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Indledning 
Denne bestyrelsesberetning dækker perioden november 2017-
november 2018. Beretningen dækker således aktiviteter i det ot-
tende år af CICEDs eksistens som dansk udviklings NGO.  

Beretningen tager afsæt i det arbejdsprogram for 2017-2018, 
som blev vedtaget på generalforsamlingen 2017.  

Beretningen er kort og formel. For mere udførlig beskrivelse af 
aktiviteter i perioden henvises til CICEDs hjemmeside 
http://www.ciced.dk og til de 10 numre af CICED NYT, som er 
udsendt i perioden. 

Generelt set er CICED lykkedes godt med prioritet nummer ét, 
nemlig engagement i konkrete udviklingsprojekter til gavn for 
børn og unge og andre udsatte grupper i fattige samfund i de 
lande, hvor CICED har valgt at gå i samarbejde med relevante 
partnere.   

CICED har fortsat sine engagementer i Mongoliet, Indien/Det 
eksil-tibetanske samfund og Tanzania samt påbegyndt nyt projekt 
i Nepal. Samarbejde med partnere i Bolivia til støtte for oprinde-
lige folk i Potosí området i det sydøstlige hjørne af landet er i 
støbeskeen. 

CICED har løbende bidraget til oplysningsarbejde i Danmark via 
hjemmeside, nyhedsbrev og brug af Facebook, ligesom CICED 
igen i 2018 deltog i kampagnen Verdens Bedste Nyheder.   

  

CICED arbejder for at: 

• støtte udviklingen af aktive 
civilsamfund, lokalt, natio-
nalt og globalt 

• arbejde for fremme af ud-
dannelse, sociale vilkår og 
sundhed i fattige/lavind-
komst lande; for støtte til 
børn, unge og udsatte grup-
per samt andet beslægtet al-
mennyttigt arbejde i fat-
tige/lavindkomstlande. 

• arbejde for at engagere især 
studerende og medarbej-
dere inden for uddannelse, 
pædagogik og sundhed i ar-
bejdet med at fremme ud-
dannelse, sociale forhold og 
sundhed i lavindkomst lande 
og i arbejdet med at støtte 
børn, unge og udsatte grup-
per samt i andet beslægtet 
almennyttigt arbejde i fat-
tige/lavindkomstlande. 
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Udviklingsprojekter 
MONGOLIET 
Mongolization of Civil Society Development in Rural 
Mongolia 

Efter en etårigt såkaldt ‘no-cost extension’ skulle projektet ’Mon-
golization of Civil Society Development in Rural Mongolia’ være 
afsluttet med udgangen af november 2017. Men fortsat sparsom-
melighed og effektiv udnyttelse af projektmidler hos vores mon-
golske partner betød, at projektet kunne forlænges til 31. maj 
2018.  

Projektet skal afrapporteres til CISU med udgangen af november 
2018. Regnskab er revideret og slutrapport afsendt.  

Den mongolske partner har udarbejdet en ret omfattende slut-
rapport og sammen med den eksterne evaluering danner den 
mongolske rapport og CICEDs egne observationer fra monito-
reringsbesøg grundlag for dels den formelle slutrapport til CISU, 
men også for en stribe artikler i CICED NYT om, hvad ’mongo-
lisering’ egentlig kom til at betyde i forhold til styrkelse af civil-
samfund i de mongolske landdistrikter.  

Centralt i erfaringerne står, at en samtidig revitalisering og mo-
dernisering af traditionelle mongolske normer og værdier for so-
cialt samvær har været helt afgørende for projektets succes.   

Gennem de seneste 10-15 år har det sociale live i stigende grad 
været politiseret og præget af magtkampe på alle niveauer og 
områder mellem de to dominerende partier, Mongolian People’s 
Party og Democratic Party.  

MAPSSD, vores mongolske partner, og dets 57 lokalafdelinger 
satte sig for at bryde politiseringen og erstatte den med mongol-
ske traditioner for samarbejde, tolerance og gensidig respekt.  

De 57 lokalafdelinger har etableret sig som legitime partnere for 
både deres respektive lokalbefolkninger og politiske aktører og 
administrative myndigheder. Endvidere har de vist sig som de af-
gørende facilitatorer af samarbejde med og mellem andre lokale 
NGO’er, der i modsætning til MAPSSD afdelingerne typisk er 
enkeltsagsorganisationer.  

Gennem de seneste 
10-15 år har det soci-
ale live i stigende 
grad været politise-
ret. 

 

 

 

 MAPSSD, vores 
mongolske partner, 
og dets 57 lokalafde-
linger satte sig for at 
bryde politiseringen 
og erstatte den med 
mongolske traditio-
ner for samarbejde, 
tolerance og gensidig 
respekt.  
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Lokalafdelingerne brugte undervejs en del tid på at formidle ideer 
og erfaringer fra projektet til omkring i alt 100 nabodistrikter.  

 

 

 

En indsats der blandt andet førte til etablering af yderligere 5 
lokalafdelinger, så MAPSSD nu tæller i alt 62 lokalafdelinger i li-
geså mange landdistrikter (i alt 330) fordelt på alle 20 provinser. 

Nogle tal for at give et indtryk af projektets aktiviteter og ‘ud-
strækning’: 

• 62 lokalafdelinger med 5-11 medlemmer i ‘coordination 
committees’ - i alt er 422 mennesker aktive i komiteerne 

• lokalafdelingerne gennemførte i alt 151 forskellige work-
shops og kurser med samlet 10.665 deltagere 

• de oprindelige 57 lokalafdelinger formidlede projekterfa-
ringer og -ideer til i alt 98 nabodistrikter 

• lokalafdelingerne står i dag for 80% af alle sociale og kul-
turelle aktiviteter i deres respektive distrikter og organi-
serer samlet 135 forskellige klubber med fokus på udvik-
ling af børn og unges talenter og interesser 

Der udveksles erfaringer om det lokale NGO-arbejde, Mongoliet. 
Foto: Johnny Baltzersen 

MAPSSD lokalafde-
linger gennemførte i 
alt 151 forskellige 
kurser og workshops 
med over 10.000 del-
tagere... 
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• i alt 490 børn i særlige vanskelige situationer har modta-
get direkte finansiel og omsorgsrelateret støtte  

• stemmeprocenten ved valgene i 2016 var 5-12% højere i 
lokalafdelingernes valgdistrikter sammenlignet med 
landsgennemsnittet 

• MAPSSD ledelsen producerede 15 forskellige skrifter til 
støtte for projektimplementering - samlet oplag: 20.800 

• MAPSSD ledelsen aflagde monitoreringsbesøg hos 26 lo-
kalafdelinger og holdt møder med ca. 3.500 lokale bor-
gere 

• Lokalafdelingerne organiserede sammen med MAPSSD 
ledelsen 19 regionale workshops med en samlet delta-
gelse på næsten 3.000 personer fra de forskellige lokalaf-
delinger og nabodistrikter. 

Trods to forlængelser af projektet førte MAPSSD effektive bud-
getstyring til, at vi måtte returnere 61.000 kroner til CISU ved 
projektets afslutning. 

 

NYT PROJEKT: arbejdspladser, civilsamfund, skolernes 
kostafdelinger 

CICED afleverede i marts 2018 en ansøgning til CISU om et nyt 
projekt i samarbejde med MAPSSD. Fokus i projektet var kapa-
citetsopbygning i forhold til fremme af Verdensmålene. Ansøg-
ningen blev imidlertid afvist især med kritik af manglende fokus 
på fattigdomsorientering og marginaliserede og udsatte befolk-
ningsgrupper. Afvisningen var en overraskelse for os, da vi 
mente, at projektet lå i fin forlængelse af mongoliseringsprojektet 
og repræsenterede en fokuseret indsats for styrkelse af arbejdet 
med Verdensmålene. 

Men vi måtte indrømme, at det kneb med en klar og specifik 
fattigdomsorientering, ligesom der ikke var noget eksplicit fokus 
på marginaliserede eller udsatte grupper.  

Høj stemmeprocent 
især blandt unge i 
valgdistrikter med 
MAPSSD lokalafde-
linger. 

 

Nyt projekt i støbe-
skeen: Flere arbejds-
pladser, bedre ind-
tægtsmuligheder, fo-
kus på unge, og børn 
i skolernes kostafde-
linger  
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Derfor er vi i tæt samarbejde med MAPSSD og alle 62 lokalafde-
linger i fuld gang med udarbejdelse af en ny projektansøgning til 
marts 2019. Foreløbigt tegner der sig et fokus på: 

• Skabelse af arbejdspladser/etablering af små virksomhe-
der og kooperativer - særligt for unge 

• Styrkelse af civilsamfundets indflydelse på anvendelsen af 
lokale budgetter - de såkaldte ‘local development funds’ 
- ses både i forhold til oven- og nedenstående indsatser 

• Forbedring af læringsmiljø og fritidsaktiviteter og omsorg 
på landdistriktskolernes kostafdelinger, hvor nomade-
børn fra 6 år og op opholder sig hele skoleåret. 

 

Children’s Ger 

CICEDs støtte til Children’s Ger er fortsat som hidtil.  Seks-syv 
personer indbetaler hver 75-100 kroner/mdl. til en særlig pulje, 
der støtter dårligt stillede børn.  To personer bidrager hver med 
1.000 kroner/mdl. som løntilskud til de to medarbejdere på Chil-
dren’s Ger. Ryparken Lille Skoles sponsorløb i oktober 2018 gav 
igen over 7.000 kroner Children’s Ger. 

Der er i perioden overført i alt [mangler samlet optælling inkl. 
seneste fra Ryparken] kr. til Children’s Ger 

 Children’s Ger - første skoledag i september 2018.  
Foto: Children’s Ger 

34 elever startede i 
Children’s Ger i skole-
året 2018-2019 og 
der er indtil videre 12 
børn i børnehaven. 
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EKSIL-TIBET 

Danish Support to New Basic Education  

Danmark i har i årevis ydet støtte til uddannelse i det eksil-tibe-
tanske samfund i Indien. CICED har siden 2014 haft ansvaret for 
koordinering og monitorering af for den danske bistand, der på 
uddannelsesområdet fokuserer på støtte til gennemførelse af 
New Basic Education Policy (NBEP).  NBEP blev iværksat i 2005 og 
er en unik bestræbelse på at udvikle “a system of education ha-
ving Tibetan traditional education as the core and modern edu-
cation as its essential co-partner”, som det hedder i program-
mets målsætning. 

Projektfasen, der startede i 2014 sluttede med udgangen af juni 
2018. Med afsæt i en succesfuld gennemførelse og en meget po-
sitiv ekstern evaluering er der planlagt et ny treårigt projekt med 
start i efteråret 2018 og med et samlet budget på 6 millioner 
kroner. 

Fokus i 2017-18 var: 

• Den afsluttende rapport for fase III afleveret til Udenrigsmi-
nisteriet (UM) i april 2018 og det afsluttende regnskab afle-
veret i begyndelsen af juni. 

• Forud for igangsætning af en fase IV besluttede UM at gen-
nemføre et eksternt review over projektets fase III. Det blev 
gennemført i slutningen af april 2018 og resulterede i en 
flot evaluering af indsats og resultat af det danske støtte-
program med stor ros til de eksiltibetanske deltageres ind-
sats. 

• Projektdokumentet for fase IV blev afleveret til UM i slut-
ningen af maj 2018. Projektet er principielt godkendt, men 
den interne formalisering i UM trækker ud, så det har 
endnu ikke været muligt at overføre den første del af pro-
jektbevillingen. 

• CICED havde besøg af den eksiltibetanske undervisningsmi-
nister i begyndelsen af august 2018, hvor hun havde mulig-
hed for at besøge erhvervsskoler, folkeskoler, børnehaver 
samt forskellige organisationer og Hillerød kommune. 

Udvalgte resultater fra projektets fase III (2014 – 2018): 

De eksiltibetanske skoler admini-
streres i dag af 5 autonome organi-
sationer: Sambhota Tibetan Schools 
Society (STSS), Tibetan Children’s 
Village (TCV)(en del af SOS-børneby-
erne), Tibetan Homes Founda-
tion(THF), Central Tibetan Schools 
Administration (CTSA) og Snow Lion 
Foundation (SLF).  

Der er 67 skoler fordelt over hele In-
dien og Nepal som overordnet admi-
nistreres af Department of Educa-
tion (DOE) i Dharamsala.  

Elevtallet er vigende og udgør i dag 
19.020 elever, som er det laveste tal 
i de senere år. 
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• Det tibetanske ordforråd inden for alle naturvidenskabelige 

fag er fornyet med 5.120 fagudtryk til brug for lærebogspro-
duktionen. Hele vokabulariet er tilgængeligt på det eksil-ti-
betanske undervisningsministeriums hjemmeside. I alt er 
sproget fornyet med 10.100 nye udtryk siden 2006. 

• Der er produceret 31.600 nye lærebøger inden for matema-
tik, social science, Tibetan Language samt lærervejledninger 
i dialektisk pædagogik. Produktion af en række magasiner 
og tidsskrifter for børn og alt materiale er tilgængeligt på 
hjemmesiden. 

• Der er gennemført en række workshops, konferencer og 
kurser for lærere og ledere over temaer vedrørende dialek-
tisk baseret pædagogik, undervisning i science med buddhi-
stisk dialektisk metode samt uddannelsen af lærere og pæ-
dagoger. 

• Investeringer i bygningsrenovering samt fornyelse af infor-
mationsteknologien. 

• 51 studerende har modtaget økonomisk støtte til deres vi-
deregående uddannelse og 83 studerende har deltaget i et 
forberedelsesprogram for videregående studier. 
 

 

 

 

Det tibetanske sprog 
fik 5.210 nye naturvi-
denskabelige fagud-
tryk. 

 

31.600 nye lærebøger 
trykt til matematik, 
social science, tibe-
tansk sprog og dia-
lektisk pædagogik 

 

Gruppearbejde – 9. klasse, eksil-tibetansk skole, Indien 
Foto: Johnny Baltzersen 
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Five-Fifty Vision - Towards a resilient  
Tibetan Community 
Med afsæt i en analyse af centrale udfordringer for det eksil-ti-
betanske samfund havde den eksil-tibetanske ledelse indkaldt til 
konference 13.-16. september.  

På dagsorden var oplæg, spørgsmål og debat om fire centrale 
udfordringer for det eksil-tibetanske samfund: 

• Bevarelse af tibetanske kultur 

•  Økonomisk udvikling  

• Styrkelse af uddannelse 

• Bedre sundhed 
 

CICEDs formand, der også monitorerer den danske bistand til Ba-
sic Education Policy projekterne, deltog i konferencen med sær-
lig vægt på uddannelse og økonomi.  Der foreligger i skrivende 
stund (begyndelsen af november 2018) ikke en samlet rapport 
fra konferencen, men vi formidler senere via CICED NYT. 

 

(Five-fifty refererer til en dobbeltstrenget strategi for den eksil-tibe-
tanske ledelse og bevægelse. Fem år med maksimal bestræbelse 

på at opnå reel auto-
nomi (i/for Tibet) og 
en langsigtet - halv-
tredsårig - strategi for 
bevarelse og styr-
kelse af tibetansk kul-
tur, også i lyset af de 
forventelige ændrin-
ger, man forventer vil 
finde sted i det kinesi-
ske samfund over de 
kommende årtier. 
Strategien blev frem-
lagt og vedtaget i for-

bindelse med valget til det eksil-tibetanske parlament i foråret 2016). 

 

 

 

Det eksil-tibetanske 
samfunds fremtid un-
der lup: bevarelse af 
tibetansk kultur og 
sprog, økonomisk ud-
vikling, bedre uddan-
nelse og sundhed 
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NEPAL 
 

Putting Youth at the Centre Stage 
Som overskriften angiver, så sætter CICEDs nye projekt i Nepal 
fokus på unge og deres fremtidsmuligheder. Projektet, som er et 
mindre et af slagsen, blev sat i gang marts 2018 og løber til juni 
2019. 

Med partneren JUST Nepal Foundation solidt forankret i He-
lambu-området 80 km nord for Kathmandu tager projektet fat 
på at give unge kompetencer, netværk og energi til at engagere 
sig i lokalpolitske anliggender og støtte dem i at finde arbejde 
eller skabe indtægtsmuligheder via etablering af egen virksomhed 
inden for landbrug, håndværk eller service.   

De første youth camps blev afholdt i april og juni med 30 unge 
deltagere – 15 kvinder og 15 mænd. Næste runde er i gang sam-
tidig med, at CICED holder sin 2018-generalforsamling.  

Youth camps i april blev anført af facilitatorer med stor erfaring 
i engagement af unge. Der var fokus på moral og etik, personlige 
værdier, identifikation af landsbyernes behov og sociale normer 
og værdier, iværksætteri og FNs Verdensmål. Der var også korte 
introduktioner til iværksætteri, som blev fulgt op med endnu en 
workshop dag i starten af juni, hvor lokal ekspertise indenfor fi-
nansiering, landbrug, forretningsjura og forsikring kom med op-
læg. 

På dansk side samarbejder CICED med Bornholms Højskole og 
en gruppe Helambu-interessede borgere i Sandvig. Begge grup-
per var aktive i anskaffelse og afsendelse af 28 smartphones til de 
unge i Helambu. Smartphones, der bruges til at dele fotos med 
kursister på Bornholms Højskole i forbindelse med projekt-akti-
viteten ’everyday democracy’. En del fotos blev omsat til udstil-
ling under 2018 Folkemødet, hvor kursister sammen med aktivi-
ster fra Crossing Borders fortalte om projektet med de unge i 
Helambu. 

. 

 

Putting Youth on Centre Stage 
seeks to facilitate the mobilisa-
tion and empowerment of Ne-
pali youth to participate in the 
country’s social and economic 
development processes and ac-
tively participate in its govern-
ance.  

The project area Sindhupalchok 
has been seriously affected by 
war, girl trafficking, youth mi-
gration and earthquake. While 
60 percent of Nepal’s population 
are below 25 years of age, cul-
tural traditions, gender bias, and 
cast hierarchies effectively pre-
vents the majority of youth from 
participation in politics and 
democratic conversations as 
well as key parts of economic 
life.  

The project will address this im-
balance by offering 4 progres-
sive youth leadership camps for 
90 youths, facilitate community 
mobilisation and entrepreneur-
ship activities in the field, carry 
out a youth festival targeting 
more than 2000 visitors and en-
courage exchange of images of 
democracy between Nepali and 
Danish youth.  

The project will use social media 
for knowledge sharing and sys-
tematically store and critically 
evaluate experience for future 
interventions. It corresponds to 
SDGs 1,4,5,8,10,11,16 & 17. 

Deltagere i første youth camp. Foto: Just Nepal 
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Mikrokredit program 

For mange unge i Helambu-regionen er den eneste indtægtsmu-
lighed egen virksomhed af den ene eller anden slags. Alternativet 
er typisk jobs i Gulf-staterne eller Sydkorea. 

Med afsæt i unges interesse for at skabe sig en fremtid i Helambu 
besluttede CICED at støtte et mikrokredit program til unge 
iværksættere. Typisk udlånes 5.000-8.000 kroner i et halvt til 
halvandet år. De første to projekter har modtaget lån, som ad-
ministreres i tæt samarbejde med JUST Nepal. Tilbagebetaling af 
lånene foregår efter aftale og plan.  

CICED har af sin egenkapital afsat 70.000 kroner til mikro-kre-
ditprogrammet og er i gang med at skaffe yderligere 80.000 kro-
ner. Med en samlet pulje på 150.000 kroner er der et solidt 
grundlag for et bæredygtigt og langsigtet mikrokredit program 
for unge i Helambu-regionen. Indtil videre er der dog kun skaffet 
yderligere 8.000 kroner, så programmet råder p.t. over 78.000 
kroner. 

 

 

 

 

 

CICED etablerer mi-
krokredit program 
for unge iværksæt-
tere i Helambu, Nepal 

 

Første Youth Camp i Helambu, april 2018. Foto: JUST Nepal 
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BOLIVIA 
 

Projektforberedelse - uddannelse/oprindelige folk 
Siden generalforsamlingen i 2017, hvor de første skridt til et sam-
arbejde omkring uddannelse og oprindelige folk i Potosí regionen 
blev præsenteret, er der arbejdet intenst på udarbejdelse af en 
projektansøgning til CISU.  

Fokus i projektet bliver bl.a.  

• styrkelse af pigers muligheder for uddannelse 

• støtte til bæredygtigt landbrug og nye dyrkningsformer 
tilpasset klimaforandringer 

• etablering af værkstedsskoler  

• efteruddannelse af lærere i to-sprogs undervisning (be-
folkningen i Potosí taler quechua) 

• udarbejdelse af undervisningsmaterialer og radiopro-
grammer 

 

 

Forsøg med nye afgrøder, Potosí. Foto: AAE. 
 

Flere piger skal i 
skole. Landbrug gø-
res bæredygtigt og 
tilpasses klimaforan-
dringer. Og der skal 
undervises også på 
det lokale sprog que-
chua.  
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Desværre måtte færdiggørelsen af projektansøgningen skubbes 
til foråret 2019. Partnerne i Bolivia blev engageret i omfattende 
opgaver via det bolivianske undervisningsministerium. Celestino 
Choque, lederen af CICEDs hovedpartner i Bolivia, Acción An-
dina de Educación (AAE) er blandt andet blevet medlem af 
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, den nationale 
kampgane under GCE, Global Campaign for Education 

Vi kunne derfor ikke nå en grundig gennemgang og oversættelse 
fra spansk til dansk/engelsk inden september 2018-deadline. Vi 
satser nu på ansøgningsfristen marts 2019. 

 

TANZANIA 
Capacity Building for the Inclusion of the Deaf in Tan-
zania 

Efter fokus på fortsat kapacitetsopbygning inden for tegnsprogs-
tolkning i 2017, hvor to CICED-bestyrelsesmedlemmer gennem-
førte workshops i Dar es Salaam, har 2018 primært handlet om 
de tanzaniske partneres eget arbejde med styrkelse af fortaler-
virksomhed til gavn for døves inklusion og adgang til tegnsprogs-
tolkning.  

CHAVITA (de døves organisation) og TASLI (tegnsprogstolke-
nes organisation) gennemførte i maj intensiv fortalervirksomhed 
i Tanzanias hovedstad Dodoma. Her mødtes repræsentanter for 
de to partnere med politikere og embedsmænd fra relevante mi-
nisterier og administrationer. De (partnerne) beretter om grad-
vis øget forståelse og opmærksomhed for de døves udfordringer, 
herunder adgang til tegnsprogsuddannelse og -tolkning. Der er 
dog stadig lang vej til mere tilfredsstillende vilkår for både døve 
og tegnsprogstolke. 

I efteråret 2018 udarbejdes tre videoer til brug for yderligere 
fortalervirksomhed. 

Et af projektets oprindelige målsætninger var at bane vej for en 
certificeret tegnsprogsuddannelse i Tanzania. En undersøgelses-
gruppe afleverede en ikke alt for opmuntrende rapport om mu-
lighederne i december 2017. Hovedproblemet var – og er – fi-
nansiering af et sådant uddannelsesprogram.   

Uddannede tegn-
sprogstolke og inklu-
sion af døve i det tan-
zaniske samfund er to 
sider af samme sag. 

Certificeret uddan-
nelse etableret. Politi-
kere og myndigheder 
mere lydhøre. 
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Imidlertid kom der i foråret hjælp fra anden side, idet organisati-
onen Deaf Child Worldwide støttede CHAVITA og University 
of Dar es Salaam med oprettelse af en tegnsprogstolkeuddan-
nelse. Desværre udløber støtten i november 2018 og det er i 
skrivende stund uklart, hvad der videre vil ske med uddannelsen. 

 

 

CICED har erkendt, at der skal flere og stærkere kræfter til for 
fremover at styrke indsatsen til gavn for døve og tegnsprogstolke 
i Tanzania. Vi kunne støtte TASLI og CHAVITA et stykke af ve-
jen, og det har vi gjort med gode resultater. CICED er dog ikke 
nogen specifik handicaporganisation og har kun begrænset kapa-
citet inden for dette specialiserede område. Derfor har vi kon-
taktet Danske Døves Landsforbund, der også har erfaring fra an-
dre projekter i Afrika. Drøftelser er undervejs omkring videre 
samarbejde mellem DDL og CICED på dansk side og CHAVITA 
og TASLI på tanzanisk side. Vi forventer en afklaring i løbet af 
vinteren 2018-2019.  Det nuværende CICED-projekt med CHA-
VITA og TASLI slutter med udgangen af 2018 og et evt. nyt 

Øvelse i samarbejde – training-of-trainers workshop i Dar es Sa-
laam. Foto: Emilie Lykfeldt 
 

CICED søger flere og 
stærkere kræfter til 
fortsat indsats til 
gavn for de døve i 
Tanzania. 
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projektsamarbejde vil afhænge af, hvad der kommer ud af samta-
lerne med DDL. 

 

 

Volontør program 
CICED har i perioden formidlet volontør-ophold på Zanzibar for 
et enkelt par med børn.  Vi må erkende, at det er vanskeligt at 
få vores særlige tilgang til volontørophold til at virke tiltrækkende 
på et større antal frivillige. Vi stiller krav om relevant uddannelse 
(hovedsagelig læreruddannelse), længere ophold – mindst et se-
mester – og vi yder stort set ingen økonomisk bistand.  

Vi arbejder dog løbende på at udbrede kendskabet til og interes-
sen for volontørprogrammet, der udover ophold på Zanzibar 
også tilbyder arbejde ved skoler i Nepal og i det eksil-tibetanske 
samfund i Indien. 

 

 

  

  

CICED-Volontør, Michael Laurent på Zanzibar 
Foto: Michael Laurent 
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Verdens Bedste Nyheder 
CICED deltog igen i år sammen med Røde Kors Hillerød afdeling 
i morgenevent d. 7. september på Hillerød station med uddeling 
af kampagnematerialer for Verdens Bedste NyhedeR 

CICED promoverer løbende de nye verdensmål for bæredygtig 
udvikling via sin hjemmeside, Facebook og sit nyhedsbrev.  

Via sit medlemskab af Globalt Fokus og CISU bidrager CICED til 
debatten om udviklingsbistand.   

 

 

CICED – organisation 
Med slogan ’better education – better lives’ har CICED tydelig-
gjort, hvad der i fokus for vores arbejde, nemlig sammenhæng 
mellem bedre uddannelse og muligheder for et godt liv. Efter 8 
år som selvstændig NGO er vi ganske stabilt kørende. Selvom alt 
arbejde foreningsarbejdet foregår på frivilligt og ulønnet basis, så 
overkommer vi en del. Vi er faktisk lidt stolte over, hvad der 
lykkes – og ærgerlige, men bestemt ikke opgivende over for, hvad 
der ikke går, som vi havde satset på. Vi prøver bare igen og for-
søger at gøre det bedre. Vi har indtil videre succesfuldt forvaltet 
ca. 9 millioner projektkroner. Yderligere 6-8 millioner er på vej. 

I det forgangne år har vi: 

• færdiggjort og afrapporteret projekter i Mongoliet og i 
det eksil-tibetanske samfund 

• deltaget aktivt i ekstern review på eksil-tibet projekt   

• forberedt nyt 3-årigt projekt for bedre uddannelse i det 
eksil-tibetanske samfund 

• iværksat nyt projekt i Nepal, herunder et supplerende mi-
krokredit program 

• fortsat projekt i Tanzania 

• forberedt nyt projekt i Bolivia 

Alt arbejde er frivil-
ligt og ulønnet.... 

Vi er faktisk lidt stolte 
over, hvad der er lyk-
kes... og ærgerlige 
over hvad der ikke 
er... men så prøver vi 
bare igen... 
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• deltaget i kampagnedag for Verdens Bedste Nyhederd 

• deltaget i 3 CISU-kurser 

• udsendt 9 numre af CICED NYT, inklusive en række ud-
dybende baggrundsartikler om temaer, der relaterer sig 
til projekterne. Det er næste en fordobling i forhold til 
den foregående periode. 

• forbedret og løbende vedligeholdt vores hjemmeside og 
brugt Facebook platformen til diverse markeringer 

• arbejdet intensivt med medlemsbevarelse og -hvervning, 
så vi for først gang har nået de 100 medlemmer 

• afholdt 6 bestyrelsesmøder og et weekend-seminar for 
bestyrelsen. 

Vi kommunikerer løbende med i alt 6 partnere i 5 lande: to i 
Asien, et i Afrika og et i Latinamerika. 

Vi følger løbende debat og arbejde i CISU og Globalt Fokus, her-
under ikke mindst temaer omkring FNs Verdensmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


