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Et år præget af ebola
Ebolaen er langt om længe et afsluttet kapitel i Sierra Leone, og vi har igangsat alle aktiviteter
igen. Den dødelige virus dræbte omkring 4000 mennesker i Sierra Leone og ændrede livet for
tusindvis af mennesker for evigt. Efter 18 måneder med frygt, stress, forbud og magtesløshed er
ikke alle i stand til at leve livet som før. Der er omkring 4000 overlevende ebolasmittede som er
kraftigt stigmatiserede og pressede ud af deres lokalsamfund. Derudover er der mere end 9000
forældreløse børn som konsekvens af ebolaen – mange af disse børn er endt på gaden.
Men lad os lige huske tilbage på, hvad der egentlig skete:
Maj 2014 – Det første tilfælde af ebola bliver registreret i Sierra Leone.
Juni 2014 – Alle skoler lukker på ubestemt tid.
August 2014 – Ebolaen er ude af kontrol og Sierra Leone bliver erklæret i undtagelsestilstand.
Dette medfører forsamlingsforbud, lukning af restauranter og barer samt forbud mod at dyrke
kontaktsport. FANT er nødsaget til at stoppe alle fodboldaktiviteter. ABC-reglen (avoid body
contact) er gældende, hvilket betyder at befolkningen ikke engang har lov til at kramme familie
eller venner. I flere perioder arrangerer regeringen udgangsforbud, hvor ingen må forlade deres
hjem.
Oktober 2014 – Virussen er nu på sit højdepunkt. Fødevarepriser er blevet fordoblet og de fleste
mennesker i Sierra Leone spiser kun et måltid om dagen. Hospitalerne behandler KUN patienter
med ebola. Andre patienter med mindre farlige sygdomme som malaria, kolera eller influenza har
ingen mulighed for at få behandling på de offentlige hospitaler. Derfor er vi i FANT ekstra
taknemmelige for de donationer, vi modtager i Danmark, så vi kan hjælpe vores ansatte med mad
og nødvendig medicin.
Vores træner i Aberdeen, Mohammed, mister hans mor. Dødsårsagen er ukendt, og hele familien
skal derfor i karantæne. Mohammed er lukket inde i 21 dage i sit hjem med hans kone og 6-årige
barn uden elektricitet og mulighed for at kommunikere med omverden. Heldigvis er ingen af dem
smittet med ebola efter de 21 dage.
November 2014 – FANT-ansatte hjælper til i de respektive lokalsamfund ved at oplyse om
ebolaen. En stor del af befolkningen tror stadig ikke på, at ebola findes, og der går rygter om, at de
syge mennesker bliver dræbt på hospitalerne. FANT-ansatte går fra hus til hus for at overbevise
befolkningen om at efterleve sikkerhedsreglerne.
En del af vores ansatte sender deres børn til provinsen for at bo hos familiemedlemmer. Her er
situationen ikke er nær så kritisk som i Freetown. Vores ansatte Rogers beskriver: “It was very
difficult to control the kids and stop them not to play and touch each other, as they are very bored
and have nothing to do because the schools are closed.”
December 2014 – Jul og nytår aflyses.
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Januar 2015 – Ebolaudstyr fra Danmark ankommer til Freetown, og en dansk læge afholder
kurser for alle vores ansatte, der omhandler hvordan man beskytter sig mod ebola. De ansatte
arbejder hårdt i lokalsamfundene for at sikre at virussen ikke spreder sig yderligere.
Der inddrages yderligere fire unge piger i prostitutionsprogrammet. Situationen i landet er hårdt for
alle – men for marginaliserede grupper som gadebørn, prostituerede og handicappede har
ebolasituationen fatale konsekvenser.
Februar 2015 – Et medlem fra vores handicaphold, Belmore, mister hele hans familie til ebolaen.
Han var ved deres side og hjalp dem med sygdommen til de døde. Selvom Belmore aldrig selv
blev smittet med ebola, er han alligevel kraftigt stigmatiserede af lokalsamfundet, fordi han har
været i tæt kontakt med ebolasmittede. Hver gang han forsøger at forlade sit hjem for at finde
mad, kaster folk sten efter ham, og tvinger ham tilbage i huset. Belmore fortæller, at de eneste
mennesker, som hjalp ham igennem denne svære tid, var hans fodboldtræner Vadal og andre
personer fra FANT, der jævnligt besøgte ham med mad osv.
April 2015 – Skolerne genåbner.
August 2015 – Forsamlingsforbuddet annulleres. Efter et langt år kan befolkningen i Sierra Leone
igen spille fodbold, gå i biografen eller fejre fødselsdage og andre begivenheder. FANT starter op
med alle idrætsaktiviteter igen.
Den 7. november 2015 – Sierra Leone erklæres ebolafri!
Der er stadig lang vej endnu, før vi kan sige ”jobbet er færdigt”. Men vi er glade og taknemmelige
for alt den støtte, vi har fået fra vores medlemmer, sponsorere og venner som har hjulpet os i
kampen For A better Tomorrow i Sierra Leone.

DR2 dokumentar ”En dansker redder verden”
I januar 2015 var et dansk filmhold med i Sierra Leone for at optage DR2 dokumentaren ”En
dansker redder verden”. Her fulgte man FANT’s formand Erik Rasmussen i forbindelse med det
forholdsvis nye initiativ i FANT med at hjælpe teenage prostituerede.
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 dette nye initiativ i denne retning.
FANT repræsenterer et bredt netværk i Sierra Leone, der bygger på fællesskab, glæde og
inklusion. Formålet med projektet er at inkludere en af de svageste minoritetsgrupper 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 hjulpet ni teenage-prostituerede ud af prostitution, samt inkluderet 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.
Projektet har haft stor succes hvilket DR2 dokumentaren har hjulpet med til. Den blev sendt i april
2015 og kan ses på www.youtube.com/watch?v=4XcSZotu7r0

#sammenombolden
FANT og OMBOLD arrangerede en fodboldturnering på Rådhuspladsen den 29. april 2015 under
navnet #sammenombolden. Se en lille film fra dagen på
www.youtube.com/watch?v=OcXUYKzc3WQ
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Fodbold er sjovt uanset om man er rig eller fattig, sort eller hvid, stor eller lille. Men fodbold kan
mere end det, som både FANT og OMBOLD har bevist gennem deres arbejde.
Derfor indgik FANT og OMBOLD et samarbejde. OMBOLD udbyder gadefodbold til hjemløse og
socialt udsatte mennesker i Danmark. I OMBOLD tilbydes et idrætsfællesskab for en målgruppe,
der ellers ikke ville have mulighed for at dyrke idræt. Fokus er i høj grad på den sociale læring, der
er forbundet med en holdsport som fodbold og de forandringsprocesser der sættes i gang ved at
deltage i en aktivitet som OMBOLD.
Målet med arrangementet var at fremme gode relationer og forståelsen mellem forskellige
grupperinger af samfundet gennem fodboldens glæde og fællesskab. OMBOLD og FANT har
nemlig det tilfælles, at de i deres daglige arbejde erfarer, hvordan fodbold kan nedbryde barriere
mellem mennesker – hvordan en bold kan forandre verden.
#sammenombolden var en stor succes og der arbejdes videre med at arrangere lignende events i
2016.

FANT Sierra Leone
2015 blev året hvor en ny organisation blev til – FANT Sierra Leone. FANT SL er en
søsterorganisation til FANT DK, og havde sin stiftende generalforsamling i april 2015. FANT SL er
en paraplyorganisation der pt. rummer 7 af de 11 idrætsforeninger. De sidste 4 skal inkluderes i
2016. Foreningen arbejder ud fra følgende målsætninger:
1. To use football in promoting unity and peace among the membership of the different
communities.
2. To organize and to build the capacity of players and coaches in football.
3. To establish and maintain harmony among the membership of the different communities.
4. To engage the youth in developmental programs, enhance their capacity for empowerment.
5. To undertake self help projects and development in the various communities so as to
alleviate poverty.
6. To create social awareness among the membership of the different communities for better
understanding.
7. To give possible assistants to its members when bereaved or on celebration.
8. To nurture and develop young talent in making them fruitful to their community and Sierra
Leone in general.
9. To empower the communities with football development in providing them with the relevant
football materials for training.
10. To reduce the numbers of commercial sex workers by engaging them in self help projects.
11. To empower and improve women’s status in the society.
FANT SL er et vigtigt skridt på vejen mod et ligeværdigt og bæredygtigt samarbejde mellem den
danske del og den sierraleonske del af FANT. Vi glæder os til at udvide og styrke samarbejdet i
2016.

Folkemødet
FANT arrangerede et debatoplæg på Folkemødet 2015. Debatten tog inspiration i FANT’s arbejde
i Sierra Leone.
Kort fortalt debatteredes fodboldens kunnen i et dansk udviklingsperspektiv – hvorfor skal vi i
Danmark støtte op om projekter, der arbejder med fodbold i udviklingslande. Hvad er det en
fodbold kan skabe mellem mennesker, og hvordan kan vi udnytte denne ressource i
udviklingsarbejde?
Ideen var at tage udgangspunkt i to dele af fodboldens fantastiske egenskaber: Foreningskulturen
og fællesskabet.
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Desværre måtte mange af politikerne melde fra pga. folketingsvalget, men vi endte alligevel med
et super fremmøde og en salig og konstruktiv debat blandt panelet.
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Lion Pride
FANT har startet et samarbejde med den nyoprettet fodboldklub i Sierra Leone, FC LION PRIDE.
Fodboldklubben er den første i Sierra Leone – måske den eneste i hele Afrika – hvor klubben
donerer 20% fra salget af spillere til et humanitært formål. Når en spiller fra FC LION PRIDE
sælges, går 20% altså til FANT’s humanitære arbejde med børn, unge, handicappede og andre
marginaliserede samfundsgrupper.
Visioner i FC LION PRIDE:
–
At skabe stolthed og sammenhold omkring en klub, som udviser forståelse for det lokale
samfund og som har respekt, udvikling og ”ingen korruption” som kerneværdier.
–
At talentudvikle unge spillere i Sierra Leone, så de har muligheden for at skabe sig en bedre
økonomisk tilværelse.
–
At uddanne spillerne mht. sprog, kultur og sociale færdigheder, så de er forberedte på at
blive solgt til en europæisk klub.
–
At sikre fordelagtige og fair kontrakter for spillerne.
–
At skabe det bedste fodboldhold i Sierra Leone.
–
At den enkelte spiller og hans velbefindende er det vigtigste.
–
At skabe en klub, som tager et socialt ansvar og giver tilbage til det sierraleonske samfund.
Kort om klubben:
–
Klubbens hold består af 25 spillere i alderen 16-20 år. Alle spillere tegner kontrakt med FC
LION PRIDE og modtager løn månedligt.
–
Alle spillere gennemgår tre timers undervisning dagligt fem dage om ugen. De bliver
undervist i engelsk, IT og vestlig kultur.
–
FC LION PRIDE starter i 2. division i Sierra Leone i 2016.

Målsætninger for 2016
-

Fokus på endnu mere kvindeinvolvering i idrætsaktiviteterne.
Udvidelse af teenage-prostitutions projektet.
Udvidelse af handicap projektet.
FANT SL skal forøges med inklusionen af de sidste fire idrætsforeninger.
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-

Samarbejde mellem danske fodboldklubber og Lion Pride skal igangsættes.
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