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Formandens beretning for foreningsåret 2015/16 
 

Endnu et foreningsår er gået og GtU ligner sig 

selv! På otteogtredivte år eksisterer vi som en lille 

habil u-landsforening med få, men trofaste med-

lemmer, der alle har et ønske om at fremme ud-

vikling hos klodens mest trængende.  
 

Som det vil fremgå af beretningen foregår der 

masser af foreningsaktivitet på trods af, at vi for 

tiden ikke kan identificere os ved et Danida-

finansieret projekt. GtU har imidlertid mange 

medlemmer med praktisk erfaring fra udviklings-

arbejde i Afrika. Så den dag nogen måtte melde 

sig på banen som tovholder på et projekt udbedt 

fra Syd har vi i foreningen de kompetencer og den 

erfaring, der kræves for at realisere ideerne. 

 

Situationen i Niger og Vestafrika 
 

Det forløbne år har budt på mange nyheder om 

flygtningestrømme og terrorisme, som på en og 

samme tid har virket foruroligende, overvældende 

og nærværende. Aldrig før har så mange flygtnin-

ge og migranter banket på døren til Europa og 

Danmark, og terrorisme er rykket helt tæt på. 
 

De udfordringer vi står med i vores del af verden 

er trods alt beskedne i forhold til det kaos, der 

hersker mange andre steder. 
 

Alle, der på et tidspunkt har besøgt Mali, Burkina 

Faso eller Niger, har oplevet en befolkning, der 

kun kan beskrives som åben og tolerant, og hvor 

det at respektere andres religion og værdier be-

tragtes som en selvfølge. For blot få år siden kun-

ne alle rejse nogenlunde frit og ubekymret til disse 

lande. I dag fraråder Udenrigsministeriet rejser til 

store områder i landene pga. den øgede sikker-

hedsrisiko. 
 

Niger – et af verdens absolut fattigste lande – gør 

sig i disse år erfaringer som ungt demokrati. Lan-

det er imidlertid voldsomt udfordret af voldelig 

ekstremisme, der mestendels udspringer i nabo-

landene. Trods den udbredte fattigdom søger 

mange flygtninge tilflugt i Niger samtidig med at 

landet udgør et centralt transitland for migration 

til Europa. 
 

For nylig modtog GtU nogle fotos fra Karl G-

Prasse Skolen i Amataltal, som vi jo i sin tid var 

med til at grundlægge. De unge skolepiger bar 

tørklæder, hvilket vi ikke tidligere havde set. Som 

et medlem, Ingrid Poulsen, der har arbejdet i Ni-

ger, kunne oplyse, har småpiger hos både tuareger 

og peulh (= fulbé eller fulani) aldrig tidligere 

båret tørklæde og slet ikke en udgave, som mest 

kendes fra den arabiske verden. 
 

Vi overvejede om vi skulle spørge kooperativet 

om, hvorvidt årsagen til at pigerne var begyndt at 

gå med tørklæde skyldtes angst for ekstremister. 

Set i lyset af den nuværende sikkerhedssituation, 

hvor en e-mail nemt kan læses af andre og et tele-

fonopkald aflyttes valgte vi ikke at spørge på nu-

værende tidspunkt. For som vores koordinator 

udtrykte det: ”I betragtning af, at Amataltal-

området har terrortrusler hængende både fra 

nord og vest (MUJOA og Al Qa'eda) og fra syd og 

øst (Boko Haram), er vi måske dér, hvor vi bare 

skal glæde os over, at skolen i det hele taget fun-

gerer.” 
 

Når dette er sagt kan det tilføjes, at GtU fortsat 

samarbejder med Kooperativet i Amataltal (CA) 

og i 2015 sendte tre store pakker med varmt tøj, 

som hjælper nogle af de fattigste i området til at 

overleve de kolde nætter, som hærger området i 

november til februar. I 2016 har vi allerede sendt 

tre pakker; i alle pakker er der foruden tøj 

(sol)briller og undervisningsmateriale. 

 

Synlige og til stede overalt 
 

Enhver kan overbevise sig selv om, at GtU er en 

aktiv u-landsforening ved at kaste et blik på ru-

brikken ”Nyheder” på vores hjemmeside. Jeg har 

optalt mødeaktiviteterne det forløbne foreningsår 

og blev voldsomt overrasket! 
 

Lokalt har GtU været til stede ved 6 møder i Ar-

den by, hvor vores sekretariat ligger, og 18 salgs- 

og oplysningsfremstød i Vest- og Østhimmerland, 

typisk i forbindelse med kræmmermarkeder. Disse 

markeder indbringer ikke altid voldsomt store 

salg; men vi finder det væsentligt med et oplysen-

de arbejde over for brede dele af befolkningen og 

ikke kun de i forvejen overbeviste.  
 

En ledende skikkelse, Bernard Salamand, fra en 

stor fransk paraplyorganisation på udviklingsom-

rådet, CRID (Centre de Recherche et 

d’Information pour le Développement = Center 

for Forskning og Oplysning om Udvikling) har 

udtalt: ”To følelser dominerer hos europæerne, 

når det gælder afrikanerne: Frygt og medliden-

hed.”   
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Vi tror og håber på i GtU, at når vi viser farvestrå-

lende, veludført håndværk, at det så vil være an-

derledes positive følelser, der vækkes. 
 

På landsplan har foreningen været repræsenteret 

ved 12 forskellige arrangementer (Aalborg, Århus 

og hovedstadsområdet) samt 5 ferniseringer hos 

Glocal Art ved Dronninglund i Vendsyssel. Vi har 

udvidet samarbejdet med galleriet og dets støtte-

forening, Afro-art, således at vi nu har en del va-

rer fra bl.a. Uganda, Nigeria og Senegal. Vi tilby-

der f. eks. vore kunder postkort, som er fotografier 

af moderne afrikanske malerier. 
 

På europæisk plan har foreningens koordinator og 

næstformand været til stede ved Emmaus Interna-

tionals generalforsamling (Jesolo, Italien, 18. - 23. 

april 2016), som observatører på Emmaus Euro-

pas repræsentantskabsmøde (Paris, 12. -14. febru-

ar 2016) og ved Emmaus Europas regionalfor-

samling (Manchester, 3. - 6. sept. 2015). 
 

På mødet i Manchester blev koordinator og med-

stifter af GtU Jørgen Olsen genvalgt til politisk 

udvalg, mens GtU’s næstformand, Julien Kalimira 

Mzee Murhula blev nyvalgt til oplysningsudval-

get. 
 

Endelig har vores næstformand repræsenteret GtU 

ved EU Migration Forum (Bruxelles (6. - 7. april 

2016) og deltaget i et seminar om Emmaus hos 

Emmaus-Samfundet i Köln (11. - 14. okt. 2015). 

 

Den blandede u-landhandel 
 

Ud over Glocal Art forhandler vi varer fra en 

række samarbejdspartnere, herunder Venskabsfor-

eningen Danmark – Niger, Kooperativet i Amatal-

tal, Kologh Naba i Burkina Faso og Emmaus-

medlemsorganisationerne MARS i Togo, CPSS i 

Cameroun, Metokan og AFA i Benin samt Pag la 

Yiri i Burkina Faso. 
 

Vanen tro var GtU solidt til stede med vores 

salgs- og oplysningsbod under Verdensspejlet i 

Aarhus Festuge (Mølleparken, 28. aug.-2. sept. 

2015).  
 

Og det kommende år bliver det endnu større, når 

Verdensspejlet officielt komme til at indgå i Aar-

hus Festuge Program (Ridehuset, 26. aug. - 4. 

sept. 2016). Mon ikke vi kan mobilisere en halv 

snes frivillige GtU-medlemmer ved den lejlighed? 

 

 

Arbejdsgrupperne 
 

GtU har tre arbejdsgrupper.  
 

Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet af Emmaus 

International mødes én gang årligt og fungerer 

som baggrundsgruppe og sparringspartner for 

Jørgen Olsens arbejde i bevægelsens politiske 

udvalg og for Julien Kalimira Mzee Murhulas 

indsats i oplysningsudvalget. 
 

Arbejdsgruppen vedr. debat om fri bevægelighed 

for mennesker blev oprettet for at tage hånd om en 

intern diskussion vedr. et af Emmaus Internatio-

nals vigtigste flagskibe: den frie bevægelighed. 

Arbejdsgruppen arbejder fortsat på at invitere en 

international gæst til at komme til Danmark for at 

deltage i et eller flere debatmøder om fri bevæge-

lighed. 
 

Arbejdsgruppen vedr. økologi og bæredygtighed 

eksisterer mest for at minde os om, at vi drømmer 

om at starte et nyt projekt, når rammerne er til 

stede. 

 

Formidling og nyheder 
 

Vores foreningsblad Projekt og Kultur udkommer 

fast 4 gange om året med 16 sider. På GtU’s 

hjemmeside www.gtu.dk kan man læse om for-

eningen. Hjemmesidens nyhedssektion bliver 

grundigt vedligeholdt, og her kan man læse ved-

kommende artikler og nyheder. 

 

Tak og velmødt til en spændende film! 
 

Jeg vil slutte af med at rette en varm tak til alle 

der har ydet en indsats for foreningen det forløbne 

år, ikke mindst vores mange flittige oversættere, 

der gør det muligt at synliggøre vores indsats på 

både fransk, spansk og engelsk. 
 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at reklame-

re for en film: Et lille folk lever af at fiske på Ni-

ger-floden mellem Yauri i Nigeria og over til 

Timbuktu i Mali. En film om disse fiskere vises 

kl. 13 til 14.30 i Beboerlokalet, Store Mølle Vej 5-

7, kælderen, indgang gennem porten, 2300 Kø-

benhavn S. søndag den 19. juni. Arrangør er Gen-

vej til Udvikling, som efter film med debat og 

spørgsmål holder generalforsamling samme sted. 

Her er alle også velkomne. 
 

Vel mødt på generalforsamlingen den19. juni! 
 

- Jens Elgaard Madsen, formand. 

http://www.gtu.dk/

