Beretning for Afrika Kontakt 2018/19
Beretningen er opdelt i tre dele:
1 Den politiske beretning
2 Den organisatoriske beretning
3 Gruppernes beretninger
Derefter følger forslag til arbejdsplan for 2019/20.

1 Den politiske beretning
I år er et ganske særligt år for Afrika Kontakt. Det er 40 år siden at vi blev stiftet som en
national kampagne mod apartheid i Sydafrika og det sydlige Afrika. Og det er i år at vi håber
at ændre vores navn og gå globalt.
På denne generalforsamling er der forslag om at vi ændrer navn: Fra Afrika Kontakt til
Global Aktion og med undertitlen Mennesker og miljø før profit. På engelsk Global Action People and Planet before Profit.
Navneskiftet er langt fra bare symbolsk. Det er et udtryk for en større politisk analyse om at
det Afrikanske kontinent ikke kan ses isoleret fra de udfoldninger som kapitalismen skaber
for fattige over hele verden. Den globale elite – små 80 mennesker, der tilsammen ejer mere
end 90% af al rigdom i verden – har tilranet sig politisk og økonomisk magt og har dermed
undergravet demokratiske principper, og har fortsat den ny-imperialistisk politik over for
udviklingslandenes befolkninger. En politik der betyder at fattige lande betaler prisen for
vores vækst og forbruger-kapitalisme, hvor profit går forud for mennesker og miljø. En politik
og ideologi, der også er hovedårsagen til klimakrisen.
En venstrefløj der ikke arbejder globalt
En anden erkendelse er at store dele af venstrefløjen ikke har et reelt globalt udsyn.
Analysen af globale politiske dynamikker er svag, og man er ikke i tæt kontakt med den
globale venstrefløj, der er groet frem gennem sociale bevægelser. Fælles for den globale
venstrefløj er at den er fremkommet via en politisering af de sociale bevægelser.
Bevægelser der ikke længere kun er systemkritiske, men også arbejder med at opbygge
alternativer. I Afrika Kontakt har vi i mange år samarbejdet med disse bevægelser og støttet
deres forsøg på at skabe alternativer, især indenfor landbrug og fødevareproduktion. Vi har
støttet deres organisering og mobiliseringen af lokalsamfund, i klar modstand mod storskala
minedrift og industrielt landbrug.
I det arbejde oplever vi sjældent at de lokale regeringer, uanset hvor mange røde flag de
tager frem ved festlige lejligheder, er til den store hjælp. Det normale er at vores kammerater
undertrykkes, at deres råderum som politiske aktivister skrumper og at korruption og
nepotisme er normalen. Vi ser manglende politisk ansvarlighed og ikke gennemførelsen af
en solidarisk politik. Hvis der er en ansvarlighed, er det over for den globale elite,
verdensbanken og IMF. Lokale politiske eliter betaler ikke skat, deres børn er på de fineste

universiteter i det globale nord og de viger ikke tilbage for at bruge vold mod deres egne
befolkninger.
Uden ansvar
Transnationale selskaber holdes ikke til ansvar for de overgreb de udfører på lokalsamfund,
klimaet og miljøet. Få landes domstole, hvis nogen overhoved, kan holde virksomheder med
så megen magt til regnskab for deres forbrydelser. Der er ikke en international retsorden der
bygger på retfærdighed. Det nuværende system kan ikke kontrolleres af de intuitioner der er
sat i verden for at skabe illusionen af demokrati.
Globalt udsyn
2018 var på mange måder et interessant år. På den globale scene så vi fremkomsten af
endnu flere højrepopulister. På den hjemlige politiske dagsorden bliver det tydeligere og
tydeligere, hvordan regeringen bruger udviklingsbistanden som et redskab til at støtte store,
danske virksomheder. Det ser vi i den bilaterale bistand, men også i de øgede midler til
programmer, der er målrettet danske virksomheder. Det er bekymrende at se hvordan
Investeringsfonden for Udviklingslandes med bistand i ryggen støtter store svinefarme og
oliekraftværker. I det forgangne år har vi tydeligt sagt fra: bistanden skal gå til dem, der har
mest brug for den.
I forbindelse med en række af de sager vi har taget op, Vales kul-produktion og
Gasudvindingen alt sammen i Mozambique samt virksomhedernes aktiviteter i det af
Marokko besatte Vestsahara, har vi været i kontakt med danske banker og pensionskasser.
Det har givet markante og positive ændninger i disses investeringer. Det er ikke alle der er
lige samarbejdsvillige, men flere selskaber har trukket jeg helt eller delvist fra at invitere i
fossile brændstoffer. Og et enkelt, MP Pension, har besluttet sig for at trække sine
investeringer fra alle virksomheder der har aktiviteter i besatte områder, herunder
Vestsahara.
Regeringens manglende klimapolitik
Både AK og mange andre har det sidste år optrappet vores klimaarbejde. Fraværet af en
dansk klimapolitik, der faktisk tager klimakrisen alvorligt er skræmmende. Det er et totalt
svigt af de kommende generationer. Der er ingen forståelse for, at der er brug for radikal
gentænkning af vores samfund, produktion og forbrug. Måske fordi det kræver
grundlæggende forandringer i økonomien og samfundet. Det kræver et brud med målet om
økonomisk vækst og øget profit. Der er i regeringen blind tiltro til, at det nok skal gå alt
sammen, og at markedet nok skal finde løsningerne hen af vejen. I midten af marts
meddelte FN’s klimapanel af afsmeltningen af isen på polerne, ikke var til at stoppe. For AK
er det vigtigt at fortælle at den globale ulighed også gælder klimaet. At det er fattige
mennesker og lande der betaler for vores overforbrug.
I Ak har på på den anden side styrket vores indsats på klimaområdet. Foruden aktiv
deltagelse i mange demonstrationer, events og protester, er vi lige nu i fuld gang med at
skabe en Festival. GRO - Festival for mad & klima. Festivalen vil finde sted i Havnegade i
det centrale København den 17 og 18 maj. Målet for festivalen er at samle de mange der
arbejder med vores fødevare og klimaet og er kritiske overfor det industrielle landbrug. På
sigt håber vi at Festivalen vil skabe mere samling, koordinering og samspil mellem med
mange foreninger og aktiviteter på området.
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Undergraver EU domstolen
Vi har med stor bekymring set hvordan et flertal i Folketinget, på trods af domme fra EU
domstolen, har valgt at støtte EU’s handelsaftaler med Marokko der omfatter det besatte
Vestsahara. Det flertal der før var før er forsvundet, og man er nu pro Marokko. Baggrunden
er selvfølgelig snævre politiske interesser i tilbagesendelse af flygtninge til Marokko. Med
dette skifte er respekt for international lov, folkeretten, EU’s øverste domstol og den
oprindelige befolkning i Vestsahara mindre vigtig.
Organisering for retten for at sige nej
I det globale syd er vores partnere, sammen med andre gode kræfter i det globale syd, i fuld
gang med at organisere lokalsamfund for at få dem til at sige nej til at betale prisen for vores
afhængighed af metaller, kul, olie, fødevare og fisk. Og sige ja til en udvikling, som folk lokalt
selv har indflydelse på. Under overskriften Right to say NO, mødtes græsrødder fra hele
verden i Sydafrika. I AK deltog vi aktivt i dette event, og har siden forpligtet os til at arbejde
med kampagnen i Danmark. Det bliver under overskriften “Udvikling for hvem?”.
Handels arbejdet
Vi har de sidste par år været med til at samle det fri-handel kritiske arbejde i Danmark. Selv
om handelsaftaler er med til at bestemme over vores liv, er der meget lidt viden om disse
aftaler. Med dannelsen af Netværk for solidarisk handel, bl.a. sammen med NOAH, har
målet i første omgang været at få en handelspolitisk debat ind på de forskellige
venstrefløjspartier. Der er derfor udgivet en række små hæfter målrettet politikerne, og en
række møder om mini seminarer med politikerne og deres assistenter. I maj munder det hele
ud en større rapport med anbefalinger til politikerne om hvad der kan og bør gøre når de
præsenteres for en ny handelsaftale.
Lige nu er det stop ISDS kampagnen der er fokus, men på sigt vil forhandlingerne om nye
Partnerskabsaftaler mellem EU og AVS landene kommer til at fylde mere. Selv om vores
handelssamarbejde fortsat ikke når så langt ud som vi gerne så, er vi kommet langt, godt
hjulpet på vej af demonstrationerne mod TTIP og CETA aftalerne. Grundlaget bfor at skabe
en bredere kritisk debat i Danmark er snart til stede.

2 Den organisatoriske beretning
En progressiv solidaritetsbevægelse
Med navneskiftet til Global Aktion ønsker vi at skabe en bred progressiv og venstreorienteret
solidaritetsbevægelse, der har en klar systemkritik både globalt og lokalt. Som har stærke
bånd til de sociale og progressive bevægelser i Nord og Syd. Vi vil bygge en bevægelse der
er udenomsparlamentarisk, mobilisere men også skal presse beslutningstagerne. Vi skal
være synlige i debatten, på gaden og i medierne.
Vi ved at der er mange, der ikke kan se sig selv i fagtoppens internationale arbejde eller de
store NGO’er og deres samarbejde og partnerskaber med private virksomheder. Vi tror ikke
på at det system, der har skabt uligheden og klimakrisen også kan frembringe reelle
løsninger.
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Vi kan se at den politiske aktivisme i Danmark ikke er samlet og vi tilbyder at være base og
samlende kraft for at skabe en stærkere organisering på de globale spørgsmål. Vi vil slå bro
mellem de kampe der er i Danmark og de globale kampe. Vi kalder det en platform for
politisk aktivisme.
Platform for politisk aktivisme i Danmark
I marts organiserede Afrika Kontakt konferencen “Modstand og Alternativer”. Det var vores
første forsøg på at åbne os over for andre politiske aktivist miljøer i Danmark. Indbyde dem
og forsøge at skabe et fælles rum for debat og handling. Vi har fået megen ros for vores
organisering af Modstand og Alternativer. Vores gæster fra Colombia, Filippinerne,
Sydafrika. Mozambique, Mauritius, Palæstina og Vestsahara, satte med deres oplæg en
stærk ramme for de 19 forskellige workshops der blev afviklet.
Når vi snakker om at blive en platform for politiske aktivisme, skal vi gøre det relevant at
bruge os som afsæt for sine aktiviteter i Danmark eller det globale syd. Vi er fortsat ved at
opsamle og evaluere på konferencen, og vil derefter beslutte hvordan vi bedst følger op.
Nye grupper og nye projekter:
Der er i det sidste år oprettet hele fire nye projektgrupper:
-

Udvikling for hvem gruppen

-

Labour Action - mennesker bag mærket

-

Gastivisterne
Mozambique Democracy group

Økonomisk beretning
Vi kommer ud af 2018 med et pænt overskud. De store nedskæringer af udviklingsbistanden
i 2015-2016 betød at AK i 2015 besluttet at vi fremover skal styrke vores egenkapital. Dette
er lykkes efter planen og AK har med udgangen af 2018 pæn egenkapital på næsten
850.000 DKK. De politiske vinde ser ikke ud til at ændre på besparelserne i
udviklingsbistanden, og det vil derfor være vigtigt for AK at fortsætte med at opbygge
egenkapital egenkapitalen, så vi også i fremtiden er rustet til usikre politiske og økonomiske
tider.

Forretningsudvalgets arbejde
Forretningsudvalget (FU) har ansvaret for foreningens økonomi og træffer beslutninger om,
hvordan foreningens fremtidige arbejde skal formes. Forretningsudvalgets opgave er derfor
kort fortalt, at have det store overblik i en travl organisation.
Forretningsudvalget holder ca. 12 til 16 møder om året, og alle Afrika Kontakts medlemmer
har mulighed for at deltage i disse møder, med taleret. Der deltager altid et af medlemmerne
fra sekretariatet under FU møderne, med taleret.
FU’s medlemmer 2018/19: Jonathan Nielsen, Louise Maria Skotte Møller, Malene Eilersen,
Sofie Gry Fridal Hansen, Mads Christian Barbesgaard, Mikael Meldstad, Carole Kouassi,
Astrid Alexandersen, Sabrah Møller.
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Forkvinde for FU: Sofie Gry Fridal Hansen.
Kasserer for Afrika Kontakt: Mikael Meldstad.
Forretningsudvalget har afholdt et møde om måneden i snit, samt en arbejdsweekend d.
20-21 oktober 2018. FU har haft tre udvalg: Politisk udvalg (PU), Organisatorisk udvalg (OU)
og Økonomiudvalget.
FU’s prioriteringer i 2018/19:
Afrika Kontakt talspersoner
Forretningsudvalget har arbejdet på at videreudvikle den politiske talsperson funktion, der
traditionelt set har været varetaget af Forpersonen i samarbejde med Politisk udvalg. Denne
prioritering opstod i erkendelse af at funktionen kræver nytænkning og flere ressourcer. Der
er udviklet planer for at omdefinere funktionen og splitte den op og etablere talspersoner for
forskellige tematiske ansvarsposter. Rollen blev defineret til at indebære to ting: en reaktiv
rolle på henvendelser fra journalister m.m. og en proaktiv rolle for strategisk udvikling
indenfor det tematiske område på Afrika Kontakts vegne. F.eks. har Researchkollektivet og
Egil været talsperson for Afrika Kontakt i forbindelse med rapporten og mediedækningen af
rapporten om Danmarks Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Og Zimbabwe
gruppen og Natasja var talsperson for Afrika Kontakt med valgobservationer fra Zimbabwe
under valget i juli 2018. I 2019/20 er der behov for videreudvikling og dialog med aktivisterne
omkring talspersons funktionen.
Afrika Kontakts økonomi og politisk retning for AK på længere sigt
Økonomien i Afrika Kontakt bygger på to dele. Medlemsindtægter og donationer og på
projektbevillinger fra CISU og andre donorer. Finansieringsmulighederne hos CISU har to
muligheder: Enkeltstående projektbevillinger (model 1) og en samlet program bevilling
(model 2). Forretningsudvalget har haft dybdegående drøftelser af de to modeller og er
endnu en gang kommet til konklusionen om at AK som forening hører bedst hjemme under
model 1, da det giver arbejdsgrupperne størst mulig ejerskab og fleksibilitet ift. valg af
partnere og prioritering for deres arbejde. Forretningsudvalgets holdning er at model 2 kan
medføre en øget centralisering og NGO-ficering og at dette er modstridende med Afrika
Kontakts strategi.
Aktivist trivsel, introforløb og fastholdelse
I Afrika Kontakt har vi som mål at være en stærk, mangfoldig og progressiv platform for
politisk aktivisme, imod global ulighed og for global retfærdighed. Vi er allerede godt i gang
og vi ved at der ting, der løbende skal forbedres. De sidste to år har Forretningsudvalget og
Sekretariatet haft fokus på at tiltrække flere aktivister og der er lavet forskellige tiltag for at
forbedre introforløbet. Formen for intro-møderne er ændret, der er blevet tilbudt
efterfølgende introduktionsmøder for de nye, og der har været fokus på at alle nye får en
AK-mentor når de starter.
Forretningsudvalget har taget hul på to nye initiativer for at arbejde med aktivist trivsel og
fastholdelse af aktivisterne:
● En aktivist survey for at vi alle sammen kan blive klogere på om AK er et godt sted at
være aktivist, og hvor AK's styrker og svagheder befinder sig i dag, og for at
indsamle forbedringsforslag. Resultaterne af undersøgelsen bliver delt med alle i AK
inden sommeren 2019. Forretningsudvalget håber, at alle arbejdsgrupper vil bruge
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●

den som en anledning til sætte en snak om organiseringen af arbejdet og trivsel i
gruppen på dagsorden, og evt. lave et "sundhedstjek" af arbejdet i gruppen.
Mange aktivister falder fra når de kommer i fuldtidsarbejde eller får børn pga.
arbejdsmængde og arbejdsformen i grupperne, der ofte er tidskrævende med mange
løbende møder. Derfor har Forretningsudvalget haft dybdegående drøftelser af vores
arbejds organiseringsformer og typen af arbejdsopgaver. Der er blevet udviklet på
oprettelsen af nye arbejdsformer, der skal passe bedre til denne gruppe af
medlemmer. I 2019/20 er der behov for videreudvikling af nye arbejdsformer i
samarbejde med arbejdsgrupperne og medlemmer der gerne vil bidrage til arbejdet i
AK uden at være med i en fast arbejdsgruppe.

Indflydelse hos CISU og i den udviklingspolitiske dagsorden
Sofie Gry Fridal Hansen, Forkvinde for Afrika Kontakt 2018/19 stillede op til CISU’s
bestyrelse d. 6 April 2019 og blev valgt ind. Dermed har Afrika Kontakt har fået en unik
mulighed for at få indflydelse og præge udviklingen af CISU, og fået en ny kanal til at søge
indflydelse på den bredere udviklingspolitiske dagsorden i Danmark og i Udenrigsministeriet.

Sekretariatets arbejde
Sekretariatet i Ak består af fire ansatte, Marie, Helle, Mathilde og Morten. Derudover har vi
tre praktikanter, Freja, Zofia og Anna. Tidligere i år sagde vi farvel til Klaus, der efter et år
rejste til Etiopien for at arbejde for FN. Desuden har vi en festival ansat frem til GRO festival
for mad & klima i midten af maj.
Dermed har vi nu i et år været en medarbejder mindre end før. Det kan mærkes på
arbejdspresset og dermed også på den service vi kan tilbyde grupperne.
Den primære opgave for Sekretariatet er at støtte gruppernes arbejde samt have styr på
økonomien, regnskaberne, budgettet og vores kampagne og informationsarbejde.
Det sidste år har vist et stigende aktivitetsniveau. Således er der kommet flere
arbejdsgrupper, flere projekter og flere aktivister. Det har lagt et stort pres på Sekretariatet
og de ansatte.
Sekretariatet har også i den forløbne periode afholdt en række kursusaftner og længere
forløb, der skal styre aktivisterne i AK fagligt og politisk. Der er nedgang i antallet af AK’ere
der deltager i CISUs aktiviteter.
Der er fortsat mange der gerne vil være aktive i AK, og fortsat mange der hurtigt forsvinder
igen, efter kun få måneder. Det er hårdt for grupperne der bruger megen tid på de nye, at så
relativt få bliver hængende. På den anden side er der en større gruppe af aktivister i dag end
for et år siden.
Sekretariatet har ligeledes til opgave at styrke vores medlemsbase, og dermed skabe en
mere bæredygtig økonomi. Efter flere år med god medlemsfremgang er det faldet lidt i 2018.
Hvis den tendens fortsætter vil få konsekvenser i forhold på hvilke aktiviteter vi kan
gennemføre og de ansattes ansættelse.
En mere aktiv forening, betyder også at det er sværere for de aktive at følge med og dermed
også engagere sig i det organisatoriske arbejde. Det giver mere ansvar til Sekretariatet og
de ansatte. Det er en udfordring vi skal tage alvorligt, og arbejde med fremadrettet.
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De nye lokaler i Wesselsgade fungerer godt, selvom der er pres på brugen af disse. De
første tre måneder af i år har vi haft NOAHs ansatte og praktikanter på besøg pga. en
vandskade i deres kontor. Dette korte men gode bofællesskab viser hvor tæt vi er på
hinanden politisk og den måde vi arbejder, og selvom det har været et kort bofællesskab, er
der basis for et endnu tættere samarbejde i fremtiden.

3. GRUPPERNES BERETNINGER
Klima gruppen
Dette år er i høj grad blevet karakteriseret ved en lang ansøgningsproces sammen med
vores partner, La Via Campesina. Efter et succesfuldt første projekt med La Via Campesina
(Byg Klima Retfærdighed), der sluttede i 2018 og et frugtbart partnerskab generelt,
besluttede vi at ansøge om en nye fase (Pathway to Climate Justice), der bygger på
erfaringerne fra den første projekt. Ansøgningen blev imidlertid afvist i foråret, hvilket betød,
at gruppen og vores partnere i ZIMSOFF, Zimbabwe har brugt en hel del af sommeren til
omskrivning og diskutere ansøgningen. Projektet blev accepteret af CISU i november 2018.
Fokus for samarbejdet mellem AK og LVC er klimaretfærdighed med et specifikt fokus på at
styrke sammenhæng og fortalervirksomhed i det regionale netværk af LVC SEAf i Syd- og
Østafrika samt på at opbygge kapaciteten af sine medlemsorganisationer i SADC-regionen.
LVC SEAf består af småskala fødevareproducenter, der er i frontlinjen, hvor
klimaændringerne rammer hårdest. LVC SEAf kritiserer den industrielle landbrugsindustri og
kapitalisering af natur og mad og fremhæver i stedet agro økologiske landbrugspraksis,
madsuverænitet og demokratisering af ressourcerne på lokalt, regionalt og internationalt
plan. En stor sejr for LVC, som et internationalt netværk, var i 2018 med FN's vedtagelse af
erklæringen om rettigheder for bønder og andre mennesker, der arbejder i landdistrikter,
som LVC har de sidste fire årtier har arbejdet hårdt for skulle blive en realitet.
I juni 2018 var to repræsentanter fra LVC SEAf i Danmark for at deltage i Folkemødet på
Bornholm, og for at afholde offentlige møder og mødes med danske allierede.
Klima aktivisterne i december inkluderede en vellykket fotoudstilling i Kulturtårnet på
Knippelsbro i København med billeder fra de to forskningsrejser til Kenya, Tanzania,
Mozambique og Zimbabwe.. Fotos der fortæller små fødevareproducenters historier i lyset af
klimaforandringerne.
Desuden har gruppen også været vært for et par forelæsninger for en gruppe amerikanske
universitetsstuderende med temaet, ”klimaretfærdighed” og gruppen har organiseret et par
filmvisninger og debatter.
I 2019 vil vi fortsætte med at styrke vores partnerskab med LVC SEAf, og vi ønsker at blive
stærkere i vores kampagner for klima retfærdighed og sammenkæde kampen mod
klimaforandringer med kampen mod kapitalisering af naturen og den neo liberale handel
regime set fra en dansk og europæisk perspektiv.
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Ocean Grabbing Gruppen
Aktive medlemmer i gruppen: Jeppe, Erika, Sif, Malene, Jonathan, Kenneth, Frederico = 7
aktive medlemmer.
Største bedrifter det sidste år:
I efteråret 2018 var vi i Mauritius for at møde vores nye partner CARES, og for at deltage i
deres årlige School of Ecology og deres nye koncept, the Indian Ocean Conference, som AK
har været med til at funde.
CARES havde inviteret de sejeste aktivister fra bevægelser og organisationer i det sydlige
Indiske Ocean og det sydøstlige Afrika, for at styrke en økologisk-politisk bevægelse i
regionen.
Vi mødte så mange seje mennesker, og vi fik et rigtigt godt indblik i hvordan vores partner
arbejder, og i de udfordringer og potentialer, regionen står overfor ift. militarisering af
havene, ocean- og beachgrabbing, asocial turisme, deep sea mining, kolonisering af land og
hav, ødelæggelse af vådområder og anden natur, klimaforadringer og umulige
fiskeripolitikker. Vi sluttede besøget af på allerbedste vis ved at formulere et udkast til et nyt
partnerskabsprojekt mellem AK og CARES.
I marts 2019 besøgte Ashok Subron fra CARES os i København.
Ashok var inviteret til at tale på AK’s konference Modstand & Alternativer og på
TransformDenmark!s konference.
Selvom Ocean Grabbing Gruppen desværre ikke var så stærkt repræsenterede på
konferencerne, var vi glade for at kunne dele Ashok/CARES med andre aktivister som deltog
på konferencerne.
Vi slog to fluer med ét smæk og brugte Ashoks besøg på at skrive en ansøgning til CISU om
et nyt, større og længere partnerskab mellem CARES og AK. Selvom det var en intensiv
proces, er vi glade for at ansøgningen er sendt afsted, og vi venter spændt på svar på
ansøgningen ”The Rising Ocean” til 2.412.399 DKK.
Planer for det næste år:
●
●
●
●

●
●

Modtage CISU’s bevilling på vores ansøgning ”The Rising Ocean”
Hvis ansøgningen ikke godkendes, retter vi den og indsender den til CISU’s
september-deadline
Deltage i GRO-festival, forhåbentlig sammen med Levende Hav
Tage på en felttur rundt i det danske land, hvor vi håber at besøge småfiskere,
aktivister og andre folk, der arbejder for en mere retfærdig forvaltning af de marine
ressourcer
Sende en miniansøgning til CISU for at hjælpe Jonathan fra Papa Ny Guieneas
organisation med at få råd til at købe en ny projektor.
I det hele taget opbygge en faglighed i gruppen ift. (dansk) fiskeripolitik og -metoder

Labour Action - mennesker bag mærket
Vi er nok den nyeste gruppe i Afrika Kontakt med opstart i februar/marts 2019. Vi er cirka 3-4
aktive indtil videre, men har flere på vores mailingliste. Helle fra sekretariatet hørte fra Clean
Clothes Campaign i Holland om nødvendigheden for at vise solidaritet med tøjarbejdere fra
Indonesien i forbindelse med åbningen af Uniqlos butik på Strøget. Vi havde derfor besøg i
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uge 14 af Clean Clothes Campaign og to arbejdere der mistede deres job efter Uniqlo ikke
havde vist nødvendig omhu, som beskrevet i FNs retninglinjer for menneskerettigheder for
erhverv (UNGP). Vi afholdte et åbent møde i AK, holdt gæsteforelæsning på KEA for
designstuderende, mødtes med 3F, DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel) og var i
Folketinget for at mødes med Rasmus Nordqvist (Å) som selv har en baggrund i
modeindustrien, og som er en af forslagsstillerne til B82 om lovpligtig due diligence. Selve
aktionen foregik fredag morgen foran butikken på Strøget. Det var virkelig dejligt at se så
mange ansigter fra både AK og Noah støtte op om sagen.
Resultater fra besøget:
- en artikel i en Indonesisk avis
- over 32,000 likes på Clean Clothes Campaigns instagram post (billede af Warni med
skiltet)
- vores egen instagram profil har også været meget aktiv, så følg os @LabourActionDK
- med hjælp fra Clean Clothes Campaigns netværk i USA blev der skrevet rigtigt mange
dårlige kommentarer på Uniqlos facebookside omkring åbningen af butikken på Strøget hvilket resulterede i at Uniqlo lukkede ned for kommentarer både på deres egen
facebookside og på begivenheden for Kbh-butikkens åbning
- vi håber dermed at Uniqlo snart vil mødes med arbejderne igen, men næste gang skal de
være klar til at forhandle med arbejderne
I løbet af 2019 vil vi først og fremmest arbejde på at få flere aktive i gruppen. Vi er allerede
gået igang med at finde ud af hvordan vi kan mindes de 1,134 arbejdere der døde da
tekstilfabrikken Rana Plaza styrtede sammen i Bangladesh for seks år siden. Desuden
snakker vi med kønsretfærdighedsgruppen Økokøn i Noah om et eventuelt samarbejde da
flere har vist interesse for dette. Men da vi er en ny gruppe er det svært at sige så meget
endnu, da alt dette jo kommer an på hvilke interesser nye medlemmer har.
Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1a4jCvwXHAlpC9Uibbl3gEv4lOXzhw5ZO

Vestsahara gruppen kampagne gruppen
Vi er 13 aktive medlemmer.
The two main results of the last 12 months of work for the group. Write a result from
Denmark and one from the Global South:
Gruppen opstod på baggrund af sidste års deltagelse i Sahara Marathon. I 2019
arrangerede vi en tur til Sahara Marathon og de saharawiske flygtningelejre i Algeriet, hvor
der deltog 6 aktivister fra AK og 10 personer, der ikke tidligere havde været tilknyttet til AK,
men som alle var interesserede i at lære mere om konflikten og lave oplysningsarbejde i
Danmark.
Under besøget i lejrene mødtes vi med en del civilsamfundsorganisationer dernede, men
havde også særligt fokus på at mødes og have dialoger med AKs strategiske partnere,
POLISARIO, UESARIO og SCAP.
Efter turen til lejrene havde vi første stiftende møde for den nye Vestsahara Kampagne
gruppe d. 2/4/2019, hvor 11 af de 15 deltagere fra turen blev aktivister i AK og medlemmer i
gruppen.
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Other results of your (and your partner's) work can just list in a shorter form:
Ikke relevant, da vi ikke har nogen officielle partnere, og stadig er en helt ny gruppe.
Future Plans of the Group :
Write shortly what the group will work to achieve next year. Again like an example
from Denmark and one from the Global South:
Ved det stiftende møde for den nye gruppe blev vi enige om at fokus for gruppen er
kampagnearbejde i Danmark, der skal øge det generelle kendskab til konflikten hos den
“ganske dansker”. Vi tager blandt andet inspiration fra palæstinensiske aktivisters succes
med at skabe mainstream fokus på Palæstina/Israel konflikten, og derigennem skabe stor
støtte.
Vi har udarbejdet et årshjul for gruppen, der blandt andre aktiviteter fokuserer på:
-
Artikelskrivning
-
Afholdelse af folkekøkkener og filmaftner
-
Besøg i Danmark fra Equipe Media og Nushatta (to medieaktivistiske organisationer fra
de besatte områder)
-
Støtte til Equipe Media og Nushatta i deres arbejde
-
Opdateringer og mindre kampagner på de sociale medier, omkring særlige mærkedage
-
Udarbejdelse af en håndbog med modsvar til den Marokkanske håndbog, der spreder
falske ”fakta” om konflikten – med reel fakta.
-
Podcast om konflikten

Vestsahara politik gruppen
Gruppen har pt 6 medlemmer og vores fokus er på de politiske processer, herunder
handelsaftaler, som involvere Vestsahara på den ene eller anden måde.
Gruppen har i løbet af året arbejdet tæt med en gruppe medlemmer af Folketing og EU
parlamentet, for at få rejst debatten om Vestsahara. Der har de sidste to år været hele fire
domme fra EU domstolen, der klart siger at Vestsahara ikke er en del af Marokko. Med
udgangspunkt i disse fire domme har vi kontaktet regering og EU kommissionen, og
sammen med andre i EU forsøgt at skabe et politisk pres, så at Eu ikke indgik handelsaftaler
med Marokko der omfattede det besatte Vestsahara. dette lykkedes desværre ikke. Et stort
flertal stemte for de to handelsaftaler der blev indgået i 2018/19. Dette skete desværre med
dansk støtte og fra et bredt flertal i Folketinget.
En række pensionskasser har trukket deres investeringer fra selskaber der er aktive i
Vestsahara. Det er en positiv udvikling, som vi har arbejdet for i mange år. Det danske rederi
Ultrabulk, der har været den største transportør af fosfat fra det besatte Vestsahara, har
måtte stoppe deres sejladser, da deres kunde har stoppet importen af fosfat fra Vestsahara.
Lige nu er gruppen ved at færdiggøre en ny rapport om danske investeringer i virksomheder
der har aktiviteter i Vestsahara. Rapporten kommer i maj.
I år vil vi fortsætte arbejdet med at påvirke Folketing og EU systemet. Med udgivelsen af en
ny rapport om danske investeringer i Vestsahara, vil vi forny vores dialog med danske
banker og pensionskasser.
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Udvikling for hvem gruppen - Development for Whom?
The group name and number of active members in the group: Currently we are ten
active members of the group.
The two main results of the last 12 months of work for the group:
Global South: The group was founded in November of 2018. We got a 500.000 DKK CISU
grant to participate in- and support the two conferences PPT (Permanent People’s Tribunal)
and TSF (Thematic Social Forum) in Johannesburg, South Africa, in collaboration with our
partners AIDC and TCOE. The point of participating was to a) gather material for a
Nordic/European version of the Right To Say No campaign, and to b) strengthen networks
with organisations across the globe.
Denmark: On the 17th of March we organised the conference Resistance & Alternatives,
which had 6 international speakers, 17 workshop panels on different themes facilitated by
different organisations and activists, and a total 160 participants.
Other results of your (and your partner's) work can just list in a shorter form.
- AIDCs Right 2 Say No campaign is still in the works, but will be taking off
- TSF conclusions were submitted to all participants
Future Plans of the Group :
Write shortly what the group will work to achieve next year. Again like an example from
Denmark and one from the Global south.
Global South: CISU application deadline for 1.5m DKK in September. Will be tied to
informational work in Denmark, and based on the Development for Whom? Campaign,
which will be launched in Denmark. We are still in the process of finding out who will be the
partners in the intervention, but are hoping to expand beyond the African continent.
Denmark: We will also look into arranging another conference of Resistance & Alternatives
for next year (early 2020).

Gastivisterne - Mozambique
Aktive medlemmer: Zofia Sjeerm, Peter Sofev, Taiana Melo and Jule Wichern
To større resultater de sidste 12 måneder:

Succesfuld ansøgning til CISU og opstart af projektet:
Efter at have etableret Gativist gruppen i AK i November 2018, ansøgte vi, sammen
med JA!, for penge hos CISU, og ansøgningen blev dernæst godkendt i januar 2019.
Efter det arbejdede begge parter på Agreement of Cooperation, som hjalp os med at
få en succesfuld lancering af projektet.
Succesfuld opstart med JA!:
I slut februar 2019 rejste Zofia and Marie from Afrika Kontakt til Pemba for at lave
start up visit med JA!, hvilket gik rigtig godt. Vi mødte flere ngoer i Pemba og to
‘community members’ fra nord kom ned til Pemba for at holde møde med os.
10

JA! har fået etableret en lokal medarbejder ved navn Passar, som er fortrolig med og
rejser mellem de forskellige landsbyer og lokalsamfund. Passar er desuden med til
møder, når befolkningen mødes med Anadarko, mm.
Fremtidsplaner for gruppen:
Den næste plan for gruppen er at lancere vores kampagne, som fokuserer på problemer
med LNG (Gas) i Mozambique samt de store konsekvenser, det har for folk at blive fordrevet
og genbosat. Derudover vil der være et stort fokus på de miljømæssige konsekvenser ved at
fokusere på de danske link til de store virksomheder, der udvinder gas i området, heriblandt,
Anadarko, ENI og Exxon Mobile, gennem danske pensioners investeringer.
Derudover vil vi linke gas-udvindingen og sagen i Cabo Delgado til større
klimaproblematikker og understrege vigtigheden af at presse større virksomheder til at
respektere lokales rettigheder.
I dette kampagne arbejde vil vi bruge materiale fra en video, som JA! har produceret, samt
vores eget materiale til at lave en film, der opfordrer til dansk ansvarlighed til at handle og
vise solidaritet.

Mozambique gruppen
Vi er 6 aktive medlemmer.
I de sidste 12 måneder har vi lagt pres på danske pensionskasser for at få den til at trække
deres investeringer i Extrative Industries i Mozambique, da disse ødelægger folks
livsgrundlag og miljøet. Nogle pensionskasser har trukket deres investeringer, og andre er
gået i dialog med virksomhederne, for at få dokumentation fra dem om deres ageren i
kulminerne i Tete provinsen. Vi samarbejder med vores partner AAAJC, som fodrer os med
beviser og dokumentation på den meget negative indvirkning, kul-industrien har for
lokalsamfundene.
En af de største krænkere er det brasilianske transnationale firma Vale. AAAJC har hjulpet
lokalsamfund ved Vale minerne til at sætte virksomheden under pres ved bl.a. at organisere
demonstrationer, blokere vejene og meget mere. Efter flere års pres fra lokalsamfund,
AAAJC og fra udlandet, herunder AK, har danske pensionsfonde trukket deres investeringer
i Vale og stillet spørgsmål til Vale's adfærd. Det betyder at Vale nu er interesseret i at
komme i dialog med lokalsamfundene. Lokalsamfundene indgår i dialogerne for at fortælle
Vale om deres krav. Denne dialog følges tæt af civilsamfundet i Mozambique såvel som i
udlandet, investorer og regeringen i Mozambique.
AAAJC organiserede også den første kvinde-march i landområderne ved Vale minen, der
går gennem forskellige lokalsamfund i Tete og fortæller om de negative virkninger og
krænkelser af rettigheder udført af udvindingsindustrien samt giver plads til kvinderne så
disse kan deltage i kampen og så de også betragtes som en naturlig del i at løse
problemerne på samme måde som mændene.
Det fremtidige arbejde i Tete provinsen vil fokuserer på at få den mozambiquiske regering til
at gennemføre og implementere deres politikker for at forsvare lokalsamfundenes
rettigheder, og i Danmark vil vi arbejde på at øge presset på de danske pensionskasser for
at få dem til at trække deres investeringer fra kul-industrien, og at lægge pres på de
virksomheder, der hjælper investorer på globalt plan med at gøre samfundsmæssige
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ansvarlige investeringer og ikke investere i aktiviteter, der ødelægger folks liv og miljø samt
bidrager til klimaændringer.

Zimbabwe gruppen
Vi er pt. 4 aktive medlemmer i gruppen.
Der har ikke sket så meget i Zimbabwe-gruppen, men der har sket nogle spænende ting hos
vores partner, IYWD. Selv om det ikke var vores gruppe de der organiserede det, var et par
fra gruppen, sammen med vores partnere med til at organisere at en gruppe fra AK var
opsavatore til valget i Zimbabwe. Valget i juli udviklede sig meget problematik. Både den
politiske opposition og civilsamfundet i Zimbabwe betaler nu prisen i form af øget
undertrykkelse og mindre plads til deres aktiviteter. Vores partner Institute for Young Women
Development, IYWD, har oplevet at flere af deres medlemmer er anholdt og fortsat er
fængslet. Det gør det ikke lettere at mobilisere kvinderne fremadrettet. Op til og efter valget
afholdte vi velbesøgte offentlige møder om udviklingen i Zimbabwe.
IYWD har fået markant indflydelse i nogle af de traditionelle domstole i Mashonaland
Central. For eksempel, er en gruppe af de unge kvinder blevet inviteret til at deltage i den
juridiske domstols beslutningsproces, hvor kvinderne har kommet med deres bud på løsning
af en konkret sag.
Derudover organiserede IYWD en feministskole i efteråret 2018 som fik national
opmærksomhed.
Den største erfaring vi har høstet i gruppen er ansøgningsprocessen til CISU’s DERF-pulje.
AK og IYWD’s aktivisme med fokus på, at gøre op med de patriarkalske strukturer i
Zimbabwe, passede dårlig ind i et humanitært arbejde. Vi har derfor fundet ud af, at
neutralitet ikke ligger lige til højrebenet hverken hos os i DK eller hos IYWD i Zimbabwe. Det
var i grunden en god bekræftelse, men spændte dog ben for os mhp. at få ansøgningen
godkendt.
I det kommende år vil vi i Zimbabwe-gruppen søge at være mere aktive i Danmark ved at
f.eks. afholde et arrangement med fokus på feminisme.
IYWD er godt i gang med at udvikle en fælles forståelse af feminisme internt i
organisationen, og vil i november vedtage en officiel feminist strategi der er udviklet på
baggrund af output fra dialogmøder mellem medlemmerne og organisationens interessenter.
Derudover har statens øgede undertrykkelse gjort, at IYWD vil fokusere endnu mere på at
synliggøre sit engagement i civilsamfundet og kræve sin ret som civilsamfundsorganisation.

Mozambique Democracy group
Projekt navn: Platform for Democratic Debate
Aktive medlemmer i gruppen: Tara Sacker, Alberica Rindi, Marie Hagensen
Resultater:
De vigtigste resultater for gruppen de seneste 2 måneder er:
I samarbejde med vores partner Forum Mulher og en uformel gruppe af aktivistiske
journalister blev der skabt en ny digitale platform, med nye artikler publiceret hver uge.
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I februar blev ”School of democratic debate” afholdt i Beira. Her mødtes aktivister fra hele
landet, og fra forskellige organisationer, og udvekslede erfaringer og informationer. I løbet af
skolen blev de aktuelle politiske og sociale problemstillinger analyseret og drøftet i
fællesskab. Her deltog også repræsentanter fra lignende medie platforme fra Brasilien og
Danmark, for at vidensdele samt styrke det international samarbejde.
På baggrund af skolen vil deltagerne bidrage til platformen med indhold fra aktivisternes
respektive områder bl.a. feminisme, ligestilling, miljø, landrettigheder mm.
I Danmark har vi afholdt en workshop omkring aktivistisk journalistik, med midler fra
oplysningspuljen. Vi havde indlægsholdere fra alternative medieplatforme, journalister og
CISU. Deltagerne deltog efterfølgende i workshops om de forskellige emner.
Gruppens fremtidige:
Arbejdet fremover er fokuseret på at øge antallet af bidragydere og antallet af læserne på
platformen. Endvidere bliver der lavet et magasin i den næste periode, og der bliver afholdt
en officiel launch af platformen for at skabe mere opmærksomhed.
Vi planlægger også at afholde endnu en workshop om journalistik i Danmark i løbet af
sommeren, med de resterende midler fra oplysningspuljen.
Lige nu har katastrofen fra Cyklon Idai sat landet i nødstilfælde, hvilket naturligt også
påvirker arbejdet i projektet.

Sydafrika gruppen
Sydafrika-gruppen er en lille, hyggelig gruppe der pt. består af fire mennesker. Vi
samarbejder med TCOE og CSAAWU i Sydafrika om at forbedre landarbejderes vilkår og
rettigheder.
I år er vi gået ind i en ny fase i vores samarbejde. Vi har nemlig taget skridtet fra at være
udelukkende solidaritetspartnere, til nu at være partnere på vores første rigtige fælles
projekt. Efter lang tids hårdt arbejde kom vores baby til verden, og vi fik CISUs godkendelse
på et lille civilsamfundsprojekt ved navn ’workers not slaves’. Projektet har til formål at bakke
op om CSAAWU og deres arbejde, og gennem kapacitetsopbygning af hele fagforeningen at
støtte arbejderne i deres kamp for bedre forhold. Projektet startede op med inception-phase
fra januar, og i løbet af det næste års tid skal der afholdes en række træningsaktiviteter,
herunder både ledelses-seminar, kvinde-skole og tillidsmandstræninger. Vi glæder os!
Vores aktiviteter i Danmark har også båret frugt i det seneste år, og vi oplever generelt
interesse for vores arbejde. Vigtigst er det måske, at AIF Silkeborg, som vi har haft jævnlig
kontakt med i de seneste år, har besluttet at gøre CSAAWU til deres solidaritetspartner for
de næste år. Det betyder dels at de bidrager til oplysning og kendskab til landarbejderne i
Sydafrika, og dels betyder det et økonomisk afkast til fagforeningen. Bonus hele vejen rundt!
Derudover er vi pt medarrangører på en filmfestival om Sydafrika i samarbejde med
Cinemateket. Her bliver der i løbet af hele april vist sydafrikanske fim – og vi har også
mulighed for at vise nogle af de fede, aktivistiske film, som har med vores arbejde at gøre.
Kom lige med, alle sammen!
Det næste år kommer vores fælles projekt til at fylde meget i partnerskabet. Men vi drømmer
stadig om mere endnu. Pt jonglerer vi med tanken om at indsende en konceptnote til EU. De
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har nemlig udsendt et ’call for applications’ på menneskerettighedsprojekter i Sydafrika, hvor
projekter med fokus på marginaliserede arbejdere ligger højt på listen – og det er jo lige os!
Alt i alt går det godt i vores lille ’tripartite’ partnerskab – og vi ser frem til endnu tættere
samarbejde i fremtiden.

Research kollektivet
I research kollektivet har vi i år sat en politisk dagsorden om problemerne ved at give
udviklingsbistand til store danske virksomheder. Mærsk og Danone får måske noget ud af
det, men for de lokale småbønder og mindre virksomheder, der duer det ikke. De får bare
multinationale giganter at konkurrere med - virksomheder med landbrugsstøtte og bistand i
ryggen. Det viste vores rapport om Investeringsfonden for Udviklingslande og med artikler i
blandt andet Information og Politiken fik vi generet en offentlig debat. Det betød, at
Udviklingsministeren måtte bøje sig og medgive at vores anbefalinger “peger i den rigtige
retning”. Og IFU har lavet en forbedret bæredygtighedspolitik, der som noget nyt bekræfter,
at de skal investere i overensstemmelse med Paris-aftalen. Desværre ser det ikke ud til, at
det vil blive fulgt op af reelle forandringer i måden IFU investerer på. Men vores pres har
uden tvivl skabt bekymring hos IFU om kritik og fremtidige politiske konsekvenser, når de vil
investere i fossile brændsler og svinefabrikker. Vi har etableret god kontakt til
oppositionspolitikere, så vi har et godt udgangspunkt for at presse en evt. ny regering. For i
det næste år fortsætter kampen om at lade bistandskronerne gå til dem, der har størst behov
- ikke multinationale giganter.
Vi fortsætter dog denne kamp i Politisk Udvalg og i Right2SayNo gruppen, mens research
kollektivet er stoppet for nu.

Handelspolitisk gruppe
Aktive medlemmer: Magnus, Johan, Julie og Arnold
Det forgangne år i handelsgruppen har budt på en broget palet af aktiviteter. Overordnet kan
det siges, at vi har fået styrket vores fokus på alternativer til den nuværende handelspolitik i
stedet for udelukkende at kritisere den nuværende politik. Det er sket på forskellige måder.
Vi har lagt pres på danske politikere angående due diligence-lovgivning, navnlig FN’s
bindende traktat for menneskerettigheder og transnationale virksomheder, som forhandles i
FN. I den forbindelse har gruppen både haft foretræde for Udenrigsudvalget, været tilstede
ved forhandlingerne i Geneve og været en del af det politiske pres, som har ført til
fremsættelsen af beslutningsforslag fra venstrefløjen om dette.
Styrkelse af netværk er også højt på gruppens dagsorden. Det vil både sige pleje af det
internationale netværk i Seattle2Brussels og at komme i dialog med og få engageret flere
aktører i arbejdet med solidarisk handelspolitik. Det er bl.a. sket ifm. den fælleseuropæiske
kampagne ”Stop ISDS”, som gruppen er en del af, og som har fået over en halv million
europæeres underskrift. Her deltager vi sammen med NOAH, BJMF, PROSA og
Mellemfolkelig Samvirke, og især en øget dialog med fagbevægelsen står centralt hos
gruppen.
Gruppen har fortsat arbejdet i Netværk for Solidarisk Handel med NOAH, MAK og Colombia
Solidaritet. Netværket har udgivet publikationer om alternativ handelspolitik og en
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afsluttende rapport kommer 17. maj. Netværket ’udløber’ officielt til sommer, men
handelgruppen er meget glade for dette politiske samarbejde og ønsker at fortsætte det på
den eller anden måde.
Gruppen har desuden holdt foredrag på højskoler, lavet aktioner på Dronning Louises Bro
og afholdt workshops til septemberskole på Makvärket og til konferencen 17. marts.
De fremtidige planer for gruppen består i høj grad i at fortsætte ad de nuværende stier. Dvs.
at fortsætte netværkspleje og -styrkelse i ind- og udland, afholde foredrag og aktioner og
fortsætte med Stop ISDS-kampagnen. Vi ønsker både at skærpe vores visioner for alternativ
handelspolitik og komme længere ud med den. Det er en forhåbning at gruppen får flere
aktive medlemmer i det kommende år, da dette er en udfordring.

Swaziland gruppen
Nuværende medlemmer af gruppen: I gruppen er der på nuværende tidspunkt 4
medlemmer alle er relativt nye. Der har været et medlemsskift i gruppen grundet tidligere
medlemmer har fået fuldtidsarbejde, travlt med studie, gået på barsel osv.
Resultater det seneste år: I foråret 18 ansøgte Swazi-gruppen of SUDF om 1,5 mio. til
”Push for Peoples Governance” projekt hos CISU, hvilket blev godkendt. Dette gør det
muligt at forsætte arbejdet med at fremme demokratisk udvikling i Swaziland. I efteråret 18
var 3 tidligere medlemmer i Swaziland for at forbedre samarbejdet mellem AK og SUDF.
Fremtidige planer: På nuværende tidspunkt arbejdes der på en CISU-ansøgning til ”Labour
school”, der har til formål at fremme samarbejdet mellem SUDF of TUCOSWA (Trade Union
Congress of Swaziland). Derudover planlægger vi et partnerbesøg til foråret. I Danmark
arbejdes der på at skabe mere fokus om situationen i Swaziland. Vi har her planer om at
gøre dette via filmaftener dette er også ment til at skaffe flere medlemmer til gruppen.
Yderlig, arbejdes der på kampagne arbejde som artikler, et partnerbesøg vil være ideelt til
dette.

Health Rights Group
We are 7 active members.
The two main results of the last 12 months of work for the group. Write a result from
Denmark and one from the Global south.
Result from the Global South: In January of 2019 we finished the one-year project
“Powerful Flower Workers” – here we did a final project visit in November 2018, and we are
currently in the process of finalizing the project with the partner and CISU.
Result from Denmark: We have for the past few months worked on a campaign which will
be focused on Mother’s Day (12th of May). Here we want to highlight the injustices to health
rights and workers rights in the floral culture in Uganda, and how this connects with the
import of flowers and consumerism in Denmark.
Other results of your (and your partner's) work can just list in a shorter form.
Our partners Solidarity Uganda carried out several great activities during the last year:
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Carried out planned trainings to identify allies and mobilise field workers to carry out
non-violent resistance
A social media campaign highlighting the violations of workers health rights. This led to
the organisation coming in to the national media in a debate. These messages were
posted with the hashtags #AuditFlowerFarmsNow, #HealthBeforeFlowers,
#HealthInsuranceForAllFarmworkers
The flowers demonstrated against their employers by wearing bright green scarves with
the text “Health Before Flowers” to work – even though some employers banned this.
The production of short films to document cases of the flower workers
They conducted a direct action (demonstration) aimed at the Dutch Embassy in
Kampala

Future Plans of the Group:
Write shortly what the group will work to achieve next year. Again like an example from
Denmark and one from the Global south.
Denmark: We are still working on the Mother’s Day campaign, which will have several
activities to be carried out in May.
Other than that, we have decided not to continue the “Powerful Flower Workers”-project with
another CISU application. Therefore, once the Mother’s Day campaign is over, we will
discuss in the group what our future project will be.
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