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RÅ DIAMANTER OG SKARPE TUNGER
Et projekt, der vil uddanne unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke, politisk 
skarpe mineaktivister. De skal gå forrest i kampen mod udnyttelse og korruption og sikre, 
at en retfærdig andel af udbyttet fra mineindustrien går til uddannelse og udvikling.
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Resumé 
Vi er i Vestafrika, og landet hedder Sierra Leone. 300 kilometer fra 
hovedstaden ligger en fattig udkantskommune ved navn Kono. Til trods 
for at diamanterne gennem 80 år har f lydt i en glitrende strøm fra 
minerne og handles på verdensmarkedet til skyhøje priser, er fattigdommen 
både udbredt og synlig. 

De enorme diamantforekomster i Kono har nemlig medført død, 
ødelæggelse og fattigdom for kommunens indbyggere. Verdens mest 
kostbare og smukkeste ædelstene fik her betegnelsen ”bloddiamanter”, 
fordi de betalte våbnene i en lang, grusom borgerkrig. 

Både før og efter krigen har store udenlandske firmaer drevet rovdrift 
på Konos diamanter, og flere firmaer strømmer stadig til. Hver dag 
bliver de glitrende ædelstene gravet op af jorden og kørt væk for øjnene 
af fattige og arbejdsløse unge uden at komme hverken dem, deres 
landsbyer eller landet til gavn.

Diamanter er verdens 
hårdeste mineral

70 % af verdens diamanter bruges i industrien 
til at skære og bore med i hårde materialer.

Kun 3 % til Sierra Leone  

Råstofudvinding er den største industri i Sierra 
Leone. Men den bidrager kun med 3 % til 
bruttonationalproduktet. Det står i skærende 
kontrast til den internationale udviklingsbistand, 
som udgør cirka 25 % af bruttonationalproduktet.

Paradokset er, at råstofferne er Sierra Leones 
egne og udgør en enorm mulighed for udvikling. 
Men overskuddet fosser ud af landet

Det vil dette Operation Dagsværk-projekt lave om på: Gennem 
uddannelse, organisering og adgang til internet og sociale medier får 
de unge en skarp og kritisk stemme, der kan afsløre mineselskabernes 
skattesnyd og den lokale korruption. Som skarptslebne mineaktivister 
kan de unge være igangsætterne, der via samarbejde, oplysning, 
kampagner og medier insisterer på bedre forhold i de fattige 
mineområder. Både lokalt og nationalt kan de presse på for en mere 
retfærdig fordeling af de enorme rigdomme, som hver dag trækkes op 
af Sierra Leones undergrund.

Og det haster, hvis rigdommene skal komme de unge til gode, for om 
10-20 år er der ikke flere diamanter i Konos undergrund!

Budget og periode: 
Projektet starter i 2014 og varer i tre år frem til 2016, og har et budget på 
cirka 5,5 millioner kroner.

Problem: I et af verdens fattigste lande, Sierra Leone, giver udvinding af diamanter og mineraler 
milliarder i overskud. Landets unge er både fattige og dårligt stillede. For hverken de unge eller 
resten af befolkningen får del i de store rigdomme. 

Løsning: Dette Operation Dagsværk-projekt vil gøre unge i diamant- og mineområdet i stand til 
at folde sig ud som politisk skarpe aktører, der insisterer på deres ret til at få del i diamantindustriens 
overskud. Gennem projektet får de unge uddannelse og stemme til at oplyse om mineselskabernes 
benhårde udnyttelse af landets ressourcer – og styrke til at sikre, at deres del af overskuddet ikke 
ædes op af korruption, men investeres i uddannelse, job og udvikling. 

Rå diamanter og skarpe tunger 

Sierra Leone
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Kampagne - og ressourcekontor

Projektet opretter et kampagne - og ressource-
kontor i byen Koidu midt i Kono. Kontoret skal 
være en slags ungdomshus, mødested for de 
unge og omdrejningspunkt for projektet. Her 
vil der være computere og internet som de unge 
skal bruge til undervisning og i kampagnerne.

Sådan får de skarpe tunger 
I Konos minelandsbyer står en hel generation unge mænd og kvinder klar 
i kulissen. De har viljen og drømmen om et bedre liv. Med et skræddersyet 
uddannelsesforløb og de rette redskaber vil projektet opbygge 300 unge 
mineaktivisters selvtillid og tro på, at de kan kickstarte processen, så 
diamanterne og guldet under Kono omsider bruges til at bekæmpe fattigdom. 

Det skal de lære på uddannelsen:

Minelovgivning og korruption: Det siger loven – sådan omgås og 
anvendes den i praksis.

Organisation, lederskab og konfliktløsning: Sådan bringer man 
forskellige interessegrupper sammen i debat og dialog.

Indsamling af information og data: Metode til indsamling af 
informationer om lokale mineaktiviteter via mobil og internet.

Kampagner og medier: Sådan planlægger og gennemfører man lokale 
og landsdækkende kampagner, samarbejde med journalister og brug af 
mobil, internet og sociale medier.

Aktionsgrupper 
Partnerorganisationerne og IBIS forbereder undervisningsmateriale og 
et træningsprogram for 30 aktionsgrupper. Aktionsgrupperne samles 
til undervisning og træning i nogle af de større landsbyer på skoler 
eller den traditionelle samlingsplads i byen. Det er praktisk orienteret 
undervisning, hvor der skiftevis bliver undervist, besøgt miner, samlet 
data og arrangeret debatmøder. Så der hele tiden bygges ovenpå med de 
mere komplicerede emner. 

Det første år etableres aktionsgrupper i de mest centrale landsbyer. Her 
får mineaktivisterne udvidet kampagnetræning, som også omfatter 
analyse af budgetter og regnskaber. Det andet år etableres aktionsgrupper 
i resten af de 30 minelandsbyer. Gennem hele projektperioden vil der 
være undervisning flere gange om måneden.

Samtidig får mineaktivisterne undervisning i brug af sociale medier, infor-
mationssøgning og kampagner på kampagne - og ressourcekontoret i Koidu.
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Hvem ejer ressourcerne? 
Sierra Leone var en britisk koloni indtil 1961. Storbritannien brugte 
Sierra Leone til udskibning af slaver fra Afrika gennem det 18. og 19. 
århundrede. Man fandt diamanter allerede i 1930’erne, og briterne kunne 
endnu en gang udbytte en afrikansk koloni uden at efterlade noget 
til dens indbyggere. Da borgerkrigen brød ud i 1991, var det specielt 
diamantområderne i Kono, der tiltrak sig oprørernes opmærksomhed. 
For at få penge til våben havde de brug for diamanterne. På den måde 
blev diamanterne årsag til mange menneskers død og lemlæstelser og 
blev kaldt for bloddiamanter. Kono blev centrum for nogle af krigens 
længste og mest brutale kampe og grusomheder. 

Misforholdet mellem rigdommene i jorden og fattigdommen i landsbyerne 
er helt åbenlyst. I Sierra Leone lever omkring tre fjerdedele af befolkningen 
for under to dollars om dagen. Kono kommunes indbyggere er blandt 
de allerfattigste. Der er ikke mange uddannelses- eller jobmuligheder, 
og fremtiden ser stort set lige så dyster ud som fortiden. Børn og unge 
udfører ofte hårdt arbejde i minerne, under meget dårlige forhold, i stedet 
for at gå i skole. De unge har svært ved at blive hørt og har ikke ret meget 
indflydelse på samfundets udvikling. De bliver ikke spurgt, men er 
underlagt de ældres og myndighedernes beslutninger. Meget få kender 
deres rettigheder og er derfor ikke i stand til at protestere, når de krænkes. 

Lovene bliver ikke fulgt! 
Sierra Leone har i teorien en god minelovgivning. Både store firmaer 
og mindre selskaber, som graver efter diamanter, skal have tilladelse af 
høvdingen, regeringen og betale skat og afgifter. Ifølge loven skal en vis 
procentdel af fortjenesten fra diamanterne betales tilbage til diamant-
områderne gennem et fond, som staten styrer. Staten udbetaler direkte 
til høvdingen. Men det sker sjældent, at folk får at vide, at høvdingen 
har fået pengene, og det er i øvrigt op til ham, hvordan de skal bruges. 
Ingen kontrollerer, hvor meget han modtager, eller hvad han bruger 
pengene til. Sådan burde det ikke fungere.

Da mineselskaberne ofte forurener og ødelægger landsbrugsjord, siger 
loven også, at alle mineselskaber i samarbejde med befolkningen skal 
lave en aftale om udvikling og genopbygning med forslag til aktiviteter. 
Det kan for eksempel være veje, skoler, sundhedsklinikker, rensning af 
vandløb og genoprettelse af skov og landbrugsjord. Det ligger helt fast i 

loven, at sådan en aftale skal laves. Det er ligegyldigt, om du graver efter 
diamanter eller guld. Aftalen skal laves. Der findes bare endnu ingen 
eksempler på, at sådan en aftale er blevet til.

Derimod er der masser af eksempler på, at de store mineselskaber har 
opnået aftaler, som fritager dem fra at overholde lovene, gennem 
bestikkelse af embedsfolk og høvdinge. 

Så lovene er der, men overholdes ikke. Firmaer og andre, der tjener på 
minerne, overhører de lokale landsbybeboere. De lokale politikere ved 
ofte heller ikke, hvordan loven skal føres ud i livet. Kono og Sierra 
Leones børn og unge står tilbage som tabere i dette spil.

Fakta om Sierra Leone

•	 Sierra Leone er godt halvanden gang 
større end Danmark og har cirka 6 
millioner indbyggere.

•	 3 ud af 4 lever for under 2 dollars om dagen 
(den internationale fattigdomsgrænse).

•	 FN vurderer, at Sierra Leone er et af de 
værste lande at leve og vokse op i - det 
ligger nummer 8 fra bunden af FN’s 
udviklingsindeks (ud af 187 lande, 
Danmark er nummer 16).

•	 Den gennemsnitlige levealder er 48 år.

•	 Over halvdelen af befolkningen er børn 
og unge.
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Organisation, uddannelse og 
kampagner 
Tre lokale organisationer med solid erfaring i at arbejde med unge vil 
organisere unge fra 30 minelandsbyer i Kono i aktionsgrupper. Piger og 
kvinder er de mest udsatte og undertrykte i Sierra Leone. Derfor er det 
vigtigt, at også de får en stemme og bliver aktive deltagere i projektet. 

Aktionsgrupperne skal gå forrest i at udvikle den lokale debat om, hvad 
folks rettigheder er i forhold til minelovgivningen, minernes ødelæggelse 
af miljø og livsgrundlag for landsbyboerne og i forhold til penge, som 
forsvinder i systemet undervejs og aldrig kommer indbyggerne til gode. 
De skal også samle informationer om, hvad der foregår af minedrift og 
udvikling i deres landsbyer. De 30 aktionsgrupper sender og modtager 
informationer fra et nyt kampagne - og ressourcekontor i byen, via 
sms-beskeder og mobilnetværk og slår informationerne op på landsbyens 
offentlige opslagstavle, så alle i landsbyen kan følge med.

Mineaktivisternes arbejde er frivilligt, men de får deres udgifter 
dækket i projektperioden og får et ungdomsledercertifikat, som er et 
godt udgangspunkt for job og uddannelse.

 

En aktionsgruppe er sammensat 
af 10 mineaktivister mellem 
15 og 30 år:

•	 To unge fra den lokale ung-
domsorganisation i landsbyen

•	 Tre unge kvinder fra landsbyen

•	 Tre unge mænd fra landsbyen

•	 To minearbejdere (ofte mænd)

Mineaktivister sætter fokus på 
snyd og korruption 
Det er vigtigt, at der er en god kontakt og samarbejde mellem 
aktionsgrupperne, de lokale embedsmænd i kommunen, høvdingen i 
landsbyerne og almindelige borgere. Høvdingene spiller en central rolle 
i lokalsamfundene og har ved lov til opgave at holde øje med minedriften 
i deres område. Nogle høvdinge og embedsmænd er for forandring, 
nogle kan overbevises, andre vil være imod, mens nogle vil være en 
del af korruptionen. 

Aktionsgrupperne vil samarbejde med de progressive høvdinge og 
kræfter i deres lokalsamfund. De vil udvikle udveksling af information 
og samarbejde mellem minelandsbyerne og vise eksempler på, hvad 
det har betydet for udviklingen i de landsbyer, hvor mineafgifterne 
er blevet brugt, som i Nimikoro, hvor der er skabt store forbedringer 
også for de unge. 

Mineaktivisterne vil sammen med høvdingen og statens mineinspektører, 
som er ansat til at kontrollere minedriften i Kono, besøge minerne, 
snakke med minearbejdere og mineejere og indsamle information. 
Vigtige oplysninger kan kommunikeres i landsbyen, på mobilen, i 
medier og bruges i debatter for at vise, hvor vigtigt det er, at minelovene 
overholdes, og mineselskaberne betaler, hvad de skal, og indgår aftaler 
med landsbyerne om miljøbeskyttelse og lokaludvikling.det gode eksempel: unge og høvdingen 

holder øje med mineselskaberne 

I høvdingedømmet Nimikoro har overhøvdingen Aiah Bona 
oprettet Nimikoros Lokale Mineovervågningskomité. Hver gang 
komitéen hører om nye mineaktiviteter i området, tager den på 
inspektion til minen. Her beder komitéen om at se bestyrerens 
licens til minedrift. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har høvdingen 
mandat til at fjerne maskiner og udstyr fra minen. På den måde 
har man i Nimikoro fået sat fokus på vigtigheden af, at selskaberne 
overholder loven. Det har betydet, at der kommer flere penge fra 
minerne til lokalområdet. Det ser man tydeligt i Nimikoro, hvor 
der blandt andet er bygget medborgerhus, marked, toiletter og et 
ungdomscenter. 

Tejan Barrie er ungdomsmedlem i komitéen og bakker stærkt 
op om at oprette aktionsgrupper andre steder. For de unge kan 
ikke undværes, når landet skal udvikles, siger han. 

Overhøvding Aiah Bona (i midten) og hans mænd
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1. Etablering af et kampagne- og ressourcekontor.

2. En uddannelse for unge mineaktivister sammen med partnerne. 

3. Rekruttering og træning af 300 unge mineaktivister fra landsbyer med minedrift.

4. Workshops om mineproblematikken med høvdinge, lokalpolitikere, embedsmænd 
og journalister. 

5. 60 (ud af 300) mineaktivister får en uddannelse i analyse af kommunens planer 
og budgetter.

6. Oplæg på 50 folkeskoler i Kono.

7. Skolebog om råstofudvinding og kursus for 150 lærere i brug af skolebog + 
undervisningsmateriale. 

8. Lokal kampagne for at pengene fra minerne anvendes til uddannelse og udvikling.

9. Debatmøder i Kono og i hovedstaden Freetown.

10. Landsdækkende kampagne om mineindustrien. 

Det kommer til at ske Partnerorganisationernes rolle lokalt 
og nationalt 
 
Siden 2006 har IBIS arbejdet med unge og organisationer i Kono kommune og i 
Sierra Leone. Fire af disse organisationer er partnere i projektet, og de har lang 
erfaring i at arbejde med unge, rettigheder og bekæmpelse af korruption. Projektet 
bygger på deres erfaringer og forslag og er blevet til i samarbejde med dem:

•	 MOCKY arbejder med uddannelse og unge i Kono.

•	 KoCEPO beskæftiger sig med unge og lokalt demokrati i Kono. 

•	 NMJD arbejder både lokalt og nationalt og har erfaring med netværk, 
korruption og kampagner omkring mineindustri.

•	 BAN er et landsdækkende netværk af organisationer, som samler data og 
analyserer statens budgetter. Deres metode kan bruges til at analysere 
selskabernes og kommunens budgetter og regnskaber, så de kan afsløre 
korruption og bruge oplysningerne til kampagner i samarbejde med 
journalister, medier og andre organisationer. 

Partnerne går forrest i alt arbejdet under OD-projektet. IBIS ansætter en koordi-
nator, mens der ansættes i alt 10 medarbejdere i Kono. En repræsentant for hver 
organisation er med i en styregruppe.  Kampagne - og ressourcekontoret drives 
dagligt af en ansat, og anvendes af alle partnere som platform for koordinering.
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Internationalt spil om profit 
Tidligere blev de f leste diamanter i Kono fundet manuelt af små or-
ganiserede grupper af unge mænd, der på bedste guldgravermanér med 
hakke og skovl gravede og sigtede brunt mudder hele dagen i håb om at 
finde de værdifulde sten. Rundt omkring i Kono kan man stadig finde 
mindre miner, hvor dårligt betalte arbejdere leder efter guld og diaman-
ter, for der er efterhånden langt mellem diamanterne. I dag er større 
udenlandske selskaber rykket ind med maskiner og er nu i gang med 
at finkæmme tidligere udvundne områder for mindre og hidtil oversete 
diamanter og at sprænge undergrunden omkring byen Koidu.  

Det, at større og internationale selskaber er rykket ind, betyder, at det 
er blevet sværere at gennemskue, hvordan mineaktiviteterne fungerer, 
og hvad der sker med de store pengesummer, der indtjenes. En 
organiseret indsats kan sikre, at den lovpligtige del af overskuddet 
kommer lokalsamfundene til gode, inden området er fuldstændig tømt 
for diamanter og guld. Det haster specielt for de unge, hvis fremtid kan 
tegne lysere, hvis lovene bliver overholdt nu. De fortvivlende levevilkår 
og fattigdommen i Kono skriger på investeringer inden for alle områder.

Udenlandske selskaber og investorer står for de store mineprojekter og for eksporten af diamanter, guld og 
jernmalm. Virksomhederne indgår i komplekse virksomhedsstrukturer, som flytter deres overskud ud af 
Sierre Leone gennem skattely. Dermed snyder virksomhederne Sierra Leone for en retfærdig del af overskuddet 
fra mineindustrien.

Det økonomiske udbytte som Sierra Leone får fra mineaktiviteterne svarer derfor kun til lidt over tre procent 
af bruttonationalproduktet. Til sammenligning modtager landet 23 procent af deres bruttonationalprodukt 
i udviklingsbistand.

3% 

Mineselskabet Koidu Holdings Ltd. er landets største diamantproducent, der 
sprænger sig frem i undergrunden under Konos hovedby, Koidu.
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1. Problem: Uvidenhed
Uvidenhed om rettigheder i forhold til minedrift, minelovgivning, 
korruption og korruptions bekæmpelse blandt de unge og befolkningen 
i Kono.

1. Løsning: Adgang til uddannelse, 
sociale medier og information 

Kampagne- og ressourcekontor: Kontoret bliver 
projektets omdrejningspunkt, hvor aktivisterne kan søge viden, 
udveksle informationer, styre kampagner og koordinere indbyrdes. Det 
er et åbent center, hvor almindelige mennesker også kan indlevere og få 
viden og samarbejde med de unge og partnerne.

Uddannelse: De unge lærer om deres rettigheder i forhold til 
mineselskaberne og i de lokale embedsmænd og høvdinge, så de kan 
holdes ansvarlige for, hvordan landsbyens og kommunens penge bruges.
   
Sociale medier: Aktionsgrupperne arbejder tæt sammen med 
kampagne - og ressourcekontor midt i Kono. De bliver trænet i at bruge 
nye sociale medier, i at samarbejde med lokalradio og pressen og i, hvordan 
de med mobil og internet kan samle ammunition til lokale, lands-
dækkende og globale kampagner. 

Information: Næste generation skal også forstå mineproble-
matikken. Partnerorganisationerne vil skrive en ny skolebog om 
udvinding af råstoffer og rettigheder. Målgruppen er folkeskolens 
ældste klasser. 150 folkeskolelærere får kursus i at bruge skolebogen. 

Mineaktivisterne vil besøge skolerne og på debatmøder med skoleråd, 
elever og forældre fortælle historien om råstoffer, lovgivningen og 
fattigdommen, rettigheder og mulighederne.

Skolebogen skal godkendes af undervisningsministeriet og lokale 
embedsmænd. IBIS har gode kontakter til ministeriet og Kono, som 
projektet kan bygge på.

Brug mobilen
Mobiltelefonen kan bruges til at skabe levende 
netværk, hvor informationer flyder ind og ud 
af landsbysamfundene og samtidig styrker 
kommunikationen mellem landsbyer, 
kommune og resten af landet.

Mobiler i Sierra Leone
Ligesom i resten af Afrika er mobiltelefoner 
den vigtigste gadget for folk i Sierra Leone. Ny 
teknologi gør, at den kan bruges til at betale 
regninger, sende penge til familien, sågar se 
fjernsyn via en god gammeldags stueantenne 
monteret på telefonen. 

Ny teknologi
De sidste ti år er antallet af mennesker, der 
har en mobiltelefon i Sierra Leone, steget 
eksplosivt. Nu har over en tredjedel investeret 
sparepengene i en mobil eller to eller tre – 
fordi man skal have en med de forskellige 
abonnementsudbydere – det sparer vigtige 
penge på telefonregningen. 

I OD-projektet bruges ny teknologi hvor 
mobilen ude på landet snakker med en 
computer på kampagne- og ressourcekontoret, 
og via sms kan sende vigtig information om 
hvad der foregår ude i mineområderne. 

2. Problem: Unge uden indflydelse 
Landsbyernes unge bliver ikke taget med i vigtige beslutninger om 
fremtiden. De har ingen indf lydelse på landsbyens forhold til 
mineselskaberne og kommunen, eller hvad de få midler, som kommer 
fra minerne, bliver brugt til, selvom det er deres fremtid, det drejer sig om. 

2. Løsning: De unge kommer på 
banen og bliver hørt

Viden giver indflydelse: Som mineaktivister med ny 
viden, nye informationer og netværk og nye organisations- og 
aktionsformer bliver de unge centrale personer for deres landsbyer og 
samfund. Deres nye viden og færdigheder kan åbne vejen for resten af 
samfundets accept af de unge. Med skarpe tunger og supervigtig indsigt 
vil de unge have meget at byde på som vigtige og nødvendige medspillere 
i dialogen med mineselskaber, høvdinge og myndigheder. 

Fælles viden som grundlag for handling: 
Høvdinge, lokalpolitikere og journalister vil deltage i ungdomsleder-
kurserne omkring relevante emner, så de sammen med de unge kan 
arbejde for, at lovene og budgetterne overholdes, og være med til at 
sætte offentlige møder og lokale kampagner i gang.

 3 Problemer - 3 Løsninger 
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3. Problem: Love og rettigheder, 
der ikke fungerer

Mineselskaberne overholder ikke lovene, embedsmænd og høvdinge 
beriger sig selv.

3. Løsning: Loven bruges - korrup-
tionen bekæmpes  

En af aktionsgruppernes vigtigste opgaver er at fremskaffe information 
om mineselskabernes opførsel og kommunens og høvdingens administration 
af borgernes penge. 

Information og dokumentation er ammunition i oplysnings- og 
kampagnearbejdet.  Ved at fremlægge beviser på snyd og korruption 
kan de unge og borgerne i Kono presse på, for at lovene overholdes, og 
korruptionen kontrolleres. 

Én aktionsgruppe i hvert af de seks diamantrige høvdingedømmer 
oplæres i at analysere kommunens budgetter og tage kritisk del i debatter 
i medierne og i offentlige møder og gå forrest med krav om, at kommunens 
budgetter bruges på landsbyernes udvikling og ikke forsvinder i 
lommerne på korrupte embedsmænd og politikere. 

Aktionsgrupperne vil også presse på, for at mineselskaberne laver de 
udviklingsaftaler med landsbyerne, som de skal ifølge loven. Presset 
fra oplyste unge og borgere på politikere og mineselskaber kan skridt 
for skridt tvinge mineselskaberne til at betale, som loven kræver, og 
embedsmændene til at holde fingrene fra kommunekassen.
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Det virker for fremtiden 
Det er ikke kun i Kono, at der findes miner. Gode erfaringer fra de lokale 
aktionsgrupper i Kono kan inspirere andre kommuner i landet. 

Projektet vil gennem partnerne gennemføre en landsdækkende 
kampagne for et system, der sikrer, at minelovene overholdes, og at 
minesamfundene ikke står tomhændede tilbage. Det får debatten til at 
rulle over hele landet.

Det er partnerne, der går forrest i alt arbejdet, med IBIS i ryggen og med 
træning fra IBIS. Det giver dem en masse erfaring, så arbejdet fortsætter 
efter OD-projektet. 

Sierra Leone 

Udfordringerne med mineindustrien optager unge og befolkningen i Kono meget, 
og er også i fokus for både partnerne og IBIS. Derfor vil der helt sikkert være støtte 
til at videreføre grundideerne og kampagne- og ressourcekontoret efter OD-
projektet er slut.

Projektet sætter også minedriften og dens problemer på skoleskemaet. Den nye 
generation får derfor bedre mulighed for at forstå mineindustrien og dens 
muligheder for udvikling af landet.
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Forventede resultater 
•	 Minelandsbyerne får flere penge fra mineselskaberne til lokaludvikling. 

•	 De unge får en stemme i landsbyerne, over for høvdingene 
og kommunen.

•	 Brug af sociale medier, mobiltelefoner, lokalradio og presse 
mindsker korruptionen.

•	 De unge tror på egne evner til at opnå positive forandringer.

•	 300 unge holder øje med minerne i deres lokalområder og er i 
dialog med myndigheder og mineselskaber.

•	 60 unge laver kampagner om gennemsigtighed i kommunale 
budgetter og planlægning til fordel for landsbyerne og de unge.

•	 Over 10.000 elever i 7..-9. klasse og 150 lærere har kendskab til 
mineindustriens betydning for Kono og landet.

•	 Landsdækkende kampagne skaber klare regler for, hvordan penge 
fra minedrift kommer tilbage til lokalsamfundene.

•	 Unge i Danmark ved mere om skattely og udvindingsindustri og 
om, at Afrika har ressourcer og kan selv, hvis de unge får chancen 
for en kickstart til at kræve deres ret.  

•	 300 unge (15-30 år) fra 30 minelandsbyer. De unge vælges blandt 
ungdomsorganisationer /grupper og kvindenetværk, fra de ældste 
klasser i folkeskolen og blandt unge minearbejdere.

•	 10.000 skoleelever (12–15 år) og 150 lærere på 50 skoler.

•	 Høvdinge, embedsmænd, lokalpolitikere og journalister.

•	 Indbyggerne i Kono kommune.

•	 Danske gymnasieelever / OD kampagneaktivister i Danmark.

Målgrupper 
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Risici og løsninger 
1. De unge i Kono er dårligt uddannede, 
nogle har kun gået i skole i et par år:

•	 Uddannelsesprogrammet er designet specielt til dem. IBIS og 
partnerne har lang erfaring i at arbejde med unge, og tilpasse 
lærermaterialer og metoder.

2. Høvdinge og regeringsembedsmænd 
accepterer ikke, at de unge blander sig: 

•	 En ny national ungdomspolitik lægger op til at unge deltager i 
demokratiet. I Kono arbejder IBIS partnere på at påvirke holdningen 
i landsbyerne og hos myndighederne positivt.

•	 De lokale aktionsgrupper starter samarbejdet med de mere 
fremskridtsvenlige høvdinge og embedsmænd.

3. Mineselskaber og mineejere vil måske tage 
skrappe midler i brug for fortsat at kunne 
undgå skat og udviklingsaftaler:

•	 Samarbejdet med de progressive høvdinge, embedsmænd og med 
kommunen vil lette aktionsgruppernes arbejde med at samle 
information og stille kritiske spørgsmål. 

4. De unge vil ikke deltage i projektet, uden 
at få noget konkret for deres indsats:

•	 Mange unge er arbejdsløse og går ikke længere i skole. Projektet 
skal introduceres som en mulighed, der kan have positiv effekt for 
de unge selv og for landsbyen.

•	 De unge får alle deres udgifter betalt, og får et ungdomsleder-
certifikat for deres deltagelse i kursusforløbet.
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OD Kampagne ideer 
I dag betyder korruption, skattely og uvidenhed om rettigheder, at unge 
i fattige lande som Sierra Leone snydes for en bedre fremtid.
 
Med OD-projektet kan gymnasieelever i Danmark sørge for, at unge i 
Sierra Leones diamantmineområder får de nødvendige redskaber, så de 
kan kræve, at overskuddet fra mineindustrien går til udvikling af deres 
eget land. Der er langt flere penge at hente her, end der er i udviklingsbistand. 

På tværs af kontinenterne, med internet, sociale medier og mobil-
telefoner, kan unge i Danmark og Sierra Leone gå sammen i en global 
kampagne om råstoffer og skattesnyd.

Kampagnen kan rejse spørgsmålene i rige og 
fattige lande: 
•	 Hvordan sikrer man, at selskaberne betaler skat i de lande, hvor 

ressourcerne bliver udvundet? Og hvordan stopper man skattefusk 
og skattely?

•	 Hvad gør man ved korrupte regeringer, der stjæler overskuddet fra 
naturressourcerne?

•	 Hvilken rolle spiller danske virksomheder og investeringer i 
udvinding af naturressourcer? 

Filmspot på bloddiamanter og 
skattely 

Hollywoods actionfilm ”Blood Diamond” 
med Leonardo DiCaprio i hovedrollen satte for 
nogle år siden kortvarigt spot på den brutale 
borgerkrig i Sierra Leone og ikke mindst på 
begrebet bloddiamanter. 

”Stealing Africa” hedder en ny dokumentarfilm 
af den prisbelønnede dokumentarfilminstruktør 
Christoffer Guldbrandsen. Den er produceret 
af DR og BBC og har premiere i slutningen af 
november 2012. Filmen handler om, hvordan 
Afrika bliver plyndret for naturressourcer, 
uden at de fattige får noget ud af det, fordi 
selskaberne snyder i skat og flytter overskuddet 
til skattely. 

Begge film kan bruges i kampagnen. 

Hvert år forsvinder cirka 3.500 milliarder kroner ud af ulandene på grund af multinationale 
selskabers skattefusk. I Afrika er det særligt i olie - og mineindustrien pengene forsvinder. Hver 
gang vi giver 1 krone i ulandsbistand, forsvinder 6 kroner gennem selskabers skattefusk. Vi skal 
have olie- og mineselskaber til at betale en retfærdig skat, det er den eneste bæredygtige vej for 
Afrika: udvikling gennem brug af egne ressourcer.

Direkte kommunikation mellem Danmark og 
Sierra Leone

Gymnasieelever kan kommunikere direkte med de unge på kampagne- 
og ressourcekontor, for eksempel via Facebook, og følge med i 
aktiviteterne. Hvad unge i Sierra Leone mangler af erfaring i brugen af 
internettet og i at finde informationer, kan danske unge skaffe med et 
par hurtige søgninger. Projektet vil skabe den platform, hvor gensidig 
støtte og inspiration opstår, og hvor der kan skabes grundlag for en 
fælles kampagne om råstoffer og skattesnyd.

Interessespil om ressourcer på gymnasierne 

Når der indgås mineaftaler, er der ofte noget underlødigt aftalt spil 
indblandet. Korruption, politiske og økonomiske interesser forhindrer 
ofte, at loven bliver fulgt. I gymnasieklassen kunne der udspille sig 
et komplekst interessespil og magtspil om ressourcerne. Hvad er 
regeringens egentlige og skjulte hensigt? Hvad har den multinationale 
minevirksomhed af skjulte planer? Hvorfor er høvdingen lige pludselig 
så glad for lige netop den her virksomhed? Gymnasieelever kan selv prøve 
at sætte sig til forhandlingsbordet med et utal af interesser og se, om de 
kan finde den bedste løsning!

Skattefusk og kapitalflugt 
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Budget Hvem er IBIS? 
IBIS er en medlemsbaseret og uafhængig dansk udviklingsorganisation, 
der ser uddannelse og et stærkt civilsamfund som de vigtigste instrumenter 
for udvikling af de fattigste lande og marginaliserede befolkninger. IBIS 
arbejder for lige adgang til uddannelse for alle, demokrati og deltagelse 
af alle medborgere i beslutningstagning. 

Derfor arbejder IBIS for en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang 
til uddannelse, indflydelse og ressourcer, og imod ulighed og fattigdom. 
Lokalt styrker IBIS menneskers rettigheder og muligheder for at blive 
en del af samfundet ved at sikre adgang til viden og god undervisning. 
Nationalt støtter IBIS en demokratisk udvikling, der fremmer individuelle 
og kollektive rettigheder, og folkelig deltagelse i politiske beslutninger 
til fordel for fattige og undertrykte grupper. Globalt forsvarer IBIS 
fattiges interesser og søger at finde intelligente løsninger på strukturelle 
problemer, der skaber økonomisk ulighed og fattigdom.

IBIS har gode erfaringer med at gennemføre Operation Dagsværk 
projekter i Latinamerika. Desuden har vi arbejdet i Afrika i 35 år, i 
Kono og Sierra Leone i seks år, og har opbygget mange erfaringer, godt 
lokalkendskab og gode partnerskaber.

Hvad går pengene til Kroner procent

Kampagne - og ressourcekontor
  
•	 Etablering
•	 Personale	og	udstyr
•	 Lokale	kampagner

1.252.227

139.266																			
229.533
883.427	

23 %

3	%
4	%

16	%

Aktiviteter

•	 Aktionsgruppeaktivititeter
•	 Nationale	kampagneaktiviteter
•	 Skolebog	og	lærertræning

1.387.380
    

848.133	
				154.838	
384.409	

25 %

15	%
3	%
7	%

Uddannelse

•	 Aktionsgrupper
•	 Lokale	ledere

1.330.854

1.190.784
140.070

24 %

21	%
3	%

Medarbejdere (Partnere og IBIS) 778.800                14 %

Driftsomkostninger til partnere 178.486 3 %

Monitorering og evaluering 222.250 4 %

Revision 100.133 2 % 

Administration i Danmark 262.507 5 % 

TOTAL 5.532.259 100 %

Flere penge? 
Hvis det indsamlede beløb er større end 
forventet vil de ekstra midler blive brugt på 
yderligere træning af aktionsgrupperne og 
flere skolebøger. Hvis det indsamlede beløb 
er meget større end budgettet kan projektet 
også udvides med oprettelse af f lere 
aktionsgrupper i andre minelandsbyer. 
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www.ibis.dk / www.ibiswestafrica.com
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