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Formandens beretning for 2017-2018 
 

Hvis nogen skulle være i tvivl, så fylder GtU 40 i 

år! Det er ganske imponerende at en lille forening, 

som Genvej til Udvikling har eksisteret i så mange 

år. Jeg har selv ”kun” været med et godt årti, men 

en håndfuld medlemmer har været med hele vejen 

fra starten. 
 

Hvis nogen formaster sig til at ytre: fyrre, fed og 

færdig vil jeg formane. For fede er vi næppe (vi er 

faktisk en bitte forening; og dog, fede har jo flere 

betydninger, så måske er vi bare fede på den gode 

måde); færdige er vi i hvert fald ikke (med lidt 

held runder vi såmænd også de 50; og ellers 

holder vi, som et kløgtigt medlem engang udtalte, 

en stor fest). Vi er med andre ord stadig til stede. 
 

I det forløbne foreningsår har vi måttet tage 

afsked med nogle markante personligheder. Først 

gik Amataltal Kooperativets karismatiske leder 

Ghabdouane Mohamed bort.  
 

Uden Ghabdouanes tilstedeværelse havde vi 

aldrig haft et egnsudviklingsprojekt i Amataltal. 

Han var den allestedsnærværende resurseperson, 

som gjorde samarbejdet muligt.  
 

Fra mit eget besøg i Amataltal erindrer jeg, at 

Ghabdouane fandt det småligt, at rige prinser fra 

Mellemøsten sendte penge til en moske i stedet 

for at yde støtte til egnens fattige befolkning. 
 

Vi har også mistet Bodil og Karl-G. Prasse. Så 

længe Karl havde kræfterne deltog han 

beredvilligt i foreningens møder og Bodil vartede 

op med kage og kaffe, når vi mødtes i deres store 

have.  
 

Karl var noget ganske særligt for GtU, da han 

gennem flere år kommunikerede flittigt med 

Kooperativet i Amataltal. Jeg troede selv længe, at 

det var Kooperativet, der havde foreslået den 

tosprogede skole i Amataltal, men Karl har siden 

hen fortalt, at det var ham selv, der fik ideen.  
 

Vi kan så glæde os over, at skolen med rette bærer 

Karls navn, nu hvor han endog har forfattet en del 

af det undervisningsmateriale, der bruges i skolen. 

 

Situationen i Vestafrika 
 

Sikkerhedssituation i store dele af Vestafrika er 

vedvarende bekymrende. Det gør først og 

fremmest livet svært for den lokale 

civilbefolkning. Men det er efterhånden også 

mange år siden, at det har været tilrådeligt at 

besøge Niger, hvorfor vi reelt er afskåret fra at 

besøge Kooperativet i Amataltal.  
 

I Danmark taler vi for tiden ikke så meget om 

flygtninge og migranter. Emnet er lige som 

kommet på afstand nu, hvor vi hermetisk har 

lukket vores grænser og har stoppet årtiers 

tradition med at tage imod kvoteflygtninge. 

Samtidig fortæller FN imidlertid, at antallet af 

flygtninge og migranter aldrig har været højere.  
 

Og migranter fra Vestafrika fortsætter med at 

sætte livet på spil. Alene i de tre første måneder i 

år har 498 mennesker mistet livet i Middelhavet 

og de fleste må formodes at komme fra Vestafrika 

(Kilde: FN's Internationale Organisation for 

Migration, IOM). 
 

Vi har for nylig sendt endnu en pakke med varmt 

tøj til Kooperativet i Amataltal. Vi sender 

pakkerne, fordi kooperativet beder os om det, men 

også fordi vi gennem små donationer ønsker at 

fastholde vores samarbejde med Kooperativet. 

Imidlertid har vi internt i GtU drøftet om der ikke 

er bedre måder at støtte Kooperativet på end ved 

at sende brugt tøj fra Danmark. Så det spørgsmål 

bliver et emne på vores generalforsamling. 

 

Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet 

af Emmaus International 
 

Arbejdsgruppen holdt i foråret sit årlige møde. 

Gruppen har hidtil fungeret som baggrundsgruppe 

for Jørgen Olsens og Julien K. M. Murhulas 

internationale indsats i Emmaus i henholdsvis det 

politiske udvalg og oplysningsudvalget. Imidlertid 

er begge disse udvalg blevet nedlagt det forløbne 

år til vores store undren og ærgrelse. 
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Valgte europæere kan dog stadig komme til 

Emmaus Europas repræsentantskabsmøder, og 

Jørgen Olsen var med både i Höör i Skåne i 

oktober 2017 og nord for Pamiers i Pyrenæerne i 

marts 2018.  
 

Antallet af medlemmer af Emmaus Internationals 

forretningsudvalg er faldet fra 8 til 6, idet den ene 

af de to europæere i udvalget har trukket sig, og 

den libanesiske kasserer, Hélène Sayad nåede 

også til den konklusion, at hun havde gabt over 

for meget. I skrivende stund er der to afrikanere 

(herunder formanden Patrick Atohoun fra Benin), 

to sydamerikanere, en inder og en europæer. Det 

er en bemærkelsesværdig sammensætning, da 

langt hovedparten af organisationerne under 

Emmaus Internationals vinger er europæiske. 

 

Vores blandede u-landhandel 
 

Formålet med GtUs blandede u-landhandel er ikke 

kun at sælge afrikansk kunsthåndværk. Vi bruger 

nemlig også varerne i vores fortællinger om 

levevilkårene for de familier, der producerer 

varerne. Vanen tro har vi været vidt omkring det 

forløbne år.  
 

Vores varesalg er måske nok beskedent. Til 

gengæld når vi især på kræmmermarkeder i 

Himmerland ud til mennesker, som ingen andre 

foreninger når ud til, og som typisk ikke på 

forhånd har den store viden om udvikling og 

Afrika.  
 

Der var ikke noget Verdensspejl i Aarhus i 2017, 

men det bliver der i 2018 og det glæder vi os til. 

Det forløbne år var vi bl.a. til stede i Aarhus på 

Godsbanen og ved Julemarkedet i Møllestien og 

ligeledes ved julesalg i Herlev og omegn. 

 

Vores hjemmeside 
 

Jeg vil her endnu engang benytte lejligheden til at 

henvise til Nyheder på vores hjemmeside 

www.gtu.dk men også til Kalender og 

til www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm   

hvor der er en guldgrube af artikler for alle, der 

måtte interessere sig for Vestafrika, Emmaus og 

udviklingsspørgsmål generelt. 

40 års jubilæet 
 

Genvej til Udvikling vil som et led i fejringen af 

vores 40 års jubilæum i 2018 invitere en central 

skikkelse fra det burkinske civilsamfund til 

Danmark. Vores gæst, Koudbi Koala, er en 

spændende personlighed, der bl.a. har stiftet 

foreningen Benebnooma, der fokuserer på 

uddannelse, og så har Koudbi i årevis engageret 

sig nationalt, kontinentalt og internationalt i at 

fremme socialt arbejde og udviklingsinitiativer 

gennem Emmaus-Bevægelsen. 
 

Koudbi, som har den for en burkiner 

bemærkelsesværdige egenskab, at han taler 

engelsk, vil være GtU’s gæst gennem hele første 

uge af oktober måned. Han vil bl.a. holde sit 

oplysende foredrag: Democracy - the Burkinabè 

Way under 5 besøg på skoler og ved 4 offentlige 

møder i henh. København, Odense, Aarhus og 

Aalborg henh. den 1., 2., 3. og 4., alle dage kl. 19. 

Vi har aftalt med FN-forbundet, Oxfam IBIS og 

Venskabsforeningen Danmark - Burkina Faso, at 

de er medarrangører på de åbne møder. 
 

Nærmere oplysninger om de åbne møder kommer 

i august-nummeret af Projekt & Kultur og på 

www.gtu..dk/Kalender.htm  
 

Selve 40 års jubilæet vil foregå lørdag 6. oktober 

13-18. Invitation følger senere, men sæt allerede 

nu et kryds i kalenderen. 

 

Tak og vel mødt i Hobro!  
 

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

frivillige, der har ydet en indsats for foreningen 

det forløbne år, herunder de mange, der har passet 

vores blandede u-landhandel og oversætterne, der 

gør det muligt for vores lille forening at sprede 

vores budskaber globalt – på Emmaus 

Internationals hjemmeside og en gang imellem på 

mail og Facebook! 
 

Vel mødt på generalforsamlingen den 17. juni!  

Læs indkaldelsen på side 7! 

 

- Jens Elgaard Madsen, formand. 
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