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 INDHOLDSFORTEGNELSE

AXIS er en frivilligbaseret udvik-
lingsoganisation, der arbejder 
for at forbedre forholdene i 
Bolivia, Peru, Ghana og Sierra 
Leone gennem uddannelse, 
fortalervirksomhed og
organisering. 

 
AXIS har et særligt fokus på 
oprindelige folk, børn & unge 
samt kvinder. 
AXIS’ udviklingsarbejde sker 
i tæt samarbejde med lokale 
organisationer, som kender 
problematikkerne og udfordrin-
gerne i lokalområderne.   
AXIS har bæredygtighed som 
tværgående princip i alle
projekter og yder kapacitets-
støtte til udvikling af
partnerorganisationer. 



2018 - På vej mod programansøgning
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skolen. Projektet gennemføres i samarbejde med 
RAINS i Tamale i Ghana
1,5 mio kr til 3. fase af et elev- og medborgerskabs-
projekt. Gennemføres i samarbejde med TAREA og 
elevorganisationen AARLE i Ayacucho i Peru.
497.000 kr til et projekt, der sætter fokus på sek-
suel vold. Gennemføres i samarbejde med CETM i 
Cochabamba i Bolivia.
499.000 kr til konsolidering af en allerede udviklet 
og valideret undervisningsmodel for arbejdet med 
seksuelle rettigheder. Gennemføres i samarbejde 
med Kallpa i Iquitos og Ayacucho i Peru.
374.000 kr til nyt projekt med fokus på seksuelle 
rettigheder. Gennemføres i samarbejde med CARL 
og det nationale uddannelsesnetværk Education for 
All i Sierra Leone.

AXIS - en programorganisation
Sideløbende med ansøgninger og den løbende 
monitorering af projekter var 2018 præget af forbe-
redelserne af programaftalen med CISU.

I hele 2018 har AXIS lagt mange kræfter i arbejdet 
med at ansøge om at blive programorganisation. I 
første omgang skulle der udarbejdes en 15 siders 
konceptnote. Denne blev afsendt i begyndelsen 
af februar. CISU valgte konsulent Eva Iversen til at 
kapacitetsvurdere AXIS og partnerne. CISU udar-
bejdede track record af AXIS´ projekter, en liste over 
bevilgede projekter, samlet bevillinger gennem de 
sidste 3 år og overblik over, hvilke lande og regioner 
projekterne foregår i.

1. juni fik vi positivt svar på konceptnoten og det 
beløb, som vi kunne regne med som programorga-
nisation. 
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Frivilligarbejdet - AXIS´ DNA.
AXIS’ arbejde bliver leveret af 35 frivillige pro-
jektkoordinatorer, 7 bestyrelsesmedlemmer og 
3 ansatte på sekretariatet. Der bliver arbejdet 
med projektformuleringer, styring af budget, 
monitorering af projekter via mails, rapporter og 
Skype-møder. Det kræver regelmæssigt indsats 
fra alle, især op mod deadlines. Det daglige 
”kontorarbejde” suppleres med jævnlige projekt-
besøg hos partnere og målgruppe.

Et tæt samarbejde med partnerne ser vi som 
altafgørende og kendetegnende for AXIS. Da 
CISUs konsulent Eva Iversen, i forbindelse 
med sin kapacitetsvurdering af AXIS, sidste år 
kontaktede vores partnere i Peru, Bolivia, Ghana 
og Sierra Leone for at spørge ind til samarbejdet 
med AXIS, var tilbagemeldingen, at de så part-
nerskabet med AXIS som noget særlig positivt. 
AXIS har store forventninger til samarbejdet 
og stiller mange spørgsmål til partnerne. Disse 
spørgsmål og krav opleves af partnerne som 
givende og som en del af kapacitetsopbygning 
af deres organisationer.

Koordinatorerne har støtte fra vores dygtige 
sekretariat. Niels, Finn og Sophia arbejder på at 
støtte de frivillige, hvor der måtte være behov og 
vurderer, hvor der er mulighed for at grupperne 
koordinerer arbejdet bedre på tværs af lande, 
organisationer og kontinenter.

I løbet af 2018 fik AXIS bevilget 5 nye projekter:
995.000 kr blev bevilget til fase 2 af et projekt 
der skal styrke kvalitetsuddannelse i grund-

Den endelige programansøgning blev sendt til 
CISU 15.september og den formelle godkendelse 
fra DANIDA fik vi 21. december.
AXIS er nu sikret 4 mill. kr. årligt de næste 3 år til 
vores arbejde.
Arbejdet med at beskrive AXIS´ arbejde, strategi 
og indsats har været givende, krævet mange 
kræfter, men samlet styrket AXIS som organisa-
tion. 

Uligheden øges i verden. AXIS kæmper for min-
dre ulighed og et styrket civilsamfund.
Uligheden øges fortsat og arbejdet med at sætte 
fokus på uligheden og kæmpe for et styrket ci-
vilsamfund, er vigtigere end nogensinde. 
AXIS vil fortsætte sin indsats med fokus på men-
neskerettigheder og kampen for retfærdighed, 
fred, ligestilling og lighed. 
Her er din støtte vigtig. Du kan dels støtte AXIS´ 
arbejde gennem medlemskab. Men også ved at 
fortælle om de gode resultater, som udviklingsar-
bejdet i vores projekter har.

[Foto: Sophia Lassithiotakis]

 
 BESTYRELSENS BERETNING

Helle Feddersen, bestyrelsesforkvinde i AXIS



Nye udfordringer i AXIS
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Projekter bliver til interventioner
De 2 tematiske områder i AXIS er CBE (Context Based 
Education) og SRRH (Sexual Rights and Reproductive He-
alth Education).
2018 blev året, hvor vi satte foreløbigt punktum for et 
mangeårigt samarbejde med FORMABIAP. Projektet er 
beskrevet gennem diverse materialer og videoer. Vi ser 
FORMABIAP som en mulig partner dels i de igangværende 
interventioner, men også som mulig interventionspartner på 
et senere tidspunkt.
I 2018 har alle projektgrupper skulle tænke i overgang til pro-
gram, få afsluttet projekterne bedst muligt, aflevere rappor-
ter til donor og starte nye interventionsarbejder op.

HEMPEL Foundation
Finansieret af Hempel Foundation og i samarbejde med 
AXIS` erfarne partnere TAREA og PACHATUSAN i Peru 
fortsætter vi vores indsats for at styrke kvaliteten af unges 
uddannelse på basis af eget sprog og egen kultur.
Projektet består af to dele. Dels en del som sætter fokus 
på tosproget interkulturel undervisning i Ayacucho, og dels 
en del som konsoliderer arbejdet med implementeringen af 
kvalitetsuddannelse baseret på skolekøkkenhaver.
I løbet af foråret går forhandlingerne om opstart af en 3-årig 
fase 2 af projektet i gang.

Projektkoordinatorerne
32 frivillige projektkoordinatorer har igen i år udført et 
kæmpe arbejde med at formulere projekter, kommunikere 
med partnere, skrive rapporter, monitorere arbejde, lave 
oplysning om betydningen af udviklingsarbejdet i syd samt 
permanent at opkvalificere indsatsen i arbejdet.
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Koordinatormøder
Koordinatormøderne har i år haft særlig fokus på vores 
programansøgning. 
Der er afholdt 3 møder plus vores traditionelle sommer- og 
julemiddage. Disse møder er i år suppleret af en række mø-
der om programdokumenterne.

LFA-gruppen
LFA-gruppen, Poul Brath, Kira Boe og Signe Sørensen, støt-
ter fortsat formulering af nye projekter og sparrer ift status- 
og afsluttende rapporter. Dette arbejde vil fortsætte under 
programmodaliteten

Sekretariatet i AXIS
Niels Boe (10 timer) – sekretariatsleder
Finn Juhl Pedersen (14 timer) – økonomistyring
Sophia Lassithiotakis (15 timer) – studentermedhjælp
Bjarne Rasmussen  - SRRH-uddannelse
Catherine Watson – udvikling af undervisningsmaterialer og 
metoder

Frivillige på sekretariatet:
Lotte Lindberg – årsberetning og Verdens Bedste Nyheder
Maria Bermejo - medlemsadministration 
Helle Feddersen – administration af facebook og AXIS jule-
kalender
Sebastian Kierk – administration af frivilligprogrammet i Lima

[Foto: Sophia Lassithiotakis]

Ny struktur og nye procedurer i AXIS
Igennem en årrække har vi i årsberetningen omtalt den 
usikkerhed for finansiering af vores indsats, som har 
præget AXIS´ arbejde. 
Den usikre situation er nu, med overgang til program, 
blevet afmonteret.
For et år siden besluttede bestyrelsen at søge CISU om 
en programaftale, og gennem hele 2018 har vi været 
igennem en vanskelig og lærerig proces med formule-
ring af konceptnote, kapacitetsundersøgelse, diskussi-
oner med vores syd-partnere og endelig formulering af 
den endelige ansøgning.
I december blev arbejdet afsluttet med godkendelsen af 
en 3-årig programaftale. Dermed fik vi skabt sikkerhed 
for finansiering, og er de næste 3 år garanteret 4 mio. kr 
årligt fra CISU.
Beløbet skaber i første omgang økonomisk sikkerhed 
for AXIS, for vores mange koordinatorer og for vores 
partnere i syd. Men det betyder ikke, at vi kan sætte os 
roligt tilbage, for nu begynder hele   omstruktureringen 
af vores mange forskellige formater og procedurer, såvel 
de rent interne som mellem partnerne og AXIS.

Programmodaliteten - større fleksibilitet, større an-
svar
Programaftalen muliggør bl.a., at vi hurtigere kan justere 
igangværende indsatser, når behovene for disse juste-
ringer dukker op. Vi kan også starte nye samarbejder 
op, når disse er hensigtsmæssige ift de mål for pro-
grammet, som vi skal nå.
Denne fleksibilitet følges op af et tilsvarende større an-
svar for at nå de overordnede mål med vores indsatser, 
hvor vi kombinerer mangeårige samarbejdsrelationer 
med nye indsatser og nye partnere. Endelig stiller det 
nye krav til vores partneres indbyrdes samarbejder.

 
 ÅRESTS GANG PÅ SEKRETARIATET

Niels Boe, sekretariatsleder i AXIS
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 BEVILLINGER

Bevillinger fra Civilsamfundspuljen
[Foto: Sophia Lassithiotakis]

Land Projekt Projektperiode Bevilling

Ghana 
Quality of Education and promotion of Participatory Teaching Methods - RAINS

16.09.2018-31.12.2018 995.594

Ghana
Innovative Sexuality Education Project III - NORSAAC

01.04.2016-31.03.2019 1.858.006

Sierra L Sexual Rights and Reproductive Health in Sierra Leone - CARL 15.10.2018 - 30.06.2019 374.852

Bolivia Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed – PD + SCSJ 1.12.2016 - 17.08.2018 396.541

Bolivia Udvikling af Uddannelsesmodel i SRHR - CETM 20.09.2018-31.12.2018 497.964

Peru Udannelse på egne betingelser  –FORMABIAP 01.01.2015 - 30.06.2018 2.266.209

Peru Kvalitetsuddannelse til de fattige folks børn i Peru – HEMPEL/TAREA 1.11.2016 - 31.10.2019 4.992.620

Peru Kontekstualiseret SRHR-undervisning for oprindelige folk – KALLPA 01.09.2018-31.12.2018 499.998

Peru Elevråd og Unge Ledere: Sammen og Kvalitetsuddannelse –PACHATUSAN 15.07.2017-15.3.2019 830.699

Peru Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge elevledere i Ayacucho, Peru – TAREA 01.10.2018-31.12.2018 1.500.953



AXIS skal styrke sit oplysningsarbejde, så dan-
skernes støtte til arbejdet i syd fastholdes.
Vi har i mange år været bevidste om nødven-
digheden af, at vi i AXIS ikke kun arbejder i syd 
men også her i nord. Det er vigtigt og nødven-
digt med informationsarbejde i Danmark, hvor 
bistandshjælpen er under konstant pres. Derfor 
sætter AXIS stadig mere skub i oplysningsar-
bejdet og leverer debatindlæg i den politiske 
diskussion omkring det arbejde, vi gennemfører 
i Ghana, Sierra Leone, Bolivia og Peru.

AXIS fortsætter samarbejdet med Verdens 
Bedste Nyheder
AXIS deltog igen i år i oplysningskampagnen 
Verdens Bedste Nyheder. For niende år i træk 
mødte AXIS-aktivister tusindvis af morgenfriske 
danskere på Christianshavns Torv, i busser og 
Metro, hvor de modtog budskab om bistandens 
gode resultater.

Hjemmeside og kommunikation
AXIS Facebook er blevet endnu mere leven-
de og med aktive informationskilder, hvor vi 
prøver at skabe større viden om og forståelse 
for globale udviklingsproblematikker og dansk 
ulandsbistand generelt. Selvfølgelig med fokus 
på AXIS´ særlige indsats.
AXIS´ hjemmeside er nu primært et forum, hvor 
vi kan lægge al relevant information, interventi-
onsdokumenter, budgetter for arbejdet, rappor-
ter, videoer, billeder m.m. 

Ud i verden for AXIS
Vi fortsætter udsendelsen til Lima af frivillige, som 
underviser jævnaldrende i engelsk. 
AXIS´ samarbejde med CEPROMUP, den lokale 
ngo, er nu inde i sit 22. år og kan i 2019 fejre 20 
års jubilæum for projektet med engelskundervis-
ning af unge. Hver dag modtager ca. 150 unge 
undervisning i lokalerne i Villa el Salvador.
Samarbejdet med danske uddannelsesinstitu-
tioner, hvor de fleste frivillige rekrutteres fra, er 
blevet konsolideret.
Dags dato har ca. 350 frivillige støttet arbejdet i 
Limas slum.
Vi overvejer løbende om vores frivilligprogram 
skal udvides til andre områder – fx Taquileøen i 
Peru.

Opbakning til udviklingsbistanden
[Tekst: Niels Boe]
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[Foto: Sophia Lassithiotakis]
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 AXIS I DANMARK



Anne Sofie Scherrebeck
Beatriz Dominguz
Catherine Watson
Cecilie Fernández
Chandra Shilling Cueto
Ditte Appelt
Elisabeth Beck Kndusen
Emilie Faurholdt
Gitte Hermansen
Helle Feddersen
Inge Trads Kjelsen
Jette Ravn
Karen Prins
Karina Halkjær Corfitzen
Linda Nordahl Jakobsen
Lotte Bak Sørensen
Lotte Lindberg
Louise Thimgaard Hentzel

Lærke Arvedsen
Maja Pedersen
Maria Bermejo 
Mette Østergaard
Nadjala Rahi
Pia Sørensen
Rikke Flodin
Sara Gevnøe Rasmussen
Sebastian Kierk
Signe Sørensen
Sofie Vestergaard Kristiansen
Sonia Tardajos
Sunilda Isabel Torres
Tanja Fløe Dalby
Wara Ponce de León Heinecke
Yannik Boserup

AXIS’ frivillige koordinatorer
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 AXIS I DANMARK

AXIS’ bestyrelse
Catherine Watson
Hans Andresen
Helle Feddersen (forkvinde)
Line Bechmann
Poul Brath
Sanne Müller
Signe Sørensen

AXIS’ sekretariat
Finn Juhl Pedersen
Niels Boe
Sophia Lassithiotakis

[Foto: Sophia Lassithiotakis]



I det nordlige Ghana har AXIS sammen 
med RAINS sat kvalitetsuddannelse på 
dagsordenen. Mere end 50 lærere fra 
seks skoler er blevet trænet i at bruge 
deltagerorienterede undervisningsmetoder 
og skolehaver som inddragende værktøj i 
undervisningen. 

I umiddelbar forlængelse af pilotfasen påbegyndtes 
et nyt samarbejde med RAINS. Det bygger videre 
på de resultater, den første partnerskabsindsats har 
opnået, og implementerer skolehaver på yderligere 
fire skoler. Det bestræbes, at de seks skolers 2277 
elever vil få glæde af de nye undervisningstilgange 
og skolehaverne i løbet af interventionens levetid. 
Det overordnede formål er, at der udarbejdes en 
læringsmanual omkring brugen af deltagerorienteret 
undervisningsmetoder bla. med udgangspunkt i 
skolehaverne. Manualen skal bygge på de involvere-
de læreres erfaringer og sikre at metoderne forank-
res på regionalt plan. Interventionen gennemføres 
i samarbejde med Circuit Supervisors fra Ghana 
Education Service, der monitorerer de anvendte me-
toder og indsatsens fremgang og samtidig deltager i 
udviklingen af læringsmanualen.

I september 2018 afsluttede vi den første partnerskab-
sindsats mellem RAINS og AXIS. Projektets pilotfase har 
opnået lovende resultater: 34 lærere er blevet trænet i 
deltagerorienteret undervisningsmetoder og brugen af 
skolehaver, to skolehaver er blevet implementeret i lands-
byerne Nyoglo og Bunglung og 899 elever, heraf 489 
drenge og 410 piger, har fået glæde af projektet. De har 
modtaget en mere inddragende og aktiv undervisning, 
der har taget udgangspunkt i deres lokale kontekst i 
stedet for den sædvanlige udenadslære foran tavlen. 

Skolehaver viser vejen til deltagerorienteret 
undervisning for skoleelever i Ghana

AXIS i 2019:
I 2019 vil AXIS og RAINS fortsat arbejde for at promovere brugen af deltagerorienteret undervisnings-
metoder, hvilket bl.a. vil finde sted gennem læringsworkshops for 75 lærere, der skal styrkes i brugen 
af de nye læringsredskaber. Samtidig vil lokale myndigheder blive inddraget yderligere i interventionen 
for at advokere for undervisningsmetoderne og skolehavernes potentiale på regionalt plan.

 
 AXIS I GHANA
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[Tekst: Elisabeth B. Knudsen, Lærke Arvedsen & Rikke Flodin]

[Foto: Catherine Watson]

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: ”Enhancing the Quality of Education 
in Northern Ghana through the use and promotion of 
Participatory Teaching Methods” 
LAND: Ghana
PROJEKTPERIODE: 16/9-2018 - 31/12 2018 
SAMLET BUDGET: 995.594 DKK
PARTNER: RAINS
PROJEKTKOORDINATORER: Elisabeth B. Knudsen, 
Lærke Arvedsen og Rikke Flodin

AXIS arbejder sammen med RAINS om at 
udbrede kendskab til deltagerorienterede 
undervisningsmetoder og inddragelse af 
skolehaver i undervisningen på seks skoler i 
Tamale i det nordlige  Ghana. 
I 2018 har mere end 50 lærere modtaget 
træning i og inspiration til at anvende de 
nye undervisningsmetoder og derved styrke 
deres elevers aktive deltagelse i undervis-
ningen. Der er implementeret yderligere fire 
skolehaver, og i løbet af årets første ni må-
neder har 899 børn modtaget undervisning, 
der har taget konkret udgangspunkt i deres 
lokale kontekst og opmuntret dem til at være 
aktivt deltagende, stille nysgerrige spørgs-
mål og samarbejde i grupper på tværs af 
alder og køn.



ISEP 3 er udbredt til skolerne i 
alle regionens 28 distrikter og er 
dermed det største projekt, Gha-
na Education Service nogensinde 
har deltaget i. 

I juni var Jette og Marie i Tamale og producerede en 
film om projektet: https://www.facebook.com/AXI-
SNGO/videos/717876751940326/

Sidst på året udkom ”Guideline for Comprehensive 
Sexual Education in Ghana” fra Ministry of Educati-
on. Den er udviklet i samarbejde med NORSAAC og 
andre Civil Society Organisations (CSO). Den sendes 
ud til diskussion i alle forvaltninger, distrikter og 
skoler. Forventningen er, at guidelinen vil bane vejen 
for, at undervisning i seksuelle rettigheder implemen-
teres i hele landet. 

I november var AXIS i Tamale for at fejre NORSAAC 
og AXIS` 10-års jubilæum. Det var rørende at se til-
bage både gennem billeder og fortællinger. Vi var på 
en senior high school i Gushegu og fulgte lærerens 
undervisning af de unge gennem værktøjet ”Body 
mapping” og hørte om spørgsmål fra ”The anony-
mous mailbox”. Dejligt at opleve åbenhed om emnet.  

I 2018 var de såkaldte Circuit Supervisors fra 
Ghana Education Service (GES) på 3 dages 
træning med Helle fra AXIS i implementering af 
seksualundervisning i skolerne. Det stod klart, 
at lærerne på skolerne har brug for fortsat støtte 
til at gennemføre seksualundervisningen. 

AXIS´ partner NORSAAC har afholdt møder 
med de regionale uddannelsesdirektører. Direk-
tørerne ønsker fokus på, hvordan forældrene 
kan gøres mere ansvarlige. Det er lykkedes 
direktørerne at  gennemføre bestemmelser om, 
at piger, der bliver gravide, mens de går i skole, 
fortsætter i skole efter fødslen. 

CSE-Comprehensive Sexuality Education i 
Northern Region i Ghana
[Tekst: Jette Ravn & Helle Feddersen]

AXIS i 2019:
I 2019 vil AXIS styrke fortalervirksomheden med henblik på udbredelse seksualundervisning på 
nationalt plan og dermed også på landets lærerseminarier. NORSAAC skal desuden støttes i ka-
pacitetsopbygning gennem kurser og uddannelse indenfor bl.a. fortalervirksomhed. Vi planlæg-
ger også at arbejde for at skabe et tættere samarbejde med andre CSO’er, der arbejder inden for 
seksualundervisning. 

 
 AXIS I GHANA
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[Fotos: Jette Ravn]
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KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Innovate Sexual Education Project III 
(ISEP)
LAND: Ghana
PROJEKTPERIODE: 1.4.16 - 31.3.2019
SAMLET BUDGET:  1.858.006 DKK
PARTNER: NORSAAC
PROJEKTKOORDINATORER: Jette Ravn, Inge Trads, 
Helle Feddersen og Mette Østergaard Nielsen

ISEP 3 sikrer unge mellem 12 -25 år viden 
om seksuelle rettigheder og bygger på 
tidligere faser, der har produceret undervis-
ningsguides og manualer om emnet.
I denne fase skal projektet udbredes til alle 
28 distrikter i Northern Region. 135 ansatte 
i Ghana Education Service (GES) har trænet 
572 lærere. 4264 lærere på regionens Junior 
og Senior High Schools underviser nu i sek-
suelle rettigheder og har undervist 35.700 
elever. 233 supervisere fra GES er trænet i at 
monitorere og supervisere. 
ISEP 3 støtter de studerendes råd på lærer-
seminarierne i at afholde aktiviteter, der har 
fokus på, at seksualundervisning inkluderes i 
curriculum på læreruddannelsen.
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I projektets første kvartal har det for AXIS og 
CARL særlig handlet om at lære hinanden, part-
nerne og konteksten at kende. 
Et første element af projektet har været at af-
holde en to dags workshop om ’Advocacy and 
SRHR, Sexual and Reproductive Health and 
Rights,  and Sexual Education’ i Freetown, Sierra 
Leone. Her deltog repræsentanter fra AXIS og 
NORSAAC Ghana, væsentlige interessegrup-
per fra ministerier, NGO’er og Education for All 

Seksuel og Reproduktiv Sundhed 
gennem uddannelse i Sierra Leone.
[Tekst: Louise Thimgaard Hentzel & Sara Gevnøe Rasmussen]
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AXIS i 2019: 
I starten af 2019 handler partnerskabet med CARL  om at organisere og styrke civilsamfundet 
i at planlægge og facilitere en forbedret seksualundervisning . Derudover skal netværkerne 
med EfA og NGO’er i regionerne styrkes. Interventionen udmunder i en workshop til marts, 
hvor resultaterne af analysen fremlægges og diskuteres, og hvor en plan for fortalervirksom-
hed  og en ny intervention udarbejdes. 

I 2018 indgik AXIS og CARL et nyt 
partnerskab om seksuelle og re-
produktive rettigheder. Første fase 
af projektet handlede om at styrke 
bevidstheden blandt unge og at få vi-
den og erfaring med det pædagogi-
ske arbejde i seksualundervisningen.

 
 AXIS I SIERRA LEONE

netværket (EfA) i Sierra Leone. 40 partnere i alt 
deltog i workshoppen. Formålet med works-
hoppen var at generere viden , at få overblik 
over undervisning i emnet og at planlægge 
strategier for indsamling og analyse af denne 
viden. Målet er at danne et vidensgrundlag for 
seksuel og reproduktiv sundhed og dermed 
engagere og advokere beslutningstagerne. 

Et andet element af projektet har været at 
indsamle og analysere viden fra de forskel-
lige regioner. Dette arbejde har CARL været 
ansvarlig for og har koordineret og analyseret 
data sammen med EfA. Der er allerede blevet 
indsamlet en stor mængde viden fra alle fem 
regioner i landet med hjælp fra partnere og 
netværker. Analysearbejdet er under udarbej-
delse. Det forventes afsluttet i den kommende 
projektperiode og skal fremlægges på works-
hop om erfaringsudveksling i marts. 

[Fotos: Louise T. Hentzel]

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Sexual and Reproductive Health and 
Rights (SRHR) in Sierra Leone
LAND: Sierra Leone
PROJEKTPERIODE: 15.10.2018 – 31.03.2019
SAMLET BUDGET: 200.000 DKK
PARTNER: CARL (Community Action to Restore Lives) 
PROJEKTKOORDINATORER: Louise Thimgaard Hent-
zel & Sara Gevnøe Rasmussen

Formålet med projektet har været at analyse-
re viden om seksuel sundhed og rettigheder 
og uddannelse i Sierra Leone samt udføre 
fortalerarbejde på regionalt og nationalt 
niveau. 
I denne proces har der indtil nu været afholdt 
1 workshop med deltagelse af 40 partnere 
samt 4 regionsmøder mellem CARL, EfA og 
partnere i netværkerne .  Der er afholdt mø-
der med fortalervirksomhed på dagsordenen 
sammen med direktøren for seksuel sund-
hed og rettigheder  i ministeriet for ’Basic 
and Senior Secondary Education (MBSSE)’ . 



Mange teenagere bliver uønsket gravide i Bolivia. 
Derfor har AXIS sammen med to bolivianske 
partnere, Pueblo Diferente og Sociedad Católica 
San José udviklet et undervisningsmateriale til 
undervisning i seksuelle rettigheder i det uformel-
le læringsmiljø. Materialet er blevet udarbejdet 
på workshops for pædagoger og elever på to 
fritidscentre i udkanten af La Paz i Bolivia.  

Børn, unge og forældre har fået tilbudt interkul-
turelle og deltagerorienterede workshops for 
at afprøve metoder og give feedback, ligesom 
Pueblo Diferente og Sociedad Católicas netværk 
af NGO´er har givet inputs. Afprøvningen af øvel-
serne sikrer at hver øvelse i materialet er tilpasset 
børnenes alder, viden og kulturrelle baggrund.  

Undervisningsmaterialer er blevet 
udarbejdet til at undervise i seksu-
elle rettigheder i uformelle lærings-
miljøer.
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Seksualundervisning for børn og unge 
i La Paz

[Tekst: Sophia Lassithiotakis]

AXIS i 2019:
AXIS vil i 2019 samarbejde med Pueblo Diferente om lave et undervisningsmateriale til det 
formelle læringsmiljø som er tilpasset Aymara-kulturen. Projektet bliver i samarbejde med to 
bolivianske lærerseminarier og en gruppe studerende, som vil afprøve og validere materialet 
løbende gennem hhv. deres undervisning og praktik.

 
 AXIS I BOLIVIA
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[Fotos: Sophia Lassithiotakis]

21

Partnerskabsindsatsen bygger på de mange 
erfaringer Pueblo Diferente har fra det tidligere 
Pro Joven projekt, hvor der blev udviklet under-
visningsmateriale til det formelle læringsmiljø. 
Disse kompetencer suppleredes med organisati-
onen Sociedad Católicas erfaring med at under-
vise børn i det uformelle læringsmiljø. Sociedad 
Católica har to fritidscentre, hvor der tilbydes 
lektiehjælp og børnepasning, så de unge mødre 
kan passe deres skolegang. 

I august 2018 lancerede de to organisationer det 
trykte materiale til deres netværk som har taget 
rigtig godt imod materialet og vil anvende det i 
deres arbejde.

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Proyecto de Vida para una Sexualidad 
Responsable
LAND: Bolivia
PROJEKTPERIODE: 15.12.2016 - 15.04.2018
SAMLET BUDGET: 396.541 DKK
PARTNER: Pueblo Diferente og Sociedad Católica San 
José
PROJEKTKOORDINATORER: Ana Gabriela Carrillo, Liv 
Gudmundsen og Sophia Lassithiotakis

Projektet har udviklet en metodeguide til 
medarbejdere og et materiale målrettet fatti-
ge unge bolivianeres seksuelle og reproduk-
tive sundhed og rettigheder (SRSR). Materia-
let anvendes i uformelle læringsmiljøer uden 
for skoleregi og er dermed et supplement 
til de tiltag der gennemføres i det formelle 
uddannelsessystem. Materialet bygger på 
AXIS’ og Pueblo Diferentes erfaringer gen-
nem 8 år i det formelle uddannelsessystem 
og Sociedad Católica San Josés erfaringer 
med at arbejde i de fattigste områder i La 
Paz. Partnerskabsindsatsen styrkede unges 
kompetencer, så de blev i stand til bevidst at 
planlægge deres liv, undgå uønsket teen-
agegraviditet og gennemføre fuld skolegang. 
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 AXIS I BOLIVIA

Projektet begyndte i september 2018 og i de-
cember var AXIS’ projektkoordinator i Bolivia for 
at mødes med nogle af kvinderne i projektet og 
CETM, der er en mangeårig samarbejdspartner 
for AXIS. Samarbejdspartneren præsenterede 
arbejdet i projektets første måneder, hvor 24 
kvinder fra 6 landsbyer er udvalgt som foran-
dringsagenter. Samtidig fortaltede , at udviklingen 
af undervisningsmoduler er begyndt. De første 
temaer er selvtillid og selvopfattelse i forhold til 
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AXIS fik i august bevilget midler 
til et nyt projekt i Sacaba i Bolivia. 
Projektet skal, i samarbejde med 
partneren CETM, bidrage til, at 
quechua-kvinder i udvalgte lands-
byer opnår bredere viden om sek-
suel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder (SRSR).

AXIS i 2019: 
Udviklingen af undervisningsmodulerne fortsætter med henblik på, at forandringsagenterne 
uddannes til at videregive viden til 120 udvalgte kvinder. Desuden påbegyndes fortalerar-
bejdet for at få de lokale myndigheder til at anerkende problemerne og få dem til at støtte 
uddannelsesmodellen indenfor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

seksualitet og prævention, sygdomme og køn 
med inddragelse af mændenes rolle. 
CETM fortalte, at kvindernes viden om seksuel 
og reproduktiv sundhed og rettigheder er mini-
mal, at emnet er sensitivt og svært at tage op i 
landsbyerne. 
For at få kvinderne til at åbne op, benytter 
CETM derfor en metode med ’livshistorier’, hvor 
kvinder anonymt kan fortælle deres historie, som 
efterfølgende deles med kvinderne i landsbyer-
ne. Idéen er, at kvinderne skal kunne spejle sig i 
historierne, åbne mere op og reflektere.    
Projektets formål er, at kvinderne opnår viden 
om deres ret til at bestemme over egen krop 
og seksualitet.  Det indebærer bl.a. læring om 
retten til selv at vælge partner og selvbestem-
melse i forhold til seksuelle relationer og familie-
planlægning. Det indebærer også, at kvinderne 
lærer om retten til et liv fri for seksuelle overgreb. 
Sidstnævnte er en væsentlig og tabubelagt del 
af den vold, som i høj grad er udbredt i Sacaba-
regionen.

[Tekst: Karen Ipsen, Linda Nordahl Jakobsen & Nadjala Tinneberg Rahi]

[Fotos: Sophia Lassithiotakis]

Quechua-kvinder arbejder som
forandringsagenter 

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Udvikling af uddannelsesmodel i sek-
suel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR).
LAND: Bolivia
PROJEKTPERIODE: 20.09.2018 – 20.09.2019 
SAMLET BUDGET: 497.964 DKK 
PARTNER: CETM (Centro de Estudios y Trabajo de la 
Mujer)
PROJEKTKOORDINATORER: Linda Nordahl Jakobsen, 
Nadjala Tinneberg Rahi & Karen Ipsen

Projektet bidrager til, at quechua-kvinder i 
alderen 16-60 år i Sacaba-regionen i Boli-
via opnår viden om seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder. Kvinderne skal have 
mulighed for at udøve aktivt medborgerskab 
og dermed være med til at bryde med de 
traditionelle kønsnormer, der bl.a. betyder, at 
piger og kvinder er udsatte i forhold til sek-
suelle overgreb og vold. Projektets primære 
målgruppe er 24 kvinder fra 6 forskellige 
landsbyer, der uddannes til ”forandringsa-
genter”. Forandringsagenterne skal hver især 
videregive viden til 5 andre kvinder og når 
dermed ud til 120 kvinder. Målet er desuden 
gennem oplysningsarbejde at nå ud til land-
byernes beboere og organisationer.     



Efter 9 års samarbejde mellem AXIS og FOR-
MABIAP er projektet om udbredelse af Tospro-
get, Interkulturel Undervisning (TIU) for oprin-
delige folks børn i den peruanske regnskov, 
endelig afsluttet. Op til afslutningen arbejdedes 
der hårdt for at sikre bæredygtigheden i de 
opnåede mål. Derfor tildeltes projektet ekstra 6 
måneders no-cost-extension. 
Målet om efteruddannelse af lærere i tosproget 
interkulturel undervisning er nået, og forældre 
og lokalsamfund har påtaget sig et ansvar som 

Bedre undervisning for indianske 
unge i Perus regnskov
[Tekst: Lotte Lindberg]
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AXIS 2019:
Samarbejdet mellem AXIS og FORMABIAP er afsluttet efter 3 projektfaser á 3 år.  Begge 
partnere har haft glæde og udbytte af relationen og sidder efter alle disse år inde med præcis 
viden og kendskab til hinandens styrkeområder. Samarbejdet ville derfor nemt kunne genop-
tages i et evt. fremtidigt projekt.

 
 AXIS I PERU
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[Foto: Rosa Amanda Flores]
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aktive medborgere, fordi de har set vigtigheden 
af en skole, der arbejder med børnenes sprog 
og identitet.
Et andet vigtigt mål var undervisningens ind-
hold. Her har projektet formået at etablere en 
direkte sammenhæng mellem lærernes plan-
lægning af undervisningen og lokalsamfundet. 
Alle skoler har nu udviklet undervisningsplaner i 
tilknytning til lokalsamfundets udviklingsprojekter 
(PVEC=Proyecto de Vida Educativo Comunal). 
Arbejdet med uddannelse og lokalsamfund er nu 
inddraget i det faste curriculum på lærersemina-
riet, dvs. alle nyuddannede lærere har gennem 
deres studier og praktikperioder tilegnet sig 
viden om tosproget, interkulturel undervisning, 
tilknytningen til lokalsamfundet og elevaktiveren-
de metoder. 
Endelig er projektet lykkedes med at lægge pres 
på lokale uddannelsesmyndigheder, så disse 
anviser uddannede TIU-lærere til skolerne. Det 
er dog ikke lykkedes at indgå forpligtende aftaler, 
som kan sikre disse ansættelsesvilkår fremover.

Projektet har bidraget til håndhæ-
velse af den grundlovssikrede ret 
til en tosproget interkulturel skole-
uddannelse med udgangspunkt 
i egen identitet og egne livsbetin-
gelser 

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Oprindelige folk i Amazonas: Uddan-

nelse på egne betingelser/FASE III

LAND: Peru.

PROJEKTPERIODE: 1.1.2015-31.6.2018    

SAMLET BUDGET: 2.266.208 DKK          

PARTNER: FORMABIAP (Programa de Formación de 

Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana)

PROJEKTKOORDINATORER: Karen Prins og Lotte 

Lindberg. 

Projektet er afviklet i to lokalsamfund i Ama-
zonas på 8 projektskoler med i alt ca.700 
elever, piger og drenge, 55 lærere og ca. 
2.500 beboere. Der er ca. 30 embedsmænd 
fra de lokale uddannelsesmyndigheder og 
ca. 20 ledere fra de oprindelige folks interes-
seorganisationer, som har været involveret i 
projektet. 
På FORMABIAPs lærerseminarium under-
vises der i projektets pædagogiske metode 
af de ca.10 fastansatte lærere til samtlige 
lærerstuderende ,ca. 150 -200.
Projektet har fremstillet en dokumentarfilm, 
som illustrerer hele processen med koblin-
gen af skolens arbejde og landsbyens udvik-
lingsplan. Filmen er også oversat til dansk og 
ligger på AXIS´ hjemmeside. 



 
 AXIS I PERU
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”Jeg har lært utrolig meget ved at se, hvordan engagerede lærere fra andre 
skoler underviser i Quechua”, siger Dora, der er lærer på en af projektets 
skoler, efter at have deltaget i en succesfuld erfaringsudveksling hos Pacha-
tusan og Tarea i Cusco. 

I de første 2 år har godt 160 lærere og skoleledere 
fra projektets 23 skoler deltaget i de mange træ-
ningsaktiviteter, heldagskurser, korte workshops 
og rådgivning, der skal gøre dem i stand til at give 
eleverne en god og relevant interkulturel tospro-
get undervisning (ITU).  Programmet støttes af de 
lokale undervisningsmyndigheder, og selvom de 
fleste aktiviteter foregår uden for normal arbejds-
tids, er deltagelsen høj. Kun få lærere har tidligere 
fået tilbud om efteruddannelse, og størstedelen er 
ikke uddannet inden for ITU. 
Kollegial supervision er en ny metode til selv-
evaluering og læring, som AXIS med støtte fra 
Pachatusan har introduceret og udviklet i projek-
tet. Gennem en proces med observation og sam-
tale mellem kolleger om hvad der sker i klasse-

Dygtige og engagerede lærere skal 
sikre kvalitetsundervisning i Ayacucho
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AXIS I 2019:
AXIS og TAREA vil i starten af året justere aktiviteter og budget, så projektet kan fortsætte nogle 
måneder ind i 2020. I efteråret skal projektet evalueres, og forslag til en ny fase vil blive formule-
ret, forhåbentlig med fortsat finansiering fra HEMPEL-fonden. 

[Tekst: Gitte Weise Hermansen]

værelset, skal lærerne blive bedre til at reflektere 
over egen pædagogiske praksis, og hvordan de 
kan forbedre deres undervisning.  Men det har 
ikke været let for hverken projektteamet eller 
lærerne at blive fortrolige med den nye metode, 
så også i år har AXIS’ uddannelsesrådgiver 
været i Ayacucho for at vejlede og støtte i bru-
gen. I efteråret publicerede TAREA en 14-siders 
vejledning , og stadig flere skoler er nu gået i 
gang med at bruge metoden.   
En af årets vigtige begivenheder var et ugelangt 
udvekslingsbesøg i Cusco. Ved skolebesøg og 
dialog med lærerne dér fik de 31 deltagere en 
masse inspiration til, hvordan de kan gøre deres 
egen undervisning bedre.
 

[Foto: TAREA]

KORT OM PROJEKTET
PROJEKTTITEL: Kvalitetsuddannelse til oprindelige 
folks børn i Peru
LAND: Peru 
PROJEKTPERIODE: 01.01.2017-13112.2019
SAMLET BUDGET: 4.992.620 DKK. Finansieres af 
HEMPEL-Fonden. 
PARTNER: TAREA
PROJEKTKOORDINATORER: Cathrine Watson, Gitte 
Weise Hermansen, Yannik Boserup

AXIS’ projekt i den peruanske højlandsregion 
Ayacucho bidrager til at forbedre undervis-
ningen på 23 grundskoler og børnehaveklas-
ser i lokalsamfund, hvor quechua-sproget og 
kulturen er dominerende blandt størstedelen 
af befolkningen. 
Efteruddannelse af ca. 200 lærere og sko-
leledere er omdrejningspunktet i projektet. 
Lærerne skal blive bedre til at undervise i og 
på de to sprog spansk og quechua og ind-
drage elementer af den lokale kultur. Målet 
er, at de godt 3.500 elever forbedrer færdig-
heder i sprog, matematik og skolens andre 
fag og fortsætter deres skolegang efter 6. 
klasse. Projektet vil desuden styrke foræl-
drenes involvering i børnenes skolegang og 
kravet om relevant og god undervisning. 

[Foto: Catherine Watson]



[Tekst: Sofie Kristiansen og Ditte Appelt]

Skolelærere klædes på til seksual-
undervisning

 
 AXIS I PERU

Seksualundervisning er obligatorisk 
i Peru, men der mangler erfaring og 
redskaber til at gennemføre un-
dervisningen. AXIS og KALLPA er i 
samarbejde med lærere og under-
visningsmyndigheder i gang med at 
udvikle værktøjer, der skal rode bod 
på dette. 

Kønsrollekasser, rollespil og samtaler om samtyk-
ke. Det er ingredienser i et af de undervisningsmo-
duler til seksualundervisning, som AXIS’ partner-
organisation KALLPA har udviklet på baggrund af 
otte års samarbejde med regionale og lokale myn-
digheder, skoleledere og skolelærere i regionerne 
Ayacucho og Loreto. Selvom seksualundervisning 
er obligatorisk, nedprioriteres den på mange 
skoler, bl.a. fordi der mangler viden og redskaber 

til at indføre den. Med forrige projekt udgav AXIS 
og KALLPA et undervisningsmateriale til seksualun-
dervisning og en medfølgende lærervejledning. Nu 
er vi i gang med at udvikle en manual for, hvordan 
undervisningskonsulenterne i de forskellige regi-
oner kan implementere og kvalitetssikre seksual-
undervisningen. Derfor er de lokale og regionale 
undervisningsmyndigheder med, når lærerne 
introduceres for materialet, og igen når de bruger 
det i seksualundervisningen i klasserne. Konsulen-
terne selv modtager også undervisning i brug af 
det evalueringsredskab, KALLPA har udviklet, og 
som de skal anvende, når de observerer lærernes 
undervisning. Resultatet af alt dette skal udmønte 
sig i en manual over, hvordan man rent administra-
tivt og praktisk kan indføre seksualundervisning i 
en region, herunder hvordan man videreuddanner 
lærerne, hvordan undervisningskonsulenterne kan 
kvalitetssikre undervisningen, og hvilke erfaringer 
med ansvars- og opgavefordeling man har fra regi-
onerne Loreto og Ayacucho.

AXIS I 2019:
I 2019 fortsætter arbejdet med at indsamle de mange erfaringer fra lærere og undervisnings-
konsulenter fra de kommuner, hvor projektet hidtil har kørt. Disse erfaringer skal formidles og 
udgives i en manual, der skal tjene som redskab for andre kommuner i regionerne, der vil sætte 
seksualundervisning på skoleskemaet.
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[Fotos: Cecilie Fernandez]
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KORT OM PROJEKTET 
PROJEKTTITEL : Udvikling af manual for implemente-
ring af kontekstualiseret SRHR-undervisning for unge 
oprindelige folk i regionerne Ayacucho og Loreto i Peru 
LAND: Peru
PROJEKTPERIODE: 01.09.-31.12 2018
SAMLET BUDGET: 211.000 DKK 
PARTNER: Kallpa
PROJEKTKOORDINATORER: Ditte Appelt, Cecilie 
Fernández, Sofie Kristiansen

Omkring 40 lærere og undervisningskonsu-
lenter fra begge regioner har i løbet af disse 
måneder været med til at afprøve de under-
visningsmoduler, som KALLPA har udviklet 
på baggrund af de indsatser, AXIS og KALL-
PA har haft sammen i løbet af de sidste fem 
år (2014-2018).
En af grundpillerne i det nuværende projekt 
er kontekstualiseret undervisning. Derfor har 
lærerne arbejdet med at tilpasse modulerne 
til deres specifikke elevgruppe. Herefter har 
både lærere og konsulenter deltaget i et se-
minar på tværs af skoler og regioner, hvor de 
har udvekslet erfaringer fra implementering 
af og undervisning i faktabaseret, fordomsfri 
og engagerende seksualundervisning. 
 



[Fotos: PACHATUSAN]
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I sommeren 2017 begyndte AXIS 
et nyt projekt i Cuzco med det 
formål at styrke lokale unges med-
bestemmelse gennem elevrådsar-
bejde. Samtidig arbejder projektet 
med at klæde de lokale lærere på 
til at støtte elevernes aktive leder-

demokratiske debatter, hvor alle har mulighed for og 
forpligtelse til at benytte deres rettigheder, udvikle 
fællesskabet og herigennem værne om demokratiet.
Vores partner Pachatusan har afholdt flere workshops 
på de 16 skoler. Her har deltagende lærere hentet 
inspiration og værktøjer til at organisere og afholde 
demokratiske valg, samtidig med at der arbejdes for 
at sikre, at alle elever får mulighed for at præsentere 
deres ideer og projekter. 
AXIS’ partner i Ayacucho, AARLE , var i 2018 på be-
søg i Cuzco for at dele deres erfaringer samt inspirere 
og motivere de nyvalgte elevråd til at få indflydelse i 
deres lokalområde. Ved skoleårets afslutning, den 21. 
december 2018, blev der desuden afholdt den første 
fælles konference i Cuzco med deltagelse af elever og 
lærere fra alle 16 projektskoler i de to provinser. Kon-
ferencen var et vigtigt skridt på vejen til at styrke det 
regionale samarbejde på tværs af skoler og provinser.

Projektet er et pilotprojekt, der udfolder sig i 
provinserne Anta og Quispicanchi, de fattig-
ste provinser i departementet Cuzco. I løbet af 
halvandet år har vi og vores partner i Cuzco, 
Pachatusan, arbejdet med elever og lærere på 
16 skoler. Eleverne på projektskolerne er ho-
vedsagelig børn af den oprindelige befolkning i 
Cuzcos landdistrikter.
Projektet træner elever og lærere i at etablere 
handlekraftige elevråd. Eleverne bliver støttet 
i at tage aktiv del i beslutningsprocesser og 

Skoleelevers medbestemmelse
styrkes i Cuzco 
[Tekst: Sunilda Isabel Torres & Pia Sørensen]
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AXIS i 2019:
I 2018 er der løbende blevet indsamlet erfaringer fra arbejdet med elevråd på de udvalgte projekt-
skoler. Disse erfaringer bliver i 2019 samlet i en manual, der skal støtte lærere og elever i det videre 
arbejde. Ligesom december-konferencen i Cuzco, er udarbejdelsen af denne manual med til at 
styrke erfaringsudvekslingen og samarbejdet på tværs af regionen.  

KORT OM PROJEKTET
Projekttitel: Elevråd og Unge Ledere: Sammen om 
Kvalitetsuddannelse
Land: Peru
Projektperiode: 15.07.2017-15.03.2019
Samlet budget: 857.299 DKK
Partner: Pachatusan
Projektkoordinatorer: María Bermejo, Tanja Fløe Dalby, 
Emilie Faurholdt, Pia Sørensen, Sunilda Isabel Torres.

Projektet er et pilotprojekt, som bygger vide-
re på Perus egen lovgivning om afholdelse af 
elevrådsvalg og understøttelse af elevernes 
evner indenfor lederskab, medborgerskab 
og demokrati. 
Ved at støtte organiseringen af velfungeren-
de demokratiske elevråd, valgt blandt 1008 
elever på 16 skoler i provinserne Anta og 
Quispicanchi, har projektet været med til at 
styrke elevernes medbestemmelse. Samti-
dig har projektet inddraget og opkvalificeret 
elevrådenes kontaktlærere og lærere med 
klasselærerfunktion. I alt er 144 lærere blevet 
styrket i deres kompetencer inden for med-
borgerskab, elevrådsarbejde, lederskab og 
rettigheder i forbindelse med deres vejled-
ning af eleverne.



Ayacuchos unge elevrepræsentan-
ter har styrket deres kompetencer 
inden for udøvelse af medborger-
skab. Med støtte fra nydannede 
lærergrupper har de organiseret 
det regionale årsmøde for elevlede-
re og organiseret Ung til Ung-akti-
viteter.

terende måde. I 2018, og som del af projektets strate-
gi om bæredygtighed, er der blevet identificeret lokale 
lærergrupper, som vil støtte ungdomsorganisationens 
arbejde. Disse lærere er blevet kapacitetsopbygget 
og bruger undervisningsmaterialet  fra uddannelses-
programmet om interkulturelt medborgerskab. En af 
medborgerskabsaktiviteterne, som lærergrupperne 
har støttet AARLE med i 2018, er det årlige regionale 
møde for elevledere i Ayacucho. Her mødtes ca. 1000 
unge fra hele regionen for at debattere. De unge elev-
ledere brugte den tilegnede viden og kompetencer 
omkring interkulturelt medborgerskab til at identificere 
og diskutere med andre unge om emner, der vedrører 
dem. Organisationen vil fokusere på disse emner i 
deres videre fortalervirksomhedsarbejde. I det næste 
års arbejde fokuseres der på den interne bæredygtig-
hed i AARLE, bl.a. gennem metoden fra Ung til Ung. 
Metoden blev lokalt tilpasset og udviklet i samarbejde 
mellem AXIS, TAREA og AARLE som del af fase IV i 
slutningen af 2018.

AXIS har i samarbejde med civilsamfundsorgani-
sationen TAREA i Ayacucho arbejdet for at gøre 
elevorganisationen AARLE til en legitim fortaler 
for unges rettigheder i Peru. Projektets 1-årige 
fase blev afsluttet i 2018. Der arbejdes forsat 
med medborgerskab på to forskellige niveauer, 
direkte ved at støtte AARLE i deres organisation, 
og mere generelt gennem undervisning i med-
borgerskab på en demokratisk og deltagerorien-

Elevdemokrati styrkes gennem interkul-
turel uddannelse og elevorganisationen 
AARLE
[Tekst: Karina Halkjær Corfitzen, Sonia Tardajos og Chandra Shilling]

AXIS i 2019:
Projektets logik og strategi forsætter i 2019 som en årlig intervention, og som del af AXIS som 
programorganisation. Samarbejdet med TAREA fortsætter i 2019, ligesom udviklingen af ele-
vorganisationen AARLE ved hjælp af bl.a. metoden fra Ung til Ung. I fremtiden satses der på at 
implementere programmet om interkulturelt medborgerskab på det regionale lærerseminarium. 
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[Fotos: TAREA]
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KORT OM PROJEKTET
Projekttitel: Elevdemokrati og medborgerskab blandt 
unge ledere i Ayacucho, fase 3 og 4
Land: Peru
Projektperiode: Fase 3 fra 01.10.2017-30.09.2018 og 
fase 4 fra 01.10.2018-31.12.2018
Samlet budget: 400.000 til fase 3 og 300.000 til fase 4
Partner:Tarea Asociación de Publicaciones Educativas 
(TAREA) 
Projektkoordinatorer: Chandra Shilling, Sonia Tardajos, 
Karina Halkjær Corfitzen.

AXIS samarbejder med partneren TAREA 
om at styrke elevorganisationen AARLE, der 
består af unge mellem 11 og 18 år. Formå-
let er at sikre de unges ret til medborger-
skab og en forbedret uddannelseskvalitet i 
højlandsregionen Ayacucho. Som primær 
målgruppe indgår 130 AARLE-ledere fra de 
syv provinser Huamanga, Victor Fajardo, 
Cangallo, La Mar, VRAEM, Huanta og Sucre. 
Derudover indgår 140 lærere og skoledirek-
tører, 36 kontaktlærere samt 20 embeds-
mænd og specialister fra uddannelses-
myndighederne på regionalt og lokalt plan. 
Projektet omfatter en sekundær målgruppe 
på cirka 500 skoleelever, der nyder godt af 
projektets resultater. Eleverne er i overvejen-
de grad af quechua-oprindelse.



VI SAMARBEJDER MED:
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AXIS har i 2018 støttet projekter i Ghana, Sierra Leone, Bolivia 
og Peru med lidt over 5.000.000 kr i alt. Støtten er finansieret 
af DANIDA’s Civilsamfundspulje administreret af CISU samt 
af Hempel Fonden. Sekretariatets udgifter til administration 
af projekterne udgør ca. 430.000 kr. svarende til 8,6 % af 
projektstøtten.

Vi har i 2018 overført flere penge til projektstøtte end vi har 
modtaget fra CISU og Hempel. Det skyldes at vi i slutningen af 
2017 modtog bevillinger som først blev overført til projekterne 
i 2018. Peru har modtaget den største del af projektstøtten da 
Hempel Fondens financiering udelukkende går til indsatser i 
Peru.

AXIS sluttede 2018 med et overskud på ca. 57.000 kr. mod et 
budgetteret underskud på 31.000  kr., altså en forskel på ca. 
88.000kr. Forskellen opstår først og fremmest ved et under-
forbrug på budgetposten til politik- og programudvikling på 
65.000 kr. ud af de budgetterede 125.000 kr.

Økonomi 2018

 
 ØKONOMI & REGNSKAB
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[Fotos: Sophia Lassithiotakis]

TAK TIL
Vores mange trofaste medlemmer som støtter op om vores 
arbejde, og som er med til at skabe bedre forhold for fattige i 
Ghana, Sierra Leone, Peru og Bolivia.

Alle de frivillige kræfter som hjælper til i dagligdagen og 
bakker op om AXIS’ aktiviteter. 

CISU’s konsulenter som utrætteligt bistår AXIS og kvalitets-
sikrer udviklingsindsatsen.

Hempel Fonden som muliggører AXIS’ videre indsats med 
udvikling af kvalitetsuddannelse i Peru.
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