Generalforsamling d.25. marts 2017
Forkvindens beretning
Hovedpunkter fra året


Glædelig losar – Female Fire Bird 2017 - hilsen fra Bhutan's PM Lyonchen Tshering
Tobgay.



Året præget af at der ikke er så mange besøgende fra Bhutan til Danmark – eller fra
Danmark til Bhutan. Bortset fra DIPD's partnere og Spejderne er der ikke kurser mm i DK
for bhutanesere. Med de meget færre relationer og projekter til Bhutan kommer der heller
ikke nye danske praktikanter mm.



Venskabsforeningerne er stadig vigtige for Bhutan. Men det er et problem at medlemmerne
er ældre... at der ikke kommer nye europæiske unge til.



Bhutan stadig inspirerende for os i Danmark for eksempel mht klima, miljø, GNH,
bæredygtighed, FNs verdensmål. Og omvendt kan Danmark bidrage til demokrati-udvikling,
højskoleideer mm i Bhutan.



4 af den 5 PhD-studerende fiansieret af Danida og Royal University of Bhutan er nu blevet
færdige. Den sidste forventes færdig i år.



2. fase af vores projekt med Bhutan Center for Media and Democracy (BCMD): Democracy
Development trough Youth in Bhutan er godt i gang og gennemføres af Julia og Marie.
(Særskilt rapportering på efterflg møde.)



Udfordringer med kommunikation: etablering og vedligehold af hjemmeside og
facebookgruppe. Forsøg med at en student passede siden et par måneder.



Hvad vil vi med foreningen? Foreningen mangler energi og arbejdskraft – både blandt
medlemmer og bestyrelse.

Aktiviteter siden sidste Generalforsamling:


Marts: Dasho Lekey Dorji på studiebesøg i Danmark inviteret af Venskabsforeningen og
Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD). Programmet omfattede møder med bl.a.
folketing, Ålborg og Roskilde kommune. Dasho Lekey blev efter hjemkomsten til Bhutan
udnævnt til Økonomiminister!



12. marts: Lekey Dorji deltog i generalforsamlingen 2016 med oplæg om ”Local
Governance Challenges in 2016 in Bhutan” .



16. marts: Offentligt møde From Monarchy to Democracy – a Success Story? Med panel af
Dasho Lekey Dorji, MP og tidligere minister Lars Barfod og direktør Bjørn Førde, DIPD.



Juni: Dorji Lopen besøgte Danmark inviteret af Tigerens Rede. Venskabsforeningen
havde arrangeret middag for Hon'ble Dorji Lopen og hans team på Sofienholm. Desværre
havde han ikke tid til det, men vi hilste på ham ved arrangementet World Compassion
Event - Øst møder Vest den 13. juni.



20. august: Velbesøgt offentligt møde Environmental Protection and Organic Production –
Perspectives from Bhutan and Denmark med oplæg fra Royal Society from Protection of
Nature (RSPN) Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening.



1. september – PhD forsvar for Ugyen Dorji om klima- og vand balancer i Bhutan på
Foulum. Bodil deltog og overrakte en gave til Ugyen.



29. september: Textile Arts in Bhutan Phuong præsenterer bhutan tekstiler for International
Women's Club på Tranquebar. Venskabsforeningen (Barbara og Ellen) giver lidt baggrund
om Bhutan.



6.-9. oktober: Ellen deltager i det 8. møde for de europæiske Bhutan- Venskabsforeninger
med 55 deltagere fra 12 lande. Møder den nye ambassadør H.E. Aum Pema Choden.



24. oktober: FN-dagen. Deltog sammen med 36 andre lande i en uges udstilling på
Københavns Rådhus med emnet UNESCO World Heritage arrangeret af Komiteen for
Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke (KUKS).



12. november: Inviteret til spejdernes jubilæumsfejring af 10 års partnerskab med Bhutan
Scouts og Community Based Scouting. Henrik holdt oplæg om udvilingen i Bhutan og Ellen
afleverede hilsen fra VF.



17. november: Politikerdelegation fra Bhutan inviteret af DIPD. Offentligt møde The
Democratic Development in Bhutan – how to include the citizens paneldebat med ledende
politikere fra Bhutans 5 politiske partier arrangeret sammen med DIPD.



17. december: Bhutans nationaldag – Tsewang deltog i fejringen i Bruxelles.



19. december: Henvendelse fra Betty Nansen Teater vdr. projektet ”Dazin”. Tsewang og
Ellen havde møde med Deepak fra Dazin og Peter Martin Jakobsen fra Boiling Point.



11. januar 2017 PhD forsvar Yezer Yezer, Sherubtse College: Education Policies in
Bhutan; Aalborg universitet. Henrik deltog og overrakte Yezer en gave.
Til slut vil jer gerne takke både medlemmer og bestyrelse for deres indsats i løbet af året.
Med håb om at generalforsamlingen kan bakke op om et konstruktivt og kreativt nyt år for
foreningen med en aktiv bestyrelse.
Tashi delek!
Ellen Buch-Hansen
Forkvinde, Venskabsforeningen Danmark-Bhutan

