Årsberetning 2014

Tanker om FANT

- Forord af næstformand Cecilie Hauerberg
Hvad karakteriserer udvikling, og hvordan praktiserer vi det i FANT?
Siden FANT startede idrætsforeninger op i Sierra Leone for godt tre år siden, har der
været fart over feltet og derfor måske for lidt tid til refleksioner. Nedenstående er mine
overvejelser og tanker som medstifter af FANT om udviklingsarbejde og dilemmaer forbundet hermed. Lad mig starte med den brede pensel:
Hvad er succeskriterier for et godt udviklingsprojekt?
For mig har én sætning sat sig fast: ’Gør mere gavn end skade’. Vores handlinger har konsekvenser. Som oftest kan de være svære at forudsige. Jeg vil vove den påstand, at alle
handlinger har både negative og positive sidegevinster, når der er tale om udviklingsarbejde. Jeg er sikker på, at de fleste er kommet til Afrika med velmenende humane
hensigter og intentioner. Dette til trods har resultaterne været af svingende karakter.
Så hvorfor nu det?
Ethvert arbejde med udvikling er afhængigt af den sammenhæng, det udføres i. Det er nødvendigt at klarlægge og afdække, hvilken kontekst vi indgår i – og hvad vores handlinger vil
resultere i. Før vi bringer vores velmenende projekter ud i verden og livet, må vi sagligt og
fagligt analysere og vurdere konsekvenserne heraf. Vi har naturligvis vores egne følelser i
spil og må vurdere vores projekter ud fra at italesætte disse i forhold til motiver og værdier, når vi sætter noget i gang.
Min pointe er simpel:
Relationsarbejdet – tillid, tryghed, respekt og anerkendelse – er ikke blot vores værdisæt,
men altafgørende for vores indsats. Et godt udviklingsprojekt er afhængig af tillid og relationer mellem mennesker. Jeg forstår, hvorfor større indsatser kan være nødvendige, især
når der er tale om nødhjælpsarbejde. Men jeg mener, at alt for mange større organisationer bliver for upersonlige og for professionelle i deres arbejde med udvikling.
FANT arbejder kun lidt med overlevelse og kunstigt åndedræt, men har hovedfokus på
den videre udvikling, demokratiseringsprocesser og forebyggelse af lidelser - omend alle
processer dog er gensidigt afhængige og essentielle for udviklingsarbejdet. I FANT er
vores personlige relation til de lokale personer afgørende for at kunne udføre og tilbyde
vores projekter.
Min fornemmelse er, at vi på få år har formået at skabe et både trygt, personligt,
respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med vores ansatte i landet, fordi vi har
arbejdet ud fra vores værdigrundlag hver eneste dag i projektet.
Som stiftere af FANT har Erik og jeg haft spændende – og til tider også frustrerende - dialoger om modsætninger i udviklingsproblematikker. Individ vs. samfund, teori vs. praksis, nutid vs.
fremtid, følelser vs. fornuft.Vi har stadig diskussioner om, hvorvidt vi skal bruge midler på at
hjælpe enkeltindivider eller mere generelt. Og i øvrigt – udvikling eller nødhjælp?

Erik forholder sig ofte til individet, nutid, følelser, og praksis ud fra disse betragtninger. Jeg
er til samfund, teori, fremtid, og fornuft i denne forlængelse. Stillingtagen og roller, som vi
har indtaget som nødvendige for at supplere hinanden og gøre projektet alsidigt.
Afgørende er dog, at vi når til enighed i vores fortsatte arbejde med FANT.
Vi glæder os begge til at få bestyrelsen og andre interesserede til at indgå i dialogen.
Da vi først kom til Sierra Leone kendte vi ikke konteksten godt nok og havde derfor ikke
den optimale forståelse for, hvad vores handlinger førte til.Vi vidste, hvad der skulle til, men
kendte ikke vejen derhen, ’spillereglerne’ og præmisserne for at nå i nærheden af målet.
Jeg tror, at vores nysgerrighed og engagement tog os derhen, hvor vi er den dag i dag. En
nysgerrighed, der udsprang af den gensidige sympati, der opstod mellem de sierraleonere, vi arbejder tæt sammen med, Erik og mig. Nysgerrigheden efter at lære befolkningen,
kulturen og spillereglerne at kende, såvel de synlige, som de - for os - ukendte ’koder’
omkring sociale forhold, kommunikation og et samfund, som er dybt forskelligt fra vores
eget, men med et væld af personer med individuelle og spændende kvaliteter – samt ikke
mindst en masse ting for os at lære af.
Jeg er stolt af og taknemmelig for, hvad vi har opnået med FANT. Vi har lavet fejl og lært en
masse undervejs, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi har skabt mere gavn end skade.
FANT har skabt noget unikt i Sierra Leone, som jeg ville ønske, jeg kunne vise hver
eneste af jer, som har støttet os undervejs. Måske netop fordi vores projekt er fyldt med
modsætninger: FANT er professionelt, men også uprofessionelt. FANT er følelser, men
også fornuft.
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1. Formål og arbejdsmetoder i FANT
FANT (Football for A New Tomorrow) arbejder med oprettelse af idrætsforeninger i det
tidligere borgerkrigsramte vestafrikanske land Sierra Leone. Siden 2012 har FANT arbejdet tæt sammen med syv lokalsamfund og været med til at udvikle fodboldklubber i disse
områder. I 2013 blev fire nye lokalområder og klubber i hovedstaden Freetown inkluderet
i FANT.
FANT arbejder ud fra målsætningen om at:
- skabe mulighed for, at befolkningen i Sierra Leone kan dyrke fodbold gennem oprettelse
af idrætsforeninger.
- være med til at uddanne fremtidens ledere i Sierra Leone.
- skabe kulturudveksling mellem Sierra Leone og Danmark.
- forbedre kvinders status i det sierraleonske samfund.
- de sierraleonske fodboldklubber skal være mere end blot klubber. De skal tage et socialt
ansvar i lokalområderne.
- oplyse om Afrika og udviklingsdilemmaer i Danmark og herigennem forsøge at skabe større
forståelse for diversiteter samt udbrede vigtigheden af at arbejde med udviklingsarbejde.
I de 11 fodboldklubber i Sierra Leone yder FANT løntilskud til 40 personer. Derudover
har FANT over 150 frivillige trænere i klubberne samt ca. 8000 medlemmer, som ugentligt
deltager i idrætsaktiviteter.
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2. Danske venskabsklubber i Sierra Leone
I januar 2014 sendte FANT for anden gang syv danske DGI-trænere til Sierra Leone. Her
skulle de arbejde tæt sammen med deres venskabsklubber og hjælpe med det organisatoriske i en forening, træningsvejledning osv.
Yngste træner på turen, Benjamin Schou Linulf, fik sig noget af en oplevelse i Sierra Leone.
Han fortæller bl.a.:
– Jeg nød det i fulde drag. Så da jeg kom hjem lørdag aften, var det virkelig mærkeligt. Fra
én verden til en anden. Det var en stor og vild oplevelse, som næsten ikke kan beskrives…
Benjamins klub, Sandved Tornemark IF, har klubben Aberdeen som venskabsklub. De
mange timer på træningsbanen i hovedstadsklubben gjorde indtryk på Benjamin:
– De personer jeg har haft med at gøre i Aberdeen, har gjort et stort indtryk på mig. Den
åbenhed og venlighed, de har mødt mig med, har været helt fantastisk. Jeg har kun kendt
dem i kort tid, men har alligevel knyttet mig til dem. Det er utroligt, at man kan komme så
tæt på fremmede mennesker.
Netop åbenheden og venligheden er noget, som Benjamin har taget til sig:
– Jeg har nok lært mest om det at være mere åben. Det med hvordan man er og virker
overfor andre mennesker. Det er meget federe, at man smiler og hilser end bare at gå
udtryksløst rundt.

Udover fodbold-delen engagerede Benjamin sig også i samfundet og fik en rundvisning i
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Aberdeen-området er kendt for dans og musik. Benjamin og ’kollegaen’ Tom fik sågar
undervisning i at spille på tromme - angiveligt med Benjamin som det mest åbenlyse talent
af de to.
Efter hjemkomsten er Benjamin blevet så bidt af FANT’s arbejde i Sierra Leone, at han er
blevet en del af frivilliggruppen.
– Jeg føler, at jeg har fået forbindelser for livet. Nogle, der gerne vil én. Derfor vil jeg også
gerne gøre en indsats for at hjælpe til med udviklingen i det samfund, jeg har oplevet på
nærmeste hold.

3. FCK - vinder af Superliga Battle
I 2013 kørte FANT en battle mellem de danske Superliga-klubber, om hvem der kunne
skaffe flest medlemmer til foreningen. F.C. København løb af med sejren, og præmien var en
tur til Sierra Leone for tre af deres spillere. Der blev trukket lod om rejserne. De heldige var
Brian Reimer (assistenttræner), Kim Christensen (målmand) og Thomas Delaney (anfører).

Thomas Delaney var naturligvis en populær mand hos de nysgerrige og imødekommende
sierraleonere. I Sierra Leone trænede han masser af hold - deriblandt også spillere på
krykker, og han fik en masse forskellige indtryk.
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- Vi har mødt mange forskellige personligheder. Mennesker, der sætter stor pris på det,
der bliver gjort. Alle var virkelig søde, og der er en virkelig god indstilling til tingene.
- De drømmer stort, selvom chancerne for at det kan gå i opfyldelse er minimale!
Hvad gør mest indtryk?, spurgte vi Thomas om.
– Jeg er overrasket over venligheden, åbenheden og viljen blandt afrikanerne til at hjælpe
hinanden og tage sig af hinanden…
DR ULTRA fulgte Thomas Delaney tæt i hans møde med den lokale dreng Kono, som
spiller i FANT’s klub i Wilberforce, Freetown. Det kom der en ungdomsdokumentar ud af,
som blev sendt på DR ULTRA i juni 2014.

4. KARMA-Cup 2014
Traditionen tro skulle der selvfølgelig afholdes den årlige turnering KARMA-Cup,
hvor de forskellige FANT-klubber har muligheden for at spille mod hinanden. I 2014
blev finalen afholdt på fodboldbanen i Aberdeen med deltagelse af de tre FCK-spillere,
selveste vice-sportsministeren samt over 10.000 begejstrede tilskuere.
Som noget nyt fik drengene 8-12 år også lov til at deltage gennem opvisningskampe før
selve turneringen.
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I kvindekategorien var Hill Station og Kroo Bay repræsenteret, og de ubesejrede kvinder
fra Kroo Bay løb af med sejren - ligesom sidste år.
Hos drengejuniorholdet mellem 13-18 år var det igen Kroo Bay og Hill Station, der havde
kvalificeret sig, men denne gang trak Hill Station det længste strå og vandt kampen 2-1.
I kategorien for senior-mænd stak Kroo Bay igen af med sejren, denne gang over herrerne
fra Wilberforce.
Selve turneringen blev afholdt i løbet af april og maj, og finalestævnet afholdtes over to
dage i starten af juni.
Igen i 2014 har KARMA-Cup været afviklet med stor succes og med stort engagement fra
ansatte, frivillige og spillere.

5. Battle i 3F og NordicBet-ligaerne
Der har været hård kamp om at skaffe flest medlemmer til FANT i kvindeligaen og 1. divisionsklubberne. Hos herrerne i NordicBet Ligaen tog FC Fredericia sejren, da de skaffede
35 medlemmer til FANT skarpt forfulgt af Marienlyst med 31 medlemmer.
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Hos kvinderne i 3F Ligaen blev det til sejr til Skovbakken, der skaffede 25 medlemmer og
dermed slog Fortuna Hjørring.
Sejrene betyder, at de to klubber får to rejser til Sierra Leone, hvor spillerne skal opleve
projektet på helt tæt hånd. Tidspunktet er endnu uvist pga. ebolaens hærgen i Sierra Leone.

6. Ebolaen lammer Sierra Leone
I marts 2014 udbrød det første tilfælde af ebola i Vestafrika. Der gik ikke længe, før ebolaen havde spredt sig fra Guinea til Sierra Leone, og i august gik det for alvor op for os, at
ebolaen var ude af kontrol og FANT måtte indstille alle idrætsaktiviteter.
Da vores træner i Aberdeen, Mohammed, kom i isolation i 21 dage med sin kone og sit barn,
holdt alle i FANT vejret! Heldigvis var ingen af dem smittet med ebola! Indtil videre er alle
FANT-ansatte i god behold i Sierra Leone.Ved hjælp af stor opbakning fra
medlemmer, sponsorer, venner og familie har FANT kunnet yde ekstra hjælp i denne svære tid.
Ebolaen var og er en national katastrofe for Sierra Leone. Sundhedssystemet brød sammen med den konsekvens, at befolkningen ikke kunne få behandling for sygdomme som
malaria, kolera og influenza, og gravide kvinder tog ikke længere på hospitalerne for at
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føde. Dette medførte unødvendige dødsfald. Endvidere steg fødevarepriserne til det dobbelte. Og værst af alt lukkede skolerne på ubestemt tid.
Selvom ebolaen stadig raser i landet, tager vi fat med nyt gå-på-mod og energi i 2015. Vi
må i gang igen – naturligvis på andre præmisser. Men efter at have fået ebolaens røde kort,
er vi på banen igen med en genvunden tro på at vinde kampen…

7. Indsamling i Danmark
Gennem efteråret 2014 forsøgte FANT på forskellige måder at samle ekstra penge sammen til de hårdt ramte ansatte i Sierra Leone. Især den 24. september vil stå som en episk
dato for FANT.
På denne aften mødtes over 30 frivillige i København og ringede rundt til medlemmer, sponsorer samt venner og bekendte for at skaffe ekstra midler til kampen mod ebola.
Det resulterede i over 100.000 kroner indsamlet, der gik ubeskåret til vores venner i Sierra Leone.
Et kæmpe stort TAK til alle, som ydede et bidrag i denne forbindelse!
Når en epidemi som ebola pludselig hærger, bliver man som udviklingsorganisation virkelig
sat på prøve. Hvordan agerer vi i FANT overfor en så uventet udvikling, og hvordan støtter vi bedst vores samarbejdspartnere i orkanens øje? Vi var ikke i tvivl om, at hvis FANT
skulle lykkedes med at komme godt ud på den anden side af ebola, krævede det, at vi støttede vores idrætsorganisationer i Sierra Leone med en ekstra indsats – og især de ansatte
som hver dag gør et beundringsværdigt arbejde i deres lokalsamfund.
FANT har mødt stor taknemmelighed fra alle i Sierra Leone, der har modtaget hjælpen.
Med det skylder vi en stor tak til alle medlemmer, frivillige mv. i Danmark, som har gjort
det muligt for FANT at arbejde sig igennem ebolaen uden store tab.
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8. Nye projekter i 2014
FANT havde store ambitioner i 2014 med en masse nye projekter, som skulle søsættes. På
trods af ebolaen blev mange af disse projektet alligevel igangsat. Det var dog nødvendigt at
udskyde visse.
En vigtig del af FANT’s arbejde med idrætsforeningerne i Sierra Leone er, at klubberne
tager et socialt ansvar i lokalområderne og arbejder ud fra sloganet ’mere end en klub’.
Derfor har FANT taget forskellige sociale initiativer i denne retning.
Cases:
Rooney
I et land som Sierra Leone, hvor over 70 % af befolkningen lever under FN’s fattigdomsgrænse, er der mange mennesker, som har brug for ekstra hjælp til skolegang, medicinsk
behandling, operationer eller andet. FANT har i 2014 ydet støtte til over 50 personer i
lokalsamfundene, som havde brug for en hjælpende hånd.
En af dem er 7-årige Rooney, der er udviklingshæmmet og bor i Wilberforce. Han lever
sammen med sin bedstemor, da begge hans forældre forlod ham da de opdagede, at han
var handicappet. Rooney er altid med, når der spilles fodbold, og henter med et smil bolde
og vand til spillerne. Desuden elsker han, når FANT’s kvindelige træner i Wilberforce, Isha,
arrangerer legeaktiviteter for de mindste børn to gange om ugen. Rooneys bedstemor er
fattig, og havde ikke råd til at betale for hans skolegang, hvilket betød, at Rooney, når alle
andre børn var i skole, var overladt til sig selv. FANT’s ansatte i Wilberforce vidste straks,
at de ville udpege Rooney til at modtage ekstra hjælp, så han kunne komme i skole og
skabe venskaber med de andre børn. For selvom Rooney er udviklingshæmmet er han glad
og sød, og derfor elsker de andre børn ham.
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Teenage-prostitution
FANT repræsenterer et bredt netværk i Sierra Leone, der bygger på fællesskab, glæde og
inklusion. Formålet med dette nye initiativ er at inkludere den svageste minoritetsgruppe
i samfundet – teenage-prostituerede – i dette netværk for at skabe en bedre tilværelse
for pigerne. Ideen er netop, at fællesskabet i idrætsforeningerne samt ’hjælp til selvhjælp’
gennem et uddannelsesforløb over en fire-årig periode kan være med til at hjælpe pigerne
videre i livet.
FANT har således taget initiativ til at hjælpe teenage-prostituerede ud af prostitution,
samt inkludere dem i sunde fællesskaber gennem de allerede etablerede idrætsforeninger.
Pigerne er i alderen fra 14-20 år og har oplevet en traumatisk tilværelse, hvor de dagligt
var nødt til at sælge sig selv for at overleve. Der er ingen af pigerne, der har kontakt til
deres forældre eller anden familie. Enten er forældrene døde, eller også har de overladt
pigerne til sig selv. Pigerne har således det til fælles, at de alle sammen har måttet tage sig
af sig selv siden 10-års-alderen. De er derfor endt i prostitution for at overleve.

Isha Kamara, Marie Shyllon, Christiana Decker og Mariama Jallow.

Afrika-tema på DGI´s fodboldskoler
Over 10.000 danske børn har lært om FANT og Afrika på sommerens fodboldskoler.
Formålet med projektet var at skabe større forståelse for, hvordan børn og unge i Afrika
spiller fodbold og dyrker idræt med helt andre forudsætninger end danske børn. At spille
fodbold giver børn glæde og en fællesskabsfølelse - hvad enten det er i Danmark eller
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Sierra Leone.
Aktiviteterne var med til at udvide børn og unges horisont og forståelse for udviklingsarbejde med fodbolden som omdrejningspunkt. FANT arbejder med udgangspunktet, at
fodbolden kan skabe større forståelse mellem danske og sierraleonske børn, fordi det er en
fællesnævner, som alle kan genkende.
Gennem fodboldskolerne har FANT vist deltagerne, hvordan udviklingsarbejde er meget
andet end stereotype forestillinger om nødhjælp og bygning af brønde. Børnene har desuden
fået en følelse af at kunne bidrage ved at donere deres brugte fodboldstøvler til FANT.

9. Målsætninger for 2015

Den vigtigste målsætning for 2015 er at få igangsat idrætsaktiviteter i de 11 foreninger
igen. FANT er meget optimistisk og planlægger at starte i løbet af foråret 2015, hvor vi
slap i august 2014.
Desuden ønsker FANT at starte uddannelsesforløb for udvalgte handicapspillere. I tråd
med at tage et ansvar over for nogle af de svageste grupperinger i samfundet, som FANT
har gjort med de unge prostituerede, ønskes også at inkludere de handicappede i forløb
med ’hjælp til selvhjælp’.
På trods af mange nye initiativer og projekter skal FANT fastholde fokus på kernen –
vores idrætsforeninger. Derfor vil vi gennemføre diverse workshops og kurser for at
styrke kapaciteten i hver enkelt idrætsforening, men også arbejde målrettet på at få
oprettet en overordnet paraplyorganisation FANT SL.
Fordelen er, at en større fælles organisation eksempelvis har volumen til at:
- Hjælpe med fundraising.
- Udføre lobbyarbejde.
- Gennemføre større sponsoraftaler.
- Understøtte/sætte fælles retningslinjer.
- Foreningsudvikle.
- Varetage arbejdsopgaver, som ikke kan forventes at blive løftet af foreningerne.
- Garantere aktivitetsniveauet for foreningerne enkeltvist.
- Styrke sammenhængskraften/netværket foreningerne imellem.
- Afholde større aktiviteter såsom turneringer, events, workshops, uddannelse etc.
Planen var at oprette FANT SL allerede i 2014, men pga. ebolaen er arbejdet rykket til 2015.
Til slut har FANT en målsætning om at blive endnu mere synlige i Danmark og fortsat
udbrede kendskabet til FANT og de sierraleonske idrætsforeninger. 2014 var et fantastisk
år for medlemsrekruttering – FANT nåede 1000 medlemmer!
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FANT vil fortsætte arbejdet gennem foredrag ved formand Erik Rasmussen, men også
have fokus på at afholde forskellige events i Danmark, som kan skabe opmærksomhed
og tiltrække nye sponsorer.

10. Opsummering på FANT i 2014
- FANT har 11 idrætsforeninger i Sierra Leone.
- Hver uge aktiverer FANT 8000 børn, unge, voksne og handicappede i idrætsaktiviteter.
- FANT har 1000 betalende medlemmer i Danmark.
- Mere end 50 danske virksomheder støtter FANT gennem sponsorater.
- Mere end 30 frivillige danskere har besøgt idrætsforeningerne i Sierra Leone gennem de
sidste tre år.
- FANT indsamlede over 100.000 kroner fra medlemmer og sponsorer til bekæmpelsen af ebola.
- FANT modtog i 2014 280.000 kroner i statsstøtte til aktiviteter i både Danmark og
Sierra Leone.
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For mere information om FANT kontakt da:
Football for A New Tomorrow
Læssøesgade 11a, 2200 København N
fant@fant.dk
tlf. 31346100
Læs mere om FANT på www.FANT.dk, og se film på FANT’s YouTube-kanal, som du finder ved at
følge link fra hjemmeside under fanebladet ‘Galleri’.

