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Forsidebilledet er fra Filippinerne april måned og de bemaskede personer" er fra venstre Dhino, 
· næstformand for Lumbai Ka Marawi, Tetots og Esme, fra ICESDev. · · · · 

Forord 
2020 var et mærkeligt og skelsættende år. Pandemien har haft en enorm indflydelse på alt omkring 
os og ikke mindst for DIB, hvor hele omdrejningspunktet er det internationale arbejde. Med 'et 
ophørte alle rejser, og alle projektaktiviteter blev på en gang sendt hjem - ikke bare hjem til Dan 
mark, men helt hjem i stuerne og ved køkkenbordene. Heldigvis er Sekretariatet og alle I frivillige 
meget dygtige til omstilling og har en solid erfaring med kommunikation verden rundt: Alle de 
gode personlige og varme relationer, der imellem os og vores partnere er hele grundlaget for vores 
arbejde og især i et år, hvor vi ikke har kunnet mødes, høster vi af den kapital. Året er derfor - til 
trods- gået godt, økonomien balancerer, der er kommet nye projekter til og det ser ud til, vi kan 
bemande Sekretariatet lidt bedre i· 2021. Alt tyder på, at vi kommer stærkt igen i de kommende år 
og kan styrke vores internationale tilstedeværelse også helt derude i verdens afkroge, hvor vi gerne 
vil være. 

Ca,:sten Lutzen, formand 
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Årets gang i organisationen 
Ikke overraskende blev 2020 et år, der stod i coronaens tegn, både herhjemme og særligt også 
for vores projektpartnere. Da Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts var dergodt gang i 
aktiviteterne. Lea og Simon var på projektbesøg i Bolivia, som pludselig fik travlt med at komme 
hjem inden den internationale flytrafik lukkede ned. Herhjemme havde vi lige afholdt vores første 
skolebesøg med vores forandringsprojekt #staaropforverden. Og de 8 besøg som var planlagt til 
de kommende uger, blev sat på standby. Her 13 måneder senere venter vi stadig på, at det bliver 
muligt for os at komme ud på skolerne med det materiale Didier, Jeanette og sidenhen Simon har . 
udarbejdet. Simon og Didier benyttede dog sidenhen lejligheden til at lave en online version af 
materialet, så det blev muligt at anvende for lærerne, uden vi skal komme ud og besøge skolerne. 
Materiale, film og undervisningsoplæg kan findes her: https://staaropforverden.dk/ 

Selvom pandemien har vanskeliggjort·arbejdsbetingelserne på vores projekter, så har der stadig 
været knald på i 2020. Det gælder både i forhold til at holde projekterne kørende, i det omfang det 
har været muligt, og tilpasse dem til de nye omstændigheder, men også med at få sat nye projek 
ter i søen. Vi fik i 2020 bevilliget et større EVD projekt til Sydasien under Civilsamfundspuljen; 
to projekter til henholdsvis Filippinerne og Bolivia igennem den nyligt oprettet særbevilling til 
styrkelse af civilsamfundets råderum (aka Civic Space), og sidst, men ikke mindst, så har Didi 
er og Mie fået et projekt igennem Engagementspuljen. Det blev også til et par afviste projekter 
imellem - to COVID-19 DERF ansøgninger til Filippinerne og Bolivia, en ansøgning sammen 
med INFORSE-11etværket, og Didier og Mie oplevede også et afslag i Engagementspuljens første 
ansøgningsrunde, på grund af manglende midler. 

At vi i DIB kom så godt i gennem 2020, som vi gjorde, kunne ikke være sket uden vores seje friv 
illige, personale, bestyrelse og, ikke mindst, vores medlemmer. Derfor skal der lyde et mega stort 

tak for indsatsen og opbakningen i 2020 - vi håber, I vil være med i 2021 
også i)- 

Desværre var 2020 var også året, hvor vi alt for tidligt mistede to gode 
kollegaer, Susanne Pascal og Jose Den 
nis "Tetots" Manda. Susanne var vores 
mangeårige kollega fra MUNDU, som vi 
deler kontor med til dagligt, og som også 
har siddet i DIBs bestyrelse i en årrække. 
Tetots, var direktør og projektkoordina 
tor i vores filippinske partnerorganisation 
ICESDev, som vi siden 2015 har arbejdet 

sammen med på flere projekter i Iligan og Marawi. 

Både Susanne og Tetots var ildsjæle og kæmpede for en mere ret 
færdig verden, og de har begge gjort et stort indtryk på de folk, de 
havde berøring med. På kontoret er det stadig mærkeligt at tænke 
på, at Susanne ikke vil komme ind ad døren med et glad hej, og det 
vil også være specielt at komme tilbage til Iligan (når vi engang må 
det), uden at Tetots er der. De er i den grad savnet! 

Medlemmer. 
I 2020 endte vi med at være 54 medlemmer. Sidste år havde vi 55. Den seneste årrække har vi 
svinget mellem 50-60 medlemmer, og kravet for at søge midler fra CISU er, at vi har mindst 50 
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betalende medlemmer. 

Det er en god og trofast medlemsskare vi har, med få udskiftninger undervejs, og mange af med 
lemmerne er også aktivt involveret i foreningens. arbejde. Derudover er det positivt, at vi kan 
fastholde medlemmerne, og at vi. ikke i så høj grad som tidligere er nødsaget til at lave en aktiv 
medlernshvervning' omkring jul og nytår for at sikre de sidste medlemmer kommer i hus. Men det 
ville 'selvfølgelig ikke være dårligt med et stigende medlemstal til at af spejle den gode udvikling, . 
vi er i :) · · 

Bestyrelsen 
Generalforsamlingen og valg til bestyrelsen blev afholdt 15 .. juni, og med den efterfølgende kon- 
stituering så bestyrelsen således ud i det forløbne år: . 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Carsten Lutzen, formand 

Michael Vogt, næstformand 

Bjarke Rambøll, kasserer 

Camilla Rothkegel Sternberg 

Manju Nielsen 

· Suppleanter: · 

Lea Pascal 

Lene de Neergaard Hansen 

Der var genvalg til Camilla, Bjarke og Michael i bestyrelsen, og Lene og Lea .som.suppleanter, Be-' 
styrelsen har mødtes ca. hver anden måned og har i det forgangne år haft fortsat på fokus på støtte 
og sparring omkring driften og udviklingen af Sekretariatet, herunder økonomi, ressourceallok 
ering og organisationsudvikling samt at yde sparring for projektgrupperne, hvor konkrete udfor 
dringer og spørgsmål fra projekterne har været diskuteret. Coronaens påvirkning af den daglige 

. drift i DIB og projekterne har selvsagt været et tilbagevendende e1:1ne for bestyrelsen .. 

Frivillige 
DIB har en gruppe frivillige, som yder en stor indsats, og som på mange forskellige måder gør, at 
.DIB lykkes med at skaffe både store og små bevillinger til mange forskelligartedeprojekter. Der er 
pt. 2 landegrupper, og så er der folk, som laver diverse ad hoc-opgaver, hvilket er en kæmpe hjælp 
for Sekretariatet. 

Nepal-gruppen består af fem medlemmer, som har været med hele året: Jeppe, Manju, Nikita, Son 
ja og Camilla. I august lykkedes det at samle alle gruppens medlemmer til et møde i Aarhus - ellers 
er møderne foregået over Skype ca. en gang om måneden eller hver anden måned. 

Bolivia-gruppen har for tiden 6 medlemmer: Helle, Lea, Michael, Clara, Lenka og Simon, mens 
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også Rikke var med ved årets første møde. I starten af året var det muligt at mødes fysisk på kon 
toret i Aarhus, og efter første møde var vi ude at spise sammen, men ellers har vi kørt møderne _ 
online. 

Derudover har Paul Erik hjulpet med lidt praktisk på 4. sal, bl.a opsætning af en ny lampe over 
mødebordet, og så har han og fotografJørgen Nielsen stået for opsætning af fotoudstillingen Slum 
Blues på Hjørring Gymnasium og HF. . 

Sekretariatet 
Den faste stab på Sekretariatet har i det forgangne år bestået af Lykke Valentin, som projekt- og 
sekretariatsleder på fuldtid, og Simon Langvad Græsbøll Iversen som administrator på deltid og 
projektansvarlig for #staaropforverden (som sluttede i 2020) og for Civic Space-projektet i Bolivia, 
.~om blev godkendt i marginen af 2020/21. 

Sekretariatet har igen i år fået uvurderlig hjælp af engagerede frivil 
lige og dygtige folk i praktik. I foråret havde vi Adriana Percå i sprog 
praktik, men forløbet. blev kortet ned, da vi alle blev hjemsendt, og 
det var svært at opretholde de samme rammer som på en fysisk ar 
bejdsplads. I efteråret havde vi Sabrina de Jong Cini i virksomhed 
spraktik; og hun var særligt en drivkraft bag ansøgningen· til Civ 
ic Space-puljen sammen med Simon og vores bolivianske partner 
Teko Kavi. ., 

DIB Sekretariatet er stadig en del ·af kontorfællesskabet U-huset, 
hvor vi til dagligt deler kontor på 4. sal med MUNDU. Oxfam IBIS 

- og Mellemamerika Komiteen (MAK) opsagde deres kontorplads i 2020, så der 
erledige pladser. Lykke varetager vores interesser i U-husets bestyrelse, og hun er desuden DIBs - 
repræsentant i MDNDUs bestyrelse. 

Økonomien 
DIBs økonomi er baseret på administrationsbidrag og honorarer fra projekterne, driftstilskud fra 
Sl?ts- og Kulturstyrelsen, samt.den indtægt, der er fra medlemskontingenterne og donationer. 

I år ender vi ud med "et mindre underskud, på -38.000 kr. Vi havde budgetteret med et mindre 
underskud (-16.000 kr.), hvor vi havde håbet og satset på, at det ville ende ud i et mindre over 
skud. Det endte dog ikke sådan på grund af corona. Flere projektaktiviteter blev sat på standby, og 
projekter, som var planlagt afsluttet, blev udskudt til 2021. Derfor ender vi ud med et lidt større 
underskud end først antaget. Heldigvis ser økonomien for 2021 ud til at blive rigtig god :) 

Årets igangværende projekter 
A/3 afsluttet med flotte resultater i Bolivia 

. AJ3's projektaktiviteter, som fik jord-til-bord- og legende læring-tilgangen indført og udbr~dt i 
forskellige landsbyer på den bolivianske højslette Altiplano og i dalene syd for La Paz, sluttede i 
2020, og Lea har i starten af 2021 fået afrapporteret og afsluttet projektet. 

Kort fortalt har projektet været succesfuldt. AJ3 har gennem en pædagogisk og aktionsbaseret 
tilgang med konceptet økoalfabetisering opnået at skabe lokal og kontekstbaseret læring. AJ3 
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har skabt bedre forståelse for lokal natur og .liv blandt delt 
gende elever, lærere, undervisere, lærerstuderende og deres 
lokalsamfund. Det har medført positive ændringer i lokalsam 
fundene med større diversitet i afgrøder og madlavning f.eks. 

~å skoler og læreruddannelse har projektet medført en ud 
vikling af undervisernes og lærernes didaktiske overvejelser 
og struktur. Siden har Læreruddannelsen i Santiago de Huata 
gjort økoalfabetisering til en del af deres profil som institu 
tion og cirka halvdelen af de lærerstuderende som fik økoal 
fabetisering med i rygsækken bruger det aktivt i deres under 
visning. Teko Kavi fik ligeledes spredt økoalfabetisering til 

_ ~ndre byer i Bolivia og selv internationalt gennem konferencer 
og fora hvor forskellige organisationer viste stor interesse. 

I slut-februar til start-marts var Michael, Lea og Simon i Bo 
livia på tilsynsrejse for AJ3 og DERF-projekterne. Der havde 
de både tid til at tjekke op på projekternes resultater, mødes 
med udvalgte fra målgruppen og samarbejdspartnere og i La 
Paz at snakke samarbejde og organisation med Teko Kavi, 
vores mangeårige partner i Bolivia. 

NEXTCAP 

a- 

I 2019 fik DIB sammen med Københavns Universitet en bevilling til NEXTCAP-projektet om 
zoonoser i boliviansk Amazonas med opstart i januar 2020. Pga. udbruddet af coronavirus var 
projektet allerede forsinket fra - begyndelsen. Bolivia - - 
lukkede fuldstændig ned ligesom andre Sydamerikanske 
lande, og interne rejser blev gjort umuligt, hvorfor projek 
tområderne i Tumupasa og Caranavi ikke kunne besøgs. 
Heldigvis kunne Erika og Rolando, vores dygtige team hos 
TK, opretholde forbindelser til vores samarbejdspartnere 
i ministeriet over zoom og alligevel.lægge strategier for de 
første projektbesøg, som fandt sted midt på efteråret. Her 
underviste Erika og Rolando Tacanabefolkningen i Tu 
mupasa i at indfange og artsbestemme myggetyper, der 
spreder alvorlige sygdomme som_ leptospirose, gul feber 
og dengue til befolkningen. I begyndelsen af 2021 har 
Helle gennemført fjernmonitorering og finansielt tilsyn 
over zoom, og en statusrapport er indleveret til CISU 
i marts 2021. Pga. regionale valg i lavlandet har aktivi 
teterne stået lidt stille her i foråret. Planen er, at Erika 
og Rolando skal opstarte samarbejdet med lokale skoler 
samt indled~ aktiviteter det nye projektområde, Caranavi. 
Den 3. Maj deltager Helle og Erika i erfaringsworkshop hos CISU . 

Nødhjælp mod skovbrande i Bolivia 

Efter en vanskelig opstart i 2019 pga. uroligheder efter det bolivianske præsidentvalg fik vi gang i 
projektet i 2020, der skulle yde humanitær hjælp til 15 lokalsamfund i San Antonio de Lomeri6. 
Hjælpen bestod i sikring af adgang til vand, sundhedsforbedrende aktiviteter som forebyggelse af 
spredning af-dengue-feber, uddeli_ng af førstehjælpskasser til landsbyerne og udstyr til det lokale. 
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hospital, reetablering af fødevareforsyningen og opgradering af deri 
lokale kapacitet inden for brandforebyggelse og-håndtering. Projek 
tet blev sat på pause igen i marts pga COVID-19, efter Lea og Simon 
havde været på besøg. 

Efter et par projektforlængelser fik vi afsluttet projektet i oktober, og 
vi fik gennemført en ekstern evaluering af projektet, da vi ikke selv 
havde mulighed for at komme på det afsluttende besøg: I alt nåede 
vi ud til 3501 personer med indsatsen, hvilket var 1224 personer 
mere end vi havde sat os for da vi søgte om projektet. Evalueringen 
viste at indsatsen havde været med til at hjælpe lokalbefolkningen 
i.en svær tid efter skovbrandene, men også med at bekæmpe den 
gue-feber, som er en tilbagevendende sundhedsrisiko i områderne, 
og ikke mindst under COVID-19 pandemien. Evalueringen og 

vores egen afsluttende rapport kan tilgås på vores hjemmeside. 

Enhancing rural livelihoods in Nepal 

I marts 2020 lukkede Nepal ned i 4 måneder pga. Covid-Iv-pandemien, og vi måtte tilpasse os den · 
nye situation. CHILDREN-Nepal tog det hele i stiv arm og klarede i starten kommunikationen 
med målgruppen over telefon. Senere fik vi ændret indsatsen, så aktiviteter i landsbyerne blev 
gennemført i mindre grupper, og restriktionerne derved blev overholdt. På trods af de udfordring 
er, som pandemien har ført med. sig; er det stadig lykkedes 
målgruppen at fortsætte deres økologiske landbrug. Flere af 
landbrugsgruppernes medlemmer har øget deres indkomst 
ved salg af afgrøder selvom det under nedlukningen var svært 
at sælge noget. 

2020 blev også året, hvor vi afviklede et lille regnvandspro 
jekt støttet af Rambølls Jubilæumsfond. 59 familier i landsby 
en Gunjara fik installeret regnyandstanke og tre familier fik 
udgravet vandopsamlingsbassiner, Dette giver målgruppen 
mulighed for at opsamle vand under monsunen, som de bl.a. 
kan bruge i deres landbrug. 

I slutningen af året tik vi arrangeret en ekstern evaluering, 
som fandt sted i.starten af 2021. Evalueringen havde en del 
kritikpunkter og viste bl.a.; at -det ikke er alle fra målgrup 
pen, som har øget deres indkomst gennem salg af afgrøder. 
Dette vil vi derfor fokusere på de næste måneder gennem nye 
aktiviteter og en forlængelse af projektet. Evalueringen viste 
også, at CHILDREN-Nepal har et godt samarbejde med lo 
kalregeringerne i projektområderne, hvilket bl.a. har betydet, 
at lokalregeringerne har støttet.målgruppen med såsæd og aktiviteter i forbindelse med udviklin 
gen af deres økologiske landbrug. Lokalregeringerne er positivt indstillede over for indsatsen og 

villige til fortsætte arbejdet, når projektet slutter d. 20. juli 2021. 

Styrkelse af civilsamfundet på Filippinerne 

I oktober fik vi knap 100.000 _kr til styrkelse af det filippinske civilsamfund under COVID-19 
sammen med PHILSSA. Midlerne kommer fra CISUs Civic Space pulje. Projektet har til formål 

- at oplyse CSO'er omkring pålagte COVID-19 og anti-terror foranstaltninger og love, der har 
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indflydelse på deres virkefelt og råderum, 

- at overvåge og dokumentere virkningerne af disse, 

- at yde teknisk og juridisk bistand til CSO'erne for hvordan de kan håndtere foranstaltningerne og 

- at bruge den indsamlede data og dokumentation i deres fortalervirksomhed 

Projektet fik en lidt langsom opstart da Filippinerne i efteråret blev ramt af flere tyfoner, som kræ 
vede hurtig respons fra vores partnere og de lokale CSO'er i de ramte områder. Projektet er dog 
kommet godt i gang i 2021 med flere online webinars for med over 80 deltagende CSO'er. 

Fortsat støtte til de internt fordrevne på Filippinerne 

Projektet Tue IDP Initiative blev startet op midt i 2019 og har været godt udfordret i 2020. Det 
har særligt på grund af corona, men også på grund af andre omstændigheder, fx akut behov 
for at finde tag over hovedet til· familier, · d e r 
med kort varsel blev sat på gaden fra deres 
midlertidige opholdssted, det pludselige tab 
af Tetots i september og en generel politisk 
fortælling om, at der ikke er flere internt for 
drevne tilbage i Iligan - hvilket vores data og 
projekt modbeviser. 

Vores partnere har som altid knoklet der 
udaf, for at finde måder at håndtere både 
de akutte og· længerevarende udfordring 
er. Omstillingsparathed er vist kodeordet, 
og her har CISU også været behjælpelige. 
Det har nemlig, helt særligt, været muligt 
at re-allokere midler til COVID-19-hjælp, så vi har haft mulighed for at hjælpe med 
at dække det akutte behov for fødevarer, medicin, værnemidler, osv. Et andet tiltag har været at 
hjælpe familierne i gang med at lave deres egne køkkenhaver, forat kunne· dyrke grøntsager tii .. 
eget brug eller salg. Sarah og co. har ligeledes arbejdet længe på at finde to passende stykker land 
og tilstrækkelig finansiering til at sikre permanent bolig for en større del af målgruppen. Det er er 
lettere sagt end gjort, men det lader til at puslespilsbrikkerne efterhånden er ved at falde på plads. 
Kryds fingre.for, at vi ikke har jinxet det! 

Internt i projektgruppen er der kommet fokus på at styrke den interne kommunikation, da det 
ikke har været muligt for selv Sarah fra ALTER.PLAN at rejse ud fra Manila til vores lokale part-· 
nere. Desuden har ALTERPLAN arbejdet målrettet på at tilpasse deres træningsprogrammer i 
DRSSP data indsamling til et online format, som de har været ved at teste i foråret 2021. 

Styrkelse uf EVD-konceptet i Sydasien 

Vores medborgerskabsprojekt med.partnerne fra Sydasien blev afsluttet i juli 2020 efter at part 
nerne havde udarbejdet feasibilitystudier for at sprede økolandsby-konceptet til nye klima-zoner 
og målgrupper end der de tidligere har arbejdet. Det er der kommet fire rapporter ud af (enfra 
Nepal, Indien, Bangladesh og Sri Lanka), og i processen har de afsøgt områderne for potenti 
elle samarbejdspartnere, interessenter osv., for at sprede kendskabet til EVD-konceptet og øge 
deres netværk. Disse udadgående aktiviteter blev dog til en grad besværliggjort af COVID-19, 
da der blev lukket ned for transport til områderne og fysiske besøg. Sidst men ikke mindst har 
Grameen Shakti arbejdet på at opstille en social virksomhedsmodel fo~ nogle løsninger indeholdt. 
i EVD-konceptet, med det formål at gøre konceptet skalerbart for andre interessenter end NGO'er. 
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Det og meget andet vil vi arbejde videre med i vores nye projekt: Next Generation EVD. 

Next Generation EVD i Sydasien 
Projektet fik vi godkendt i maj måned og er et nyt 2,5 årigt projekt sammen med vores EVD-part 
nerkonsortium fra Sydasien, hvor vi skal arbejde med at udbrede og udbygge økolandsby-koncep 
tet til fire nye områder i Sydasien. Projektet bygger videre på den erfaring og viden vi har opbygget 
med konceptet siden første projekt i 2015 og det seneste Medborgerskabsprojekt. Vi ser frem til 
at udbrede økolandsby-konceptet til nye områder, men også til at få en endnu stærkere kobling til 
det private marked gennem.den sociale virksomhedsmodel for konceptet og fortalervirksomhed, 
så vi kan sikre bæredygtigheden for lokalsamfundene og løsningerne. Projektet har i 2020 været i · 
sin opstartsfase, som er blevet lidt forlænget på grund af corona-situationen. Tiden er dog blevet 
brugt til at arbejde på at styrke vores fælles forståelse af EVD-konceptet, hvilke parametre vi vil 
måle vores fremskridt på, og på at få udvilket vores database. · 

Aktiviteter i Danmark 

Masterclass om sammenhæng mellem fattigdom og klimatilpasning - Et kapacitet for frivil 
lige og ansatte. 

I 2019 fik vi sammen med Ingeniører Uden Græn~er (IUG), Arkitek 
ter Uden Grænser (AUG), Emergency Architecture & Human 
Rights (EA&HR) et projekt igennem Globalt Fokus tilat kapacitet 
sopbygge frivillige og ansatte i relationerne mellem fattigdom og 
klimatilpasning. 

På trods af udfordringer med at få afholdt sessionerne som planlagt, 
blev der afholdt 5 sessioner i 2020, og den sidste og opsamlende 
session kom i marts 2021. Vi har yæret omkring temaer som, hvor 
dan man sikrer reel og bred deltagelse, resiliens og risikohåndter 
ing, opskalering og bæredygtighed i projekter og urban resiliens. . 

Jeppe, Simon, Manju, Clara og Lykke har deltaget i forløbet fra DIB, og det har været en spæn 
dende og lærerig rejse. Værktøjer og viden fra sessionerne er løbende blevet delt undervejs i friv- 

. illiggrupperne, og i april 2021 afholdt vi vores første DIB Lounge, hvor deltagerne fik en rundtur i 
de emner vi har arbejdet med undervejs. Vi vil løbende arbejde på at få delt og diskuteret materi 
alet til videre brug for alle i organisationen. 

#staaropforverden 

Dette uiidervisningsprojekt havde udgangspunkt i den væbnede konflikt mellem religiøse 
militser og regeringshæren i Marawi, i det sy 
en masse internt fordrevne. Projektet startede. 
i 2019 med Jeanette og Didier som projekt 
koordinatorer, og de rejste til Filippinerne for 
at filme til en dokumentar og for at afholde 
workshops om brug af digitale medier til at · 
skabe forandring. Tilbage i Danmark skulle 
der laves kommunikationsmateriale til at 
sætte fokus på katastrofen 1 Marawi (doku 
mentaren De fordrevnes stemme) og under 
visningsmateriale for udskolingselever i den · 
danske ·folkeskole. Den sociale og politiske 

dlige Filippinerne, som medførte 

Årsberetning 2020 
Side9 



kontekst i Filippinerne samt erfaringerne og materialet fra rejsen blev til en hjemmeside 
(www .staaropforverden.dk), hvor dokumentaren og undervisningsmaterialet ligger frit 
tilgængeligt. 

Afsluttede projekter ·i 2020 
DERF i Bolivia, A/3, #staaropforverden og Strengthening the EVD concept. Tak for indsatsen! 

Oplysning i Danmark 
DIBs nyhedsbrev udkom fire gange i årets løb, hvor der som vanligt både var historier fra DIBs 
ind- og udland. Vi er efterhånden kommet på en del medier, og vi har nu en profil på Facebook, 
Instagram og Linkedln. Eller det vil sige, at det har vi nok haft i lidt længere tid, men vi har fx ikke 
været så aktive på Linkedln. Det er Simons fortjeneste, at den er kommet op "at køre, og at der er et 
flow af indhold på siden, så der ikke vokser alt for meget spindelvæv derinde ;) ·· 

I år blev det til et enkelt oplæg på Herning HF & VUC for HF Explorer-linien, hvor Simon og Lyk 
ke var ude og tale om DIB som organisation, hvordan det er at arbejde for en ngo - også om, hvad 
en ngo overhovedet er - og specifikt om vores arbejde og projekter i Bolivia. · 

I. februar og marts havde vi filmfremvisning i Aarhus på Øst for Paradis og i København på 
Grand Teatret af De fordrevnes stemme om filippinske 
Johary, som er en af de mange internt fordrevrie fra den 
væbnede konflikt i Marawi, som Didier og Jeanette har 
lavet til projektet #staaropforverden. Der var rigtigt flot 
fremmøde og en meget positiv modtagelse af filmen, 
som kan ses' - sammen med undervisningsmaterialet - 
på www.staaropforverden.dk. Skolebesøgene blev som 
nævnt, på nær et, desværre aflyst. . 

Slum Blues fotoudstilling, ligeledes fra Filippinerne, 
har i årets løb været· på Hjørring Gymnasium og HF, og 
der har den fået lov til at hænge noget tid efterhånden, 
da uddannelsesinstitutionen har været lukket ned pga. 
- du gættede det - corona. 

Det er stadig muligt at få den flotte udstilling ud og hænge, så har du (eller nogle du kender) væg 
gen, har vi billederne :) 

Hvad skal der ske i 2021? 
Tja, forhåbentlig kan vi få gang i lidt flere projektaktiviteter, selvom det er slut april ikke ser for 
godt ud nogle steder i verden. På vores egen hjemmebane vil vi uagtet have fokus på; · 

-·· At forbedre den internevidensdeling i DIB. Vi har igangsagt initiativet DIB Lounge, og har 
allerede haft den første session. Har du lyst til at være med? Næste session er 31. maj! 
- At øge synlighed og ekstern kommunikation i Danmark. Med et øget timeantal til Simon, må 
det også kunne give flere medlemmer! 
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- Organisatorisk er der to vigtige emner som vi gerne vil fokusere på i foreningen; sikkerhed- og 
risikovurderinger i vores arbejdet med partnerne, samt at udarbejde en politik omkring SHEA 
(Sexual Harrasment, Exploitation and Abuse). · 
- At styrke økonomien i DIB efter 2021, herunder ligger vores løbende ønske om at nå ansøgn 
ingsloftet igen hos CISU. Pt er der projekter i pipeline for Nepal, Bolivia, Filippinerne, INFORSE 
netværket. 
- Sidst men ikke mindst - at lave udviklingsarbejde der gør en forskel. 

TAK for i år til alle medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere, donorer, netværk og kollegaer; 
Uden jer, ingen DIB <3 · 
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