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Opstarten af FANT
I 2012 blev FANT oprettet som en dansk humanitær forening med formålet om ”gennem oprettelse af idrætsforeninger i Sierra Leone at skabe udvikling kulturelt, økonomisk og socialt.
‘Football For A New Tomorrow’ har fire hovedformål, der lyder som følger:
1. At skabe bedre muligheder for at befolkningen i Sierra Leone kan dyrke fodbold
og andre former for idræt
2. At være med til at skabe morgendagens ledere i Sierra Leone
3. At skabe kulturudveksling mellem Sierra Leone og Danmark
4. At forbedre kvinders status i det sierraleonske samfund
“Football For A New Tomorrow er en politisk uafhængig non-profit humanitær organisation.”
(jvf. vedtægterne)
Idéen til FANT startede i januar 2012, hvor Erik Rasmussen og Cecilie Hauerberg besøgte det
tidligere borgerkrigsramte land Sierra Leone. Her blev de kontaktet af adskillige unge fyre, som
søgte støtte til deres lokale fodboldhold. Landet gjorde et stort indtryk på stifterne af FANT ikke mindst pga. den altoverskyggende fattigdom, men også pga. de mange smil og den glæde,
der tydeligvis opstod i forbindelse med fodbold. Hvis man kan tale om et sted, der virkelig har
brug for en hjælpende hånd og samtidig er sindssygt passioneret omkring fodbold, så er det
Sierra Leone. Det var det perfekte sted at starte et humanitært fodboldprojekt.
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Sierra Leone
Krigen i Sierra Leone sluttede i 2002, og den efterlod befolkningen med uudslettelige ar på sjælen.
For 11 år siden blev kvinder voldtaget, børnesoldater truet i krig og tusindvis af mennesker mistede arme og ben under oprørsstyrkens grusomme angreb på civilbefolkningen. Befolkningen i
Sierra Leone har brug for støtte i fred- og genopbyggelsesprocessen for at opretholde fred mellem
de tidligere stridende parter og for at styrke tilliden til de forskellige parter i landet.
Derudover er Sierra Leone et af verdens mindst udviklede lande (ifølge Human Development
Index ligger Sierra Leone som nummer 180 ud af 187 lande). Den enorme fattigdom og mangel
på udvikling begrænser unges muligheder for at skabe sig en lys fremtid. Gennem borgerkrigen
spillede unge mennesker en central rolle – både som soldater og som civile ofre. Børn og unge var
ofre for RUF’s (Revolutionary United Front) bortførelser, voldtægter, totur, mord, tvangsarbejde og
mange blev ligeledes forældreløse som konsekvens af borgerkrigen.
RUF hærgede hovedsageligt i landprovinserne, hvorfor omkring 400.000 mennesker flygtede til
nabolande, mens omkring 800.000 blev internt fordrevet. Man regner med at antallet af indbyggere i Freetown mere end tredobledes som konsekvens af flygtningestrømmene. Den drastiske
omrokering af befolkningen under borgerkrigen har medført, at befolkningen geografisk er
blevet meget mere blandet. Personer af forskellige stammer, religioner mv. lever nu side om side.
En situation, som kan være en tikkende bombe, hvis der ikke bliver skabt relationer og tillid i
lokalsamfundene.
I foråret 2012 startede drøftelserne mellem FANT, hummel og DGI omkring, hvorledes man
kunne indgå i et samarbejde omkring et humanitært fodboldprojekt i Sierra Leone. Diskussionerne endte ud i projektet ”Football for Unity”. Arbejdsopgaverne blev fordelt således at hummel blev ansvarlig for sportsudstyr i form af bolde, tøj, mv., DGI blev ansvarlig for ekspertise om
foreningsdannelse i form af en årlig rejse til Sierra Leone med danske foreningstrænere/formænd,
og FANT var ansvarlig for kontakten og støtten til de sierraleonske foreninger, og alt hvad det
måtte indebære.
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Partnere involveret i projektet
FANT er en danskfunderet NGO grundlagt af Erik Rasmussen og Cecilie Hauerberg. FANT
fungerer i dag, omkring halvandet år efter stiftelsen, som en organisation med omkring 50 aktive
frivillige i Danmark og med over 120 betalende medlemmer. Organisationen fungerer med en
selvstændig bestyrelse, der tager de overordnede beslutninger omkring FANT. Bestyrelsen vælges
af medlemmerne på den årlige generalforsamling.
DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) er ligeledes en af partnerne bag projektet ‘Football
for Unity’. DGI´s rolle i projektet er blandt andet at selektere samt oprette kontakt til de danske
venskabsklubber, som er tilknyttet de sierraleonske foreninger. De danske idrætsforeninger har
know-how om, hvordan man opbygger en forening, hvilket de skal viderebringe igennem coaching-forløb med de sierraleonske venskabsklubber. Dette lader sig gøre, ved at én person fra hver
dansk venskabsklub årligt sendes til Sierra Leone og indgår i et kursusforløb og samarbejde med
venskabsklubben. Herved er DGI ligeledes med til at sikre kulturudveksling og -forståelse mellem
Sierra Leone og Danmark. Gennem DGI’s idrætsforeninger har man i årevis forsøgt at skabe social
og menneskelig forståelse i de danske lokalsamfund, hvorfor det var oplagt for FANT at indgå et
nærmere samarbejde med organisationen omkring ‘Football for Unity’.
Tøjfirmaet hummel leverer sportsudstyr såsom bolde, sportstøj, kegler mv. til de sierraleonske
foreninger. Hummel har derudover været involveret i Sierra Leone de seneste år ved blandt andet at sponsere nationens fodboldlandshold, og har derfor allerede et godt kendskab til landet og
befolkningen.
Som en del af forberedelsen til projektstart rejste FANT til Sierra Leone to gange yderligere i sommeren og efteråret 2012. Her blev alt gjort klar, så der i december var syv nye idrætsforeninger i
Sierra Leone klar til opstart. Der blev bl.a. forberedt følgende :
- Alle foreningsledere i Sierra Leone blev udvalgt og undervist
(udvælgelsen skete ved demokratisk vis i lokalsamfundene).
- Strukturerne omkring idrætsforeningerne blev drøftet i Sierra Leone og
i Danmark med henblik på de første spadestik vedr. bestyrelser, vedtægter mv.
- De danske venskabsklubber blev etableret.
- Sportsmaterialerne (fodbolde, tøj mv.) til foreningerne blev sendt af sted
og klar til afhentning i Freetown.
I juli afholdt FANT stiftende generalforsamling, hvor Erik Rasmussen blev valgt til formand
og følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Louise Dalsgaard, Maya Christensen, Cecilie
Hauerberg, Mikkel Thygesen, Simon Larsen og Ingo Jensen.
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De grundlæggende tanker bag projektet ”Football for Unity”
Projekt ”Football for Unity” er i første omgang etableringen af syv idrætsforeninger i Sierra
Leone. Disse foreninger skal som minimum oprette syv forskellige fodbold- og legehold;
1 legehold for områdets mindste børn under 8 år
Fodboldhold:
1 junior drengehold fra 8-13 år
1 junior pigehold fra 8-13 år
1 pigehold fra 13 år og op efter
1 drengehold fra 13-18 år
1 senior herrehold fra 18 år og op efter
1 invalidehold med begge køn i alle aldre
Hovedformålet er gennem fodbold og foreningsliv at skabe social forandring, økonomisk
udvikling og at styrke demokratiseringsprocesserne i de lokale samfund. Idrætsforeningerne
giver de involverede medlemmer en aktiv rolle i demokratiseringsprocesser og styrker medlemmernes sportslige og sociale kompetencer. Endvidere skabes en indbyrdes forståelse mellem de forskellige lokalsamfund, hvor tidligere stridende parter bliver bragt sammen gennem
fodboldkampe og turneringer.
De syv idrætsforeninger begyndte aktiviteter i december 2012. Som startskuddet fik hver klub
en levering af bolde, tøj mv. der muliggjorde at den daglige træning kunne begynde.
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Målsætninger for 2013
Vi er i FANT ambitiøse omkring arbejdet i Sierra Leone, og har på mange måder startet noget
meget stort op med de syv idrætsforeninger. Dertil følger et stort ansvar for hele tiden at leve
op til løfter omkring økonomisk og organisatorisk støtte. Derfor er en vigtig målsætning hele
tiden at skaffe nye sponsorer og skabe opmærksomhed omkring FANT og ‘Football for Unity’
i Danmark.
FANT har ligeledes en målsætning om at have 200 medlemmer inden årets udgang.
I 2013 er målsætningen, at idrætsforeningerne først og fremmest får grundfæste og plads til
at udvikle sig. Vi vil i FANT støtte idrætsforeningerne, men det er vigtigt, at foreningerne har
lokal forankring og støtte i lokalsamfundene. FANT vil fortsætte med at uddanne foreningeslederne og støtte idrætsforeningerne med målsætningen om at styrke den interne kapacitet
i foreningerne.
En vigtig del af projektet er afholdelsen af turneringen KARMA-CUP. Den kommer til at løbe
i foråret 2013 og vi håber på stor opbakning og interesse fra både lokalsamfund, medier og
myndigheder i Sierra Leone.
Til slut har FANT en målsætning om oprettelsen af en frivilliggruppe i Danmark, som kan
varetage opgaver omkring medieeksponering og arrangementer.
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