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AXIS er en frivilligbaseret udviklings-
organisation, der arbejder for at forbedre 
forholdene for fattige i Bolivia, Peru, Ghana 
og Sierra Leone gennem uddannelse, forta-
lervirksomhed og organisering.  
 AXIS har et særligt fokus på oprindelige 
folk, børn & unge samt kvinder. 
AXIS’ udviklingsarbejde sker i tæt samarbej-
de med lokale organisationer, som kender 
til problematikkerne og udfordringerne i 
lokalområderne.   
AXIS har bæredygtighed som tværgående 
princip i alle projekter og yder administrativ 
støtte til udvikling af partnerorganisationer. 



I sidste års beretning fra bestyrelsen tog jeg et 
rimelig konservativt kig i krystalkuglen og bød på, at 
2015 ville blive et markant år for verdens udvikling i 
almindelighed . Det var der mange andre der også 
gjorde. Nye verdensmål, COP21 og regeringsskifte 
lurede i horisonten.
Den borgerlige regering havde dårligt fået nøglerne 
til regeringskontorerne, før de kastede sig ud i om-
fattende besparelser på udviklingsbistanden. Senere 
kom den såkaldte flygtningekrise til og reducerede, 
paradoksalt, budgetterne til verdens mest udsatte 
med yderligere hundredevis af millioner.
Som medlem af CISUs bestyrelse mødtes jeg med 
flere udviklingsordførere på Christiansborg, men 
som processen skred frem, blev det klart, at den 

2015 - 
Verdens vigtigste år blev et annus horribilis

BESTYRELSENS BERETNING

De voldsomme nedskæringer på udviklings-
bistanden i 2015 var noget af en mavepuster, 
som tvinger os til at tænke nyt og lede efter 
alternativ finansiering for at sikre vores arbejde 
fremadrettet.
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Jon Clausen,  
formand for AXIS 

borgerlige side ikke var til at hukke eller stikke i, at 
venstrefløjen var sat helt uden for indflydelse, og at 
selv højtstående embedsmænd i Udenrigsministeriet 
ikke havde den fjerneste ide om, hvad der foregik i 
den sorte boks, Claus Hjort og et par andre toppoliti-
kere havde forskanset sig i.
Da massakren var ovre, var der fundet 2,9 milliar-
der på udviklingsbistanden og dertil yderligere 1,5 
milliarder til flygtningemodtagelse (som tages fra 
bistandens budgetter, som teknisk set stadig kaldes 
for udviklingsbistand). Civilsamfundspuljen, hvor 
Axis som bekendt finder størstedelen af sin finansie-
ring, blev i ét hug reduceret med 35 %, fra 150 til 98 
millioner kroner.

ENGAGEREDE PARTNERE
Sådan en besparelse gør ondt, og selvom den endnu 
ikke for alvor er slået igennem på Axis´ budgetter, 
kommer vi til at lave nogle omprioriteringer i årene, 
der kommer. Det bliver et arbejde for bestyrelsen, 
i samarbejde med vores mange frivillige, at finde 
ud af, hvordan vi håndterer, at vi fremadrettet vil få 
færre bevillinger fra CISU.
Midt i regeringens nedskæringscirkus var vi en lille 
flok i Peru til partnerskabskonference med vores la-
tinamerikanske partnere. Konferencen skulle egent-
lig have handlet om Axis som programorganisation, 
men allerede inden vi tog af sted, var arbejdet med 
en programansøgning blevet sat på standby. Det 
har vist sig i praksis at være svært at komme frem til 
en rigtig stærk program-model, der inkluderer hele 
foreningens arbejde. Og de bebudede nedskæringer 
gjorde bestemt ikke arbejdet lettere.
Ikke desto mindre blev det på mange måder en god 
konference, der igen igen bekræftede alt det vi og 
vores partnere kan sammen, gør sammen og har mu-
lighed for at udvikle sammen, program eller ej. Der 
er et engagement og en lyst til at lære og dele, og en 
større grad af syd-syd samarbejde vil være et stærkt 
argument, når vi søger nye projekter.

SKÆRPET KONKURRENCE
Ovenpå nogle virkeligt stærke år blev 2015 rent 
bevillingsmæssigt et mindre, men dog godkendt 
år. Udover en kvart million til den nævnte partner-
skabskonference, fik vi 150.000 til en partneraktivitet 
med Norsaac i Ghana, og ikke mindst fik vi grønt lyst 
og 2,7 millioner kroner til at fortsætte vores SRSR 
projekt med Kallpa i Peru. Rigtig godt gået.
Imidlertid blev det, på grund af nedskæringerne, 
også tydeligt, at konkurrencen i civilsamfundspul-
jen er blevet kraftigt forøget. Derfor fik vi desværre 
afslag på to projekter, der egentlig var godkendte, 
men ikke havde scoret højt nok i CISUs interne point-
system. Fremadrettet skal vi være endnu skarpere i 
vores ansøgninger.

INSPIRERENDE KONTORFÆLLESSKAB
I det nuværende politiske klima er det meget svært 
at sige, hvad 2016 kommer til at byde på. Venstre har 
flere gange signaleret, at 2015´s finanslov blot var en 
”midlertidig” en af slagsen og at den ”rigtige, priori-
terede” finanslov kommer i år. Det er ikke umiddel-
bart noget godt tegn.

Midler til udviklingsarbejde hænger mildest talt ikke 
på træerne, men der er stadig andre finansieringskil-
der end civilsamfundspuljen. Vi arbejder på at afsøge 
alle tænkelige muligheder og er fortrøstningsfulde 
omkring, at vi vil lykkes med at finde andre midler. 
Her håber vi at kunne vende tilbage med positive 
nyheder i løbet af året, der kommer.

Derudover er det virkelig glædeligt, at vi er del af et 
kontorfællesskab, der sammen med Afrika Kontakt, 
Adda, Dialogos og Afghanistan-komiteen efterhån-
den har udviklet sig til sit helt eget lille udviklings-
hus. Det er inspirerende at være del af et fagligt 
miljø, hvilket det ser ud til at vi alle, sekretariatet og 
frivillige, nyder godt af. Det er sådan noget, der kan 
give lidt ekstra energi i en kold tid.
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AXIS fyldte 20 år i august 2015.
20 år med konstant udvikling i omsætning, antal projekter, professionalisme og i 
resultater og impact i syd.
Der var nok at fejre – men også faretruende toner over hele Danmarks udvik-
lingsarbejde.

ÅRETS GANG PÅ SEKRETARIATET

BESKÆRINGER
Med den nye Venstreregering, støttet af en samlet højre-
fløj, måtte hele udviklingssektoren stå for skud.
Også CISU, Civilsamfundspuljen og dermed AXIS, blev 
ramt. 
Igennem 2014 og 2015 var vi blevet varslet reduktion på 
godkendte midler. Vi skulle skære ned til en 6 mio kr årlig 
bevilling fra begyndelsen af 2016.
Med Venstreregeringens første finanslovsudspil kom så 
chokket. En beskæring pr. år til max 4,8 mio kr.
Kort før jul kom anden runde af beskæring. Effekten på 
den årlige max-bevilling kender vi endnu ikke, men vi 
ender nok på omkring max 4 mio kr. årligt.
Det betyder,  at AXIS skal skære fra en omsætning på 7,4 
mio kr i 2015 til ca 4 mio årligt fra 2016.

NY FINANSIERING
Vi har derfor igennem længere tid søgt alternative finan-
sieringskilder.
Kort før jul fik vi kontakt til en privat fond, som ønsker at 
støtte udviklingsarbejde i Peru med fokus på uddannelse 
og unge.
Resultatet ser lovende ud, men vi kan først vide os sikre 
omkring juni 2016.
Hvis denne finansiering kommer i hus, vil vi ikke have nået 
tidligere finansieringsstørrelse, men vi vil få en god støtte 
til at afhjælpe de værste problemer.

AXIS’ ÅRSBERETNING 20156

Solidt frivilligt fundament
PROJEKTKOORDINATORERNE
35 frivillige projektkoordinatorer har igen i år udført et 
kæmpe arbejde med at formulere projekter, kommuni-
kere med partnere, skrive rapporter, monitorere arbejde, 
lave oplysning om betydningen af udviklingsarbejdet i syd 
samt permanent at opkvalificere indsatsen i arbejdet.
Hver projektkoordinator bruger i gennemsnit 3 timer 
ugentligt på projektarbejde i AXIS.

KOORDINATORMØDER - 
ET CENTRALT ELEMENT I AXIS
Disse møder har igen i år været centrale.
Ca. 8 gange om året afholdes møder med  bl.a. kurser i 
projektstyring og økonomi, monitorering og evaluering. I 
2015 har møderne især haft fokus på AXIS som pro-
gramorganisation, udvikling af kønspolitik samt anti-kor-
ruptionspolitik.
Møderne er dels centrum for faglig udvikling og dels for 
erfaringsudveksling mellem grupperne.

LFA-GRUPPEN
Denne gruppe har igen i år leveret et kæmpe arbejde 
som sparringspartnere for projektgrupperne. LFA-grup-
pen støtter med at formulere nye ansøgninger lige fra idé-
fasen til den endelige ansøgning samt ifm indsendelser af 
statusrapporter og afsluttende projektrapportering.
Vi ser denne gruppes indsats som et centralt element i 
sikring af organisationens faglige niveau.

FORTALERARBEJDE I AXIS
Vi har igennem flere år oplevet, at vi har manglet en styr-
kelse af AXIS’ indsats ift. advocacy i Danmark.
Dette har vi sat ekstra fokus på – og vil i 2016 sætte 
yderligere fokus på.
Derudover deltager vi aktivt i arbejdet i Globalt Fokus og i 
CISU, hvor vores formand er medlem af styregruppen.

MEDLEMMER
For et par år siden øgede vi kontingentet i AXIS. Det har 
bevirket et markant øget økonomisk bidrag fra medlem-
merne. 

Efter en stærk indsats har vi nu konsolideret vores med-
lemstal på 200. I det kommende år skulle vi gerne øge 
medlemstallet med omkring 25.

NY HJEMMESIDE
Vi har nu en ny hjemmeside, nyt logo og design af vores 
materiale.
 
MEDARBEJDERE – ANSATTE OG FRIVILLIGE
Sekretariatet har i 2015 bestået af
1. Niels Boe, (9 timer ugentligt) fungerer som sekretariats-
leder, støtter projektgrupperne og m.m.
2. Finn Juhl Pedersen, (14 timer ugentligt) har sin primære 
opgave ift. økonomiadministration og støtte til grupper-
nes finansielle udfordringer.
3. Bjarne Rasmussen, (ansat 4 timer ugentligt) er ekspert 
i projekter vedrørende seksuelle rettigheder.
Derudover har vi i løbet af årets dels haft Lisbeth Gande-
rup ansat og senest Emilie Faurholdt i løntilskud.

DE FRIVILLIGE PÅ SEKRETARIATET
1. Karsten Odd Jensen arbejder med IT-support.
2. Lotte Lindberg har som ansvarsområde Årsberetning 
samt hjemmeside.
3. Catherine Watson er nu ansvarlig for udsendelse af 
praktikanter og frivillige til CEPROMUP i Lima. 
4. Helle Feddersen er ansvarlig for vores aktive face-
book-side.

Niels Boe, 
sekretariatsleder i 
AXIS
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PARTNERE
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PARTNERKONFERENCE  LIMA, PERU 



FORVENTET ÅRLIGT FORBRUG
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Bevillinger fra Civilsamfundspuljen - 
og planlagte projekter
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Land Projekt Bevilget beløb Forbrug 2015 Forbrug 2016 Forbrug 2017

Bolivia
Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed – 
Pro Joven 3 m. Apprende 2.982.550 741.000

Bolivia
Aprender Haciendo - integreret uddannelse i 
bæredygtige familielandbrug, Bolivia - m. CETM 2.934.416 759.000

Peru
Unges seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder i Peru m. Kallpa 820.360 20.360

Peru
Unges seksuelle og reproduktive sundhed og 
rettigheder i Peru fase 2 m. Kallpa 2.758.191 672.000 800.000 800.000

Peru Skolehaver Moray, fase 4 - m. Pachatusan 2.159.734 320.000 350.000                  

Peru
Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge 
ledere i Ayacucho, Peru - fase 2 - m. Tarea 3.566.373 1.000.000 1.400.000 600.000

Peru
Oprindelige folk i AMAZONAS: Udannelse på 
egne betingelser, fase 3 m. FORMABIAP 2.266.209 690.000 790.000 786.000

Partnerkonf. II Partnerskabskonference, Peru og Bolivia 250.000 250.000

Ghana 
Innovative Sexual Education Project II ISEP fase 
2 - m. NORSAAC 2.999.430 1.080.000 100.000

Ghana 
Innovative Sexual Education Project II ISEP fase 
3 - m. NORSAAC 1.858.000 600.000 700.000

Ghana/Sierra L. Partnerskabsprojekt RAINS,NORSAAC og AMNet 155.000 155.000

Sierra Leone

Advocate to Educate for Sexual and 
Reproductive Health and Rights m. AMNet 
(EBOLA response) 725.307 567.000 48.000

Sierra Leone

Advocate to Educate for Sexual and 
Reproductive Health and Rights- fase 2 m. 
AMNet 1.078.505 600.000 478.505
Planlagte nye projekter 2016 2017

Peru Ny fase med Tarea x
Peru Ny fase med FORMABIAP x
Peru Uddannelse af ungdomsledere m. Pachatusan x x
Peru Uddannelse i Ayacucho m. Tarea (privat donor) x x
Bolivia Pro Joven 4 - med Pueblo Diferente x
Bolivia Ny fase med CETM x
Ghana Uddannelsesprojekt med RAINS x

I alt 24.554.075                  6.099.360                  4.845.016            3.366.522              



AXIS I DANMARK

Den blå finanslov har foretaget histo-
riens største beskæringer på udvik-
lingsbistanden.
Det er nødvendigt at ngo´erne i 2016 
arbejder for at sikre den danske op-
bakning til arbejdet i syd.

Vi skal sikre, at AXIS´ arbejde i vores 4 projektlande 
også afspejles i andre aktiviteter i nord.
Derfor skal vi blive stadig bedre til at yde en fortaler-
indsats og dermed bringe temaer fra Ghana, Sierra 
Leone, Bolivia og Peru på den danske dagsorden.
Dette har vi gjort gennem en række initiativer.
Vi har i 2015 haft flere besøg fra vores partnere i syd. 
Under disse har vi besøgt en række danske instituti-
oner og oplyst om vores indsats og de resultater der 
er.

Derudover er vi fortsat aktive i Globalt Fokus, lige-
som vores formand er valgt til næstformand i CISU.
Igennem disse fora har vi deltaget i kampagner-
ne mod den nye finanslov og dens milliardstore 
nedskæringer. Vi har sendt en lang række mails til 

politikere og opfordret dem til at sikre udviklingsbi-
standen på et rimeligt niveau, så udhulingen af den 
fattigdomsorienterede bistand ikke fortsætter.
Det vil i 2016 også være væsentligt at vi fastholder 
og udbygger denne indsats. Også i en kommende 
finanslov kan vi frygte yderligere reduktioner i vores 
muligheder for at støtte civilsamfundet i syd.

AXIS OG VERDENS BEDSTE NYHEDER
AXIS deltog igen i år i oplysningskampagnen Ver-
dens Bedste Nyheder, og for sjette år i træk mødte 
AXIS-aktivister tusindvis af morgenfriske danskere på 
Christians Havns Torv, i busser og Metro.
Her fik vi overbragt det glade budskab, at der, takket 
være den danske indsats i syd, sker gode fremskridt 
for de fattigste indbyggere i verden.

HJEMMESIDE OG KOMMUNIKATION
AXIS´ nye hjemmeside og facebook er nu levende og 
aktive informationskilder.
Her prøver vi at skabe større viden om globale ud-
viklingstemaer og dansk ulandsbistand krydret med 
historier fra vores konkrete indsats i syd.

FOLKELIG OPBAKNING TIL 
ULANDSBISTANDEN SKAL
STYRKES
[Tekst: Niels Boe]
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UD FOR AXIS
I 2015 har vi styrket vores arbejde med udsendelsen 
af frivillige til Lima, hvor de underviser jævnaldrende 
i engelsk.
Det er et snart 20-årigt samarbejde med den peruan-
ske ngo CEPROMUP.
Samarbejdet med forskellige danske uddannelsesin-
stitutioner er blevet styrket og vi forventer at dette 
også vil resultere i endnu flere danske frivillige på vej 
til Lima.
Indtil dato har omkring 350 frivillige arbejdet for 
indsatsen i Limas slum.
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AXIS INTERNATIONALTAXIS I PERU [Foto: Axis]
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KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Skolehaver Moray - Fase 4
LAND: Peru (Cusco-regionen)
PROJEKTPERIODE: 01.02.2013 - 31.07.2016       
SAMLET BUDGET: 2.159.734,00 DKK 
PARTNER: Andees Pachatusan 
PROJEKTKOORDINATORER: Emilie Faurholdt, Ivanna 
M. Z. Arizcurinaga, Tanja Fløe Dalby & Mette Pjengaard

Projektet ’Skolehaver Moray’ har til formål 
at styrke den tosprogede og interkulturelle 
undervisning blandt indianske børn i Cus-
co-regionen. Det sker med udgangspunkt 
i Moray-modellen (MM), som AXIS´ lokale 
partner, Andees Pachatusan, har udviklet.  
MM er en alternativ uddannelsesmodel, der 
baserer sig på højlandsindianernes kultur, 
sprog og traditioner. Konkret arbejder AXIS 
for at implementere modellen gennem kapa-
citetsopbygning af lokale lærere, forældre-
inddragelse og samarbejde med regionale 
og lokale myndigheder. Projektet har kørt 
siden 1998, og modellen er i dag udbredt til 
50 grundskoler. I starten af projektets fjerde 
fase reducerede man antallet af skoler til 25, 
beliggende i otte kommuner. Disse skoler 
fungerer som demonstrationsskoler, hvor 
uddannelsesmodellen illustreres.  
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Der har i 2015 været særligt fokus på projektets 
bæredygtighed, hvilket er kommet til udtryk i 
massivt fortalerarbejde. Pachatusan har ar-
bejdet hårdt på at sikre lokal finansiering og 
videreførsel af skolehaverne. 2015 bød på en 
betydelig udfordring, idet en større rotation af 
lærere og skoledirektører medførte, at halvde-
len af projektets kapaciterede lærere fik nye 
arbejdspladser. Pachatusan fortsatte trodsigt 
kapaciteringen af de nye lærere og skoledirek-
tører, i samarbejde med de lokale myndigheder. 
Selvom rotationen var en udfordring, er det 
samtidig en mulighed for at udbrede MM til nye 
skoler, da det forventes at projektlærerne og 
skoledirektørerne vil arbejde for at implemen-
tere MM på deres nye arbejdspladser. I 2015 
har Pachatusan, i tæt samarbejde med aktører 
fra uddannelsessektoren, arbejdet videre med 
udvikling og godkendelse af fem lokale uddan-
nelsesprojekter, som vil garantere MM’s imple-
mentering mindst fire år frem.  

Uddannelse i børnehøjde
[Tekst: Emilie Faurholdt, Ivanna M. Z. Arizcurinaga, Tanja Fløe Dalby & Mette Pjengaard]
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AXIS i 2016:

Nøgleordene for 2016 er uddannelses-
projekter (PED’er) og bæredygtighed. I 
starten af 2015 blev der indgået flere af-
taler med myndighederne med henblik 
på projektets bæredygtighed. Imidlertid 
er det ikke lykkes at færdiggøre de fem 
uddannelsesprojekter på normeret tid 
på grund af strejker i uddannelsessy-
stemet samt El Niño, som medførte, at 
skolerne gik på ferie tidligere end nor-
malt. CISU har godkendt en ‘no cost 
extension’ på seks måneder, og AXIS 
forventer, at den ekstra tid vil garantere 
en tilfredsstillende afslutning på 12 års 
arbejde med at opnå en bæredygtig 
implementering af Modelo Moray i Cus-
co-regionen.

Participatorisk læring på Quechua



I 2015 blev den kvantitative og kvalitative under-
søgelse i både Loreto og Ayacucho foretaget som 
planlagt. KALLPA samarbejdede med et dygtigt 
hold af forskere både fra Peru og Danmark samt 
med andre lokale partnere bl.a. FORMABIAP i 
Loreto. Spørgeskemaundersøgelsen blev gen-
nemført i 12 forskellige landsbyer pr. region og har 
indsamlet information fra mere end 900 børn og 
unge mellem 13 og 25 år. Undersøgelsen er sup-
pleret med kvalitative gruppeinterviews med børn 
og unge fra de samme landsbyer. Det omfattende 
materiale bearbejdes af undersøgelsesholdet og 
skal udmøntes i to rapporter. En generel udgave 
og en letlæselig udgave. Sidstnævnte skal udgives 
både på spansk og quechua. 
Et andet vigtigt resultat er sket inden for fortaler-
arbejdet. Her har der været arbejdet med uddan-
nelsesmyndighederne på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, og det er lykkedes partneren at vække 
stor interesse i alle led fra ministeren til regionale 
specialister og fra skoleledere, lærere, elever til 
forældre. 
Desuden har projektet deltaget i en netværksgrup-
pe ”Alianza Si Podemos” med forskellige peruan-
ske organisationer, der arbejder med kønspro-
blemstillinger.

Stor undersøgelse kortlægger unges 
viden og holdninger til seksualitet.
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Vores arbejde for at fremme seksual- 
undervisning blandt oprindelige folk i Peru
[Tekst: Dora Navarro]

AXIS i 2016:
To specialister i interkulturel pædagogik vil 
sikre at rapporterne er kontekstualiseret, og 
at de lever op til undersøgelsens resultater. 
Med udgangspunkt i disse resultater vil 
KALLPA udarbejde undervisningsmaterialer 
i samarbejde med lærere, elever og foræl-
dre fra de 12 landsbyer i de to regioner. Det 
vil foregå gennem adskillige workshops, 
hvor metoderne vil afprøves, justeres og 
afprøves igen. Denne proces støttes yder-
ligere af Formabiap, Tarea og den Bolivian-
ske organisations Pueblo Diferente.
Fortalerarbejdet i 2016 vil omfatte flere 
myndigheder og aktører bl.a. lærere, elever 
og forældre. Desuden vil KALLPA gennem 
sin nylig startede deltagelse i ”La Comisión 
Multisectorial” med 17 forskellige statslige 
og overstatslige organisationer (Unicef), 
fremme undervisning i seksuel, reproduktiv 
sundhed og rettigheder gennem de materi-
aler og processer, projektet har udarbejdet.

AXIS I PERU

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Unge, oprindelige folks seksuelle og 
reproduktive sundhed og rettigheder.
LAND: Peru 
PROJEKTPERIODE: 15.7.15 – 31.3.18   
SAMLET BUDGET: 2.758.191 DKK                     
PARTNER: KALLPA
PROJEKTKOORDINATORER: Dora Navarro, Esther 
Dominguez, Barbara Mauritsen

Oprindelige folks seksuelle rettigheder og 
reproduktive sundhed i regioner som Ayacu-
cho og Loreto er i fare. For at styrke de un-
ges rettigheder vil projektet mellem KALLPA 
og AXIS udarbejde kontekstualiserede un-
dervisningsmaterialer til seksualundervisning 
i samarbejde med lokale lærere og unge. 
Undervisningsmaterialet udarbejdes på bag-
grund af en undersøgelse om unges seksu-
elle viden, holdninger og adfærd i Ayacucho 
og Loreto, der repræsenterer hhv. højlandet 
og junglen. Disse materialer vil styrke de 
unges rettigheder og vil i sidste ende kunne 
repræsentere alle unge fra oprindelige folk i 
det peruanske højland og jungleområde.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2015 

[Foto: Dora Navarro]
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KORT OM PROJEKTET
PROJEKTITEL: Elevdemokrati og medborgerskab 
blandt unge ledere i Ayacucho/FASE II
LAND: Peru 
PROJEKTPERIODE:  1.4. 2014-31.3.2017     
SAMLET BUDGET: 3.566.373            
PARTNER: TAREA Asociación de Publicaciones 
Educativas  (herefter TAREA)
PROJEKTKOORDINATORER: Nicole Zehntner, Marie 
Busk Larsen, Rikke Friis Højland & Anne Sofie Scherre-
beck-Jørgensen

AXIS samarbejder med partneren TAREA 
om at styrke elevorganisationen AARLE, der 
består af unge mellem 11 til 18 år. AAR-
LE er med projektets støtte vokset til i alt 
syv filialer fordelt på forskellige provinser i 
Ayacucho. Udover kapacitetsopbygning til 
de unge støtter projektet også udviklingen 
af et uddannelsesprogram om demokratisk 
medborgerskab.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2015 

[Foto: Tarea]
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AXIS I PERU

[Tekst: Nicole Zehntner]

AARLE MED PÅ INTERNATIONALT 
FORUM FOR BØRN OG UNGE

2015 har været et travlt år for projektet. De man-
ge aktiviteter på skolerne og i gadebilledet gør, at 
AARLE er blevet mere synlig og kendt. I sommers 
bidrog de til en kampagne mod mobning ved at 
lave en musikvideo, hvor de sang om at tale åbent 
om vold på skolerne og gøre noget ved det (”No te 
quedes callad@”). 

I efteråret nåede AARLE’s renommé helt ud over 
landets grænser, da Unicef inviterede to AAR-
LE-repræsentanter til Det internationale Forum for 
Børn og Unge, der blev afholdt i Mexico. Mirian og 
Carina rejste sammen med Cynthia fra TAREA til 
Mexico City for at udveksle erfaringer med andre 
unge og fortælle om deres arbejde i AARLE. Det 
var en spændende og lærerig oplevelse for dem 
alle sammen, og der var stor interesse for organi-
sationen. 
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De unge fra AARLE bliver mere og 
mere synlige og får deres budskab 
frem i kampagner og ved deltagelse 
på konferencer.    

AXIS I 2016
I 2016 vil der være mere fokus på uddannelses-
programmet om demokratisk medborgerskab. 
Udvalgte klasser skal være med til at færdigud-
vikle og evaluere undervisningsforløb i de for-
skellige moduler om medborgerskab.



AXIS´ team bestående af de to koordinatorer, 
Karen og Lotte, samt Finn som økonomiansvar-
lig, startede 2015 med et projektbesøg, hvor 
det endelige projektdokument for 3. fase blev 
gennemdrøftet.
I løbet af  skoleåret 2015 har landsbyerne på 
fællesmøder identificeret de problematikker, 
som er afgørende for lokalsamfundets fremtid. 
Projektskolerne har inddraget disse i undervis-
ningen og er dermed lykkedes med at udgøre 
et vigtigt led i den lokale fremtidsplan. Denne 
udvikling kan måles på landsbybefolkningens 
stigende engagement i skolens arbejde.
Undervisningsministeriet har i årets løb kopie-
ret FORMABIAP-modellen i andre områder af 
Amazonas og anbefaler generelt modellen til 
Perus Regionale Uddannelsespolitiske Råd. 
Ligeledes afviklede FORMABIAP og Under-
visningsministeriet i august sammen en efter-
uddannelsesworkshop for 368 lærere fra 5 
forskellige uddannelsesnetværk med det formål 
at præsentere modellen som en relevant strate-
gi for samarbejdet mellem skole og samfund.

UNDERVISNINGSMINISTERIET
ANBEFALER MODEL FOR TOSPROGET 
INTERKULTUREL UNDERVISNING
[Tekst:  Lotte Lindberg]

AXIS’ ÅRSBERETNING 2015 20

FORMABIAP og Undervisningsmi-
nisteriet står sammen om at afhol-
de kurser for uddannelsesnetværk 
i Amazonas.

AXIS 2016
De anvendte undervisningsmaterialer 
skal i det kommende år systematiseres, 
redigeres og evalueres med henblik på 
udgivelse af lærerens bog og elevens 
bog. Med dette materiale fastholdes pro-
jektets mål om tosproget og interkulturel 
undervisning i relevante problematikker 
for landsbysamfundenes eksistens og 
identitetsgrundlag så som rettigheder og 
pligter, territorieforvaltning og miljøbeskyt-
telse.

AXIS I PERU

AXIS’ ÅRSBERETNING 2015 

[Foto: Catherine Watson 
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KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Oprindelige folk i Amazonas: Uddan-

nelse på egne betingelser/FASE III

LAND: Peru.

PROJEKTPERIODE:  1.1.15-31.12.2017     

SAMLET BUDGET: 2.266.208 DKK          

PARTNER: FORMABIAP (Programa de Formación de 

Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana)

PROJEKTKOORDINATORER: Karen Prins og Lotte 

Lindberg. 

AXIS og FORMBIAP, den lokale NGO, sam-
arbejder nu på syvende år om at sikre børn 
fra områder i Amazonas en skolegang, der 
inddrager børnenes sprog og kulturer. Peru 
anerkender retten til tosproget undervis-
ning for den indianske befolkning, men der 
er langt igen, før der er tilstrækkeligt med 
uddannede tosprogede lærere, der kan vare-
tage den forpligtelse. AXIS og FORMABIAP 
vil i denne projektfase styrke fortalervirksom-
heden hos de lokale og regionale uddan-
nelsesmyndigheder og videreudvikle den 
pædagogiske dimension. 



AXIS I BOLIVIA [Foto: Finn Juh Pedersen]
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KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: APRENDER HACIENDO / FASE II
LAND: Bolivia 
PROJEKTPERIODE: 1.1.2013 – 1.1.2016
SAMLET BUDGET: 2.934.416 DKK
PARTNER: CETM (Centro de Estudios y Trabajo de la 
Mujer)
PROJEKTKOORDINATORER: Elisabeth Ganderup, 
Nadjala Rahi, Nete Hansen-Nord, Steffen Rasmussen, 
Signe Sørensen

Projektet sigter mod at lære kvindelige 
quechua-bønder i Sacaba i Cochabam-
ba-provinsen, hvordan de driver et bære-
dygtigt familielandbrug med udgangspunkt 
i uddannelsesmodellen ”Sacaba-modellen”. 
Modellen er udviklet siden 2009 i et sam-
arbejde mellem AXIS og den lokale partner 
CETM. Målet er at øge familiernes fødevare-
sikkerhed.  Derudover sigter modellen mod 
at opbygge kvindernes selvtillid, organisere 
dem og gøre dem i stand til at tage kampen 
op mod køns- og etnisk ulighed. Projektets 
primære målgruppe består af 400 fattige 
quechua-kvinder fra 20 landsbyer i Sa-
caba-kommunen samt deres familiemed-
lemmer. I alt bestræber projektet sig på at 
forbedre livet for ca. 2400 mennesker.

Bæredygtig implementering og overdra-
gelse af uddannelsesmodellen kræver an-
derkendelse fra myndigheder og civilsam-
fund, hvorfor projektet i 2015 har arbejdet 
bredt med oplysning om Sacaba-model-
lens muligheder.

BESØG FRA BOLIVIA
I april 2015 besøgte to CETM-repræsentanter AXIS i 
Danmark. Dette skete med fokus på at skabe oplysning 
i det danske civilsamfund om NGO’ernes engagement 
i udviklende aktiviteter i Syd. Herunder var det målet at 
skabe viden om målgruppens livsvilkår i Bolivia samt at 
danne grundlag for erfaringsudveksling vedrørende mu-
lighederne for - og metoderne til - at skabe positive æn-
dringer. Under CETMs besøg i Danmark blev der bl.a. 
holdt oplæg på Christianshavns Gymnasium, diskuteret 
kvinders rettigheder med Grevinde Danner-stiftelsen 
og sammenlignet landbrugsmetoder med et økologisk 
landbrug i Holbæk.  

OFFENTLIG ANERKENDELDELSE AF SACABA-MO-
DELLEN
Med udgangen af 2015 udløb anden fase af projektet. 
Et af projektets mål var, at Sacaba-modellen skulle 
være anerkendt af både civilsamfundet og kommunale 
myndigheder i Sacaba. Projektevalueringen viser tyde-
ligt, at dette mål er opnået. 

OPLYSNING OM SACABA-MODELLEN I 
DANMARK OG BOLIVIA
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AXIS I 2016
Anden fase af projektet er nu afsluttet, 
men en ny er på tegnebrættet. Med de 
gode resultater, som projektet har af-
stedkommet, er det planen, at en tredje 
projektfase skal sigte mod at få uddan-
nelsesmodellen udbredt til andre kom-
muner i Bolivia

[Tekst: Signe Sørensen]

Herunder er der bl.a. blevet underskrevet aftaler med 
to kommuners borgmestre samt lokale afdelinger af 
den landsdækkende kvindeorganisation Bartolina 
Sisa om at støtte udbredelsen af Sacaba-modellen. 

Herudover har udsendelsen af et ugentligt ra-
dioprogram om projektet affødt interesse hos en 
lokal tv-station, som jævnligt har sendt indslag om 
kvinderne i projektet. Afsluttende præsenterede 
CETM Sacaba-modellen og dens resultater på en 
konference d. 22. december 2015. Konferencen blev 
en stor succes med deltagelse af over 400 personer 
- heriblandt forskellige civilsamfundsaktører og lokale 
myndigheder.



Seksualundervisningsmodulerne 
har været drevet af frivillige kræfter 
blandt underviserne på lærersemina-
rierne. Den eksterne evaluering frem-
hæver dette som yderst positivt for 
det fortsatte arbejde.

lærerstuderende i at få erfaring med at undervise 
i grundskolen gennem deres praktik. Undervis-
ningsmaterialet bygger på interkulturel pædagogik 
og participatoriske metoder samt resultater fra 
spørgeskemaundersøgelserne. 

Ved projektets afslutning har APPRENDE præsen-
teret materialet for i alt 10 læreruddannelsesinsti-
tutioner, og undervisningsministeriet har udsendt 
og anbefalet det til samtlige 38 lærerseminarier i 
Bolivia. 

Pro Joven 3 blev afsluttet i juli 2015 og projektkoor-
dinatorerne er af den opfattelse, at AXIS i samar-
bejde med APPRENDE, har gennemført et godt og 
nødvendigt projekt i Bolivia. 

I den sidste del af projektperioden har APPREN-
DEs vedholdende dialog med undervisnings-
ministeriet skabt gode resultater, og ministeriet 
har valgt at anvende projektets erfaringer med 
implementering af de regionaliserede curriculum i 
kommunernes grundskoler.  

AXIS har gennemført en ekstern evaluering af 
projektet ved Nancy Ventiades de Jáuregui i i som-
meren 2015. I evalueringen fremhæves projektets 
styrke for sit arbejde i og med læreruddannelserne 
i La Paz. Underviserne har på frivillig basis gen-
nemarbejdet og udviklet undervisningsmaterialet 
”Sensatez: un diseño de Amor” og støttet de 

PROJEKTETS UNDERVISNINGSMATERIALE ER 
NU IMPLEMENTERET I SKOLESYSTEMET
[Tekst: Kamilla Fri Madsen]

AXIS I 2016
APPRENDE er ikke en mulig samar-
bejdspartner længere, men dele af 
projektteamet har etableret sig som ny 
NGO, ’Pueblo Diferente’. Projektkoor-
dinatorerne i AXIS arbejder på at kun-
ne fortsætte elementer fra Pro Joven 
projektet med denne nye NGO engang i 
nær fremtid.

AXIS I BOLIVIA
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[Fotos: Finn Juhl Pederden og Catherine Watson]

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Pro Joven: Seksuelle rettigheder og 
reproduktiv sundhed / FASE III
LAND: Bolivia (La Paz, Cochabamba og Santa Cruz)
PROJEKTPERIODE: 1.8.2012 - 31.7.2015
SAMLET BUDGET: 2.982.550 DKK
PARTNER: APPRENDE (Asociación Para la Prevención 
de Embarazos no Deseados)   
PROJEKKOORDINATORER: Kamilla Frimodt Madsen, 
Line Bechmann, Jeppe Kehlet

Projektet ’Pro Joven’ arbejder med seksuelle 
rettigheder og reproduktiv sundhed (SRSR) 
i Bolivia og arbejder med udvikling af nye 
undervisningsmetoder til dialogbaseret sek-
sualundervisning i grundskolen og i lærer-
uddannelsen. Det sker gennem uddannelse 
af ’forandringsagenter’, som efterfølgende 
uddanner grundskolelærere til at undervise 
elever i dialogbaseret seksualundervisning 
og gennem lærerstuderendes praktik i 
grundskolen. Baggrunden for den dialog-
baserede undervisning er to undersøgelser 
af unges adfærd og holdninger i høj- og 
dalland gennemført i projektets 1. fase og i 
den nuværende fase, samt en ’best prac-
tice manual’ udviklet i 2. fase til lærere og 
kommunale myndigheder for igangsættelse 
og promovering af dialogbaseret seksualun-
dervisning i grundskolesystemet.
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[Tekst: Jette Ravn]

Manual til læsesvage om seksuelle 
rettigheder

AXIS I GHANA

”Let us not behave like ostriches and 
burry our heads in the sand,” sagde 
Høvding Alhassan, da han lancerede 
en ny manual for peer-to-peer under-
visning. Unge er seksuelt aktive, og 
derfor har de behov for seksualun-
dervisning.

MANUAL TIL UNDERVISNING I SEKSUELLE RET-
TIGHEDER
I 2015 blev en ny manual lanceret. Den er målret-
tet mødre og unge, der underviser andre unge i 
landsbyerne (peer to peer), og den tager særligt 
hensyn til, at en del af dem ikke kan læse. Manu-
alen er blevet til i et nært samarbejde med Ghana 
Health Service (GHS), som er den myndighed, der 
efterfølgende skal udbrede manualen og kendska-
bet til den. Der blev holdt en lancering i december. 
Høvding Alhassan holdt en key note speech, hvor 
han pointerede vigtigheden af, at alle i regionen får 
mulighed for at få undervisning om deres seksuelle 
rettigheder, også dem der har svært ved at læse. 
Alhassan sagde også, ”Let us not behave like 
ostriches and burry our heads in the sand,” fordi 
det er vigtigt at erkende, at unge er seksuelt aktive, 
og derfor skal de have seksualundervisning og ikke 
kun have at vide, at de skal være afholdende, indtil 
de bliver gift. En flot erkendelse af en høvding i det 
traditionsrige nordlige Ghana.

GHANESISK INSPIRATION I KØBENHAVN
Hafsah Sumani, som er projektleder på ISEP-pro-
jektet, var i København i november. Hun besøgte 
bl.a. en folkeskole, AIDS-Fondet og Global Health 
på Københavns Universitet (KU). Møderne gav ny 
inspiration til ISEP-projektet, og de danske institu-
tioner fik også inspiration til deres undervisning og 
arbejde. KU ønskede at få aftaler om udveksling 
af praktikophold i Tamale hos NORSAAC. Det er 
godt at få formidlet kendskabet til ISEP og dets 
participatoriske tilgang, og det er specielt dejligt 
at opleve, at andre danske institutioner også bliver 
inspireret i forhold til deres egne arbejdsområder.

AXIS I 2016
ISEPII slutter til marts. Indtil da skal ma-
nualen distribueres, fortalervirksomheden 
videreudvikles og projektet skal evalu-
eres. AXIS har søgt om en fortsættelse 
af projektet i tre år, hvor planerne er, at 
projektet dels skal udrulles i alle distrikter 
i regionen, og at fortalervirksomheden 
skal fortsættes, så den når ud til det 
regionale niveau blandt andet gennem 
en målrettet indsats på regionens lærer-
seminarier.
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[Foto: NORSAAC & Finn Juhl Pedersen]

KORT OM PROJEKTET 
PROJEKTTITEL : Innovate Sexual Education Project 
(ISEP), 
LAND: Ghana
PROJEKTPERIODE: 1.2.2013 - 1.3.2016
SAMLET BUDGET: 2.999.430 DKK
PARTNER: NORSAAC/Tamale – Ghana
PROJEKTKOORDINATORER: Jette Ravn, Inge Trads, 
Kira Boe, Helle Feddersen og Mette Østergaard Niel-
sen

Målet med ISEP II er at give unge mellem 
12 og 25 år relevant og ny viden om deres 
seksuelle rettigheder. Projektet bygger på 
en større undersøgelse fra en tidligere fase 
i projektet samt undervisningsguides og 
værktøjer til lærere, elever og unge i lands-
byerne. Den lokale partner NORSAAC, som 
AXIS samarbejder med, har i denne fase af 
projektet udviklet en undervisningsmodel for 
seksualoplysning til interessenter på under-
visningsområdet og en pædagogisk manual 
rettet til unge og mødre. Projektet træner 
lærere og arbejder med fortalervirksomhed 
blandt myndigheder, ledere og religiøse 
ledere for at kunne implementere seksualun-
dervisning i skoler og landsbyer.
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NORSAACs nye hovedkvarter i Tamale



AXIS I SIERRA LEONE [Foto: Finn Juhl Pedersen]

KORT OM PROJEKTET
Projekttitel: Advocate to Educate for Sexual and Repro-
ductive Health and Rights.
Land: Sierra Leone
Projektperiode: 15.8.2014 – 29.2.2016
Samlet budget: 725.307 kr
Partner: AMNet.
Projektkoordinatorer: Kira Boe og Inge Trads.

Målet med projektet er at bidrage til at unge 
mennesker i Sierra Leone kender til deres 
seksuelle og reproduktive sundhed og rettig-
heder (SRSR).
Projektet vil bruge en metode til dialog i lo-
kalsamfund på tværs af generationer og øge 
viden om og kendskab til SRSR.
I fortalerarbejdet vil der sættes fokus på 
rettighedsbaseret tilgang for derigennem at 
adressere de store udfordringer med seksu-
elle overgreb og uønskede graviditeter.

Ebola-epidemien kom i vejen for gennemfø-
relse af det planlagte projekt. Projektet blev 
omformuleret og gennemført med fokus på 
Ebola-bekæmpelse og -forebyggelse.
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Certifikat for Ebola-overlevende

Ebola-epedimien umuliggjorde gen-
nemførelsen af de oprindelige planer. 
Et nyt projekt vil nu genoptage den 
oprindelige projektidé.

satte, har det været svært at fastholde den dialog 
mellem partnerne, som kendetegner vores arbej-
de.
Ved udgangen af 2015 er ebola blevet så godt som 
elimineret, og vi har formuleret en ny ansøgning, 
så vi kan vende tilbage til planlægning og arbejde 
med den oprindelige indsats.

I august 2014 påbegyndte AXIS sit første projekt 
i Sierra Leone, der skulle være vores indsats til at 
forbedre forholdene for især unge.
Vi nåede imidlertid næppe at have underskrevet 
samarbejdsaftaler med vores partner AMNet før 
Ebola-epidemien brød ud. Det betød, at vi ikke fik 
mulighed for at gennemføre projektet som god-
kendt af Bevillingsgruppen i CISU.
I stedet måtte AXIS redefinere projektet, så det 
bedst muligt støttede op om den nationale indsats 
mod den dræbende sygdom.
Projektet i sin oprindelige form indebar en masse 
møder, kurser og dialoger, og som et middel til at 
afgrænse Ebola forbød regeringen forsamlinger 
i landet. På den måde har AMNet, som mange 
andre ngo´er i Sierra Leone, også været udfordret 
af de mange begrænsninger, der har været for at 
arbejde i landet.
Flere af de oprindeligt ansatte har forladt organisa-
tionen, nye folk er kommet til, og uden det direkte 
møde mellem AXIS-koordinatorer og projektan-

Ebola-epidemien bremsede projektet.
Nu er AXIS tilbage igen!

[Tekst: Niels Boe]

AXIS I 2016
AXIS har i samarbejde med AMNet re-
formuleret den oprindelige ansøgning og 
fremsendt ansøgning til CISU.
Målet med projektet er kun på enkelte 
mindre punkter blevet justeret, ligesom 
det ansøgte budget er forøget med ca. 
50 %, delvist for at fortsætte bekæm-
pelsen af ebola og delvist pga valuta-
kursændringer. Efter ebola er der endnu 
mere behov for AXIS-projektet.
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ØKONOMI & REGNSKAB
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ØKONOMI 2015

AXIS har i 2015 støttet projekter gennemført af vores 
partnere i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone med i alt 
5.700.000 kr. Projektstøtten kommer fra DANIDA-bevillin-
ger til Civilsamfundspuljen administreret af CISU. Sekre-
tariatets udgifter til administration af projekterne udgør 
566.000 kr. eller ca. 10 % af projektstøtten. 

Det er igen i 2015 vores partnere i Peru, der tegner sig for 
den største del af projektstøtten, godt 2,6 mio. kr. sva-
rende til 46 %. Vores partnere i Bolivia fik overført i alt 1,5 
mio. kr. (27 %), mens Ghana og Sierra Leone tegnede sig 
for henholdsvis 1,0 mio. (17 %) og ½ mio. kr. (9 %). Støtten 
til projekter i 2015 er stort set uændret ift. året før.  

AXIS’ økonomiansvarlige har i årets løb besøgt CETM i Co-
chabamba, Bolivia, PACHATUSAAN i Cuzco, Peru, FORMA-
BIAP i Iquitos, Peru, TAREA i Ayacucho, Peru, samt KALLPA 
i Ayacucho og hovedsædet i Lima. På tilsynsbesøgene 
diskuteres økonomiske spørgsmål som budgetter, kon-
trolsystemer, bogføring og revision af projekterne.   

Hos CETM, PACHATUSAAN, FORMABIAP og TAREA har 
vi gennemført workshops med Mango Financial Health 
Check og Accountability Dialogue. Disse workshops 

VI SAMARBEJDER MED:

[Tekst: Finn Juhl Pedersen]
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	5.700.000						

	566.000						

Projektstøtte	 Sekretariatsudgifter	

Det	går	pengene	til	

	

6.110.000	

57.000	 40.000	

CISU	(Danida)	 Tips-midler	 Medlemskontingent	

Her	kommer	pengene	fra	

afholdes typisk over 3-4 timer hver og involverer så vidt muligt 
hele projektteamet og andre i organisationen. De to øvelser 
giver anledning til meningsudveksling og diskussioner blandt 
deltagerne, som vi vurderer, har stor værdi for forståelsen i 
hele projektteamet for den finansielle kontrol i administra-
tionen af projekterne samt organisationens opbygning og 
’afrapportering’ opad og nedad i organisationen. Der er ofte 
områder, som giver anledning til anbefalinger fra vores side 
om forbedringer i kontrolsystemer, men det er vores indtryk, at 
projektmidler i de besøgte organisationer generelt behandles i 
overensstemmelse med vores og Danidas retningslinjer.   

AXIS afsluttede året med et overskud på knap 130.000 kr. mod 
et budgetteret overskud på ca. 50.000 kr. Forskellen skyldes 
hovedsageligt, at en pulje til politikudvikling ikke blev an-
vendt, bl.a. på grund af de ændrede bevillingsmuligheder i 
forbindelse med nedskæring af ulandsbistanden. 
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