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Kort med de tre lande rundt om Lake Victoria i Østafrika og med de tre distrikter
i Uganda, hvor der arbejdes.

Mere end 70 % af den østafrikanske befolkning lever uden adgang
til vedvarende energi teknologier og hjælpemidler.
Det er én af flaskehalsene i at nå Verdensmålene.
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De praktiske indsatsområder er primært:
MADLAVNING uden luftforurening, herunder bygning
af lerkomfurer og institutionskomfurer;
ADGANG TIL VAND, introduktion til tagrender
og vandopsamling, samt brønde;
INTRODUKTION OG ADGANG TIL SOLENERGI, små
sollamper, installationer og lys på skoler;
FØDEVARESIKKERHED, træplanteskoler, træplantning
og grøntsagshaver;
INDKOMSTSKABENDE VIRKSOMHEDER, træning
i planlægning, drift og administration og opsparing/lån.
Aktiviteterne registreres og deles med tre østafrikanske
landeorganisationer og projektpartnere, som også rådgiver
og deler ud af egne erfaringer. Det er Suswatch fra Kenya,
UCSD fra Uganda og TaTEDO fra Tanzania, som alle er aktive
nationalt og internationalt i INFORSE netværket.
Efter første år er der skabt et foreløbigt online
informationsmateriale, som videreudvikles og videreføres
også efter projektafslutningen.
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Joint Energy and Environment Projects,
JEEP, Uganda, en lokal miljøorganisation,
der så dagens lys i 1983, etablerer
lokalkontor i 3 distrikter: Nakasongola,
Nakaseke og Nebbi i 3 år, hvor de samarbejder med ca. 5.000 borgere fra
distriktskontorer og organisationer til
landsbyer, og enkeltpersoner som vil
starte små virksomheder.
De lokale er især fattige bønder. Et mindretal
er internt fordrevne på grund af jorderosion
og andre er flygtninge fra Syd Sudan. Alle
er berørt af klimaforandringerne.
JEEP´s EASE & CA opgaver består af møder,
workshops, rådgivning og udvikling af
løsninger og færdigheder, samt tæt
opfølgning.
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INFORSE - International Network for Sustainable
Energy – er et globalt netværk, som arbejder
for vedvarende energiløsninger til kamp mod
fattigdom og for at skåne miljøet. INFORSE
blev etableret i 1992 ved ”Earth Summit”
(UNCED) i Rio de Janeiro. INFORSE har 150
medlemmer i 60 lande. INFORSEs sekretariat
er hos INFORSE-Europe i Danmark.
Projektpartnerne er medlemmer af INFORSE.

INFORSEs udstilling ved UNFCCC COP23, Bonn, 2017

Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi, NFVE, har eksisteret siden 1983 og
har værksteder, demonstration-, test- og
konferencefaciliteter.
NFVE har samarbejdspartnere fra og i hele
verden, og har været partner med JEEP
Uganda siden 2007 i projekter med støtte
fra CISU, Civilsamfund i Udvikling.NFVE
er stiftende medlem af INFORSE og de har
samarbejdet i en række projekter.

Vartegn ved indgang til Nordisk Folkecenters
demonstration og testpark i Ydby, Thy.
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EASE & CA

Målsætning og Aktiviteter
Det overordnede mål for dette projekt er øget adgang til vedvarende
energi og andre klimaløsninger i lokalsamfundene i Kenya, Tanzania
og Uganda.
LOKALE aktiviteter i 3 distrikter i Uganda, med dialog og feed-back mellem
3 nationers koalitioner indenfor vedvarende energi og miljø.
Styrker fattige i landdistrikterne i adgang til ren energi og forbedrede
levevilkår på en økonomisk og klimavenlig måde.
Der afholdes seminarer og undervisning, der når ud til den enkelte
husholdning, træning af trænere, lokale ledere og planlæggere.
NATIONALT styrkes civilsamfunds organisationernes (CSO) aktiviteter
i Kenya, Uganda og Tanzania.
Der arbejdes med strategier og planer for 100 % vedvarende energi.
Der afholdes møder mellem CSO koalitioner og skrives fælles
CSO ansøgninger, præsentationer for nationale planlæggere og
beslutningstagere og dialog med interesseorganisationer, samt laves
medie kampagner.
INTERNATIONALT er der fortalervirksomhed.
Netværkene styrkes, og CSOerne deltager.
Erfaring udveksles og der gives stemme til civilsamfundsorganisationerne
ved De Forenede Nationers klimaforhandlinger (UNFCCC).
Projektet arbejder især med udviklingsmålene 1: afskaf fattigdom, 5:
ligestilling mellem kønnene, 7: bæredygtig energi, 13: klimaindsats
og 17: partnerskaber for handling.

18

Projektstart i Uganda juli 2019.
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Projektpartnere
Uganda:
JEEP – Joint Energy and Environment Projects
T: +256 414 578 316, E: info@jeepfolkecenter.org
www.jeepfolkecenter.org
UCSD - Uganda Coalition for Sustainable Development
T: +256 414 269 461, E: ugandacoalition@infocom.co.ug
www.ugandacoalition.or.ug
Kenya:
SusWatch – Sustainable Environmental Development Watch
T: +254 202 584 757, E: suswatchkenya@gmail.com
www.suswatchkenya.org
Tanzania:
TaTEDO - Tanzania Traditional Energy Development Organization
T: +255 738 201 498, E: energy@tatedo.org
www.tatedo.org
Regional:
INFORSE-East Africa c/o TaTEDO, Tanzania
www.inforse.org/africa
Global:
INFORSE – International Network for Sustainable Energy
c/o INFORSE-Europe
T: +45 86227000, E: ove@inforse.org
www.inforse.org
EASE & CA Projektkoordinator:
NFRE - Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Danmark
T: + 45 9795 6600, E: info@folkecenter.dk
www.folkecenter.net

Projektet er støttet af CISU - Civilsamfund
i Udvikling, Danmark
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