landets grænser.
– Vi har via kontakter tidligere sendt brugt træningstøj, støvler og andet udstyr i et mindre omfang til
blandt andet DR Congo og Sierra Leone, hvor de har haft store glæde af det. Nu har vi dog tænkt os
at indlemme vores moder- og samarbejdsklubber samt andre partnere i en større indsamling, så vi kan
få sendt endnu mere udstyr ned til et sted, hvor der virkelig er brug for det, fortalte kommunikationschef Kristian Fredslund Andersen, da samarbejdet startede op.
Han var selv nede og se FANT’s arbejde i 2014, og det var noget, der gjorde indtryk.
– Det var en øjenåbner. At opleve det så tæt på var vildt, og det har gjort noget ved min måde at
tænke og agere på. Derfor er jeg også glad for, at vi kan være med til at støtte det store arbejde som
FANT gør i Sierra Leone. Vi tager nogle gange det at gå til foreningsidræt og betydningen af det for
givet, for vi har flere af muligheder. Det har de ikke dernede, så derfor er det fantastisk at se, hvad
det giver til små lokalsamfund i Sierra Leone at få oprettet en forening, fortæller Kristian Fredslund
Andersen.

MÅLSÆTNINGER FOR 2019
Kunstgræsbane
Vi nåede ikke at få etableret endnu en kunstgræsbane i Sierra Leone i 2018. Drømmen er dog ikke
droppet, men blot udskudt til 2019, hvor vi vil kæmpe videre for at få projektet til at lykkedes.
Besøg fra Sierra Leone i Danmark
Det er planlagt, at tre af lederne fra FANT i Sierra Leone skal på besøg i Danmark i 2019. Det skal
de for at fortælle alle vores fantastiske samarbejdspartnere og hjælpere om det vigtige arbejde de
udfører i Sierra Leone hver eneste dag. Det er vigtigt for os, at skabe gennemsigtighed i vores projekter, og besøget er endnu en måde hvorpå vi forsøger at skabe klarhed om projektet.
Josephine Touray og Jonathan Richter
Det er ligeledes planlagt, at vores to ambassadører Josephine Touray (ambassadør for FANT’s
håndboldklub) og Jonathan Richter (ambassadør for FANT’s handicaphold) skal på deres første
rejse til Sierra Leone. Det glæder vi os til at berette meget mere om.
Ny CISU-bevilling
I juli 2019 afslutter vi det to-årige CISU-projekt. Indtil videre har projektet været en stor succes og
vi håber derfor på, at kunne fortsætte samarbejdet med CISU gennem et nyt projekt allerede fra
august 2019.
FANT Travels
Igen i 2019 skal vi afsted med FANT Travels. Det tager tid at starte nye initiativer op, og vi håber at
2019 bliver året, hvor FANT Travels for alvor blev rodfæstet.
Nye projekter
Vores samarbejdspartner FANT Sierra Leone er vokset meget, og bliver for hver dag, der går, mere
og mere selvstændige. Det er vigtige skridt i den rigtige retning. Og det skaber tid og mulighed for,
at vi i FANT Danmark kan kigge efter nye partnere og sætte nye projekter i gang, hvilket vi glæder
os utrolig meget til at arbejdere mere på i 2019.
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