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Evaluerings- og afklaringsmøde i Foulatari.  
I forgrunden (med ryggen til) ses næstformand Jørn Kirkegaard  

og Foulataris høvding Lamido Amadou Kanta 
(foto: Per Christian Hougen) 

 

Når et fantastisk projekt kuldsejler … 
 

Status på projektet ”Støtte til Udvikling af Dialogturisme i Niger” 

 
- af Isabelle Grignon, tovholder på 

projektet. 

 
Projektet ”Støtte til Udvikling af Dialogturisme i 
Niger” er kommet til en brat afslutning. Kun fem 
måneder efter starten var projektet gået ind i en 
dyb tillidskrise på grund af misligholdelse af 
projektmidler. Det førte til ophør af alle 
projektaktiviteter i løbet af november. Trods 
ihærdige forsøg på at rette op på situationen og 
genskabe tilliden mellem partnerne har 
blokeringen været totalt. Som følge heraf har 
Projektrådgivningen bedt GtU om at lukke 
projektet. Indstillingen fik GtU midt i februar. 
 

GtU er nu i denne afviklingsfase. En delegation 
har været af sted i april med deltagelse af 
konsulent Kristina Due (fra Cykler til Senegal), 
næstformand Jørn Kirkegaard og medlem af 
Diffa-gruppen1 Per Christian Hougen.  

                                                 
1 GtU har oprettet tre arbejdsgrupper, som går i dybden 
med hvert sit emne: Diffa-gruppen følger op på 
projekter i Diffaregionen.  Gruppernes 

Delegationen havde til opgave at lukke projektet 
på forsvarlig vis, både hvad angår de finansielle 
aspekter, de sociale og de organisatoriske. 
 

Sorg er den følelse der overvælder en, når et 
projekt, som havde skabt så store forventninger, i 
Niger som i Danmark, afsluttes før tid og 
relationerne tager så megen skade, at en egentlig 
fortsættelse af samarbejdet mellem Goondal.dk i 
Danmark og Goondal Tours i Niger bliver umulig.   
 

Genvej til Udvikling er blevet en erfaring rigere, 
en erfaring, som vi gerne havde været foruden, 
men som ikke desto mindre har bidraget til GtU’s 
egen organisatoriske læring. Og vi har lært at vi 
som organisation er stærk nok til at komme 
igennem en sådan krise. En diskussion af disse og 
andre aspekter vil komme senere.  
 

Tak til Diffa-gruppen og andre, der har bakket op 
om den svære indsats. 

                                                                            
sammensætninger og emneområder kan ses på 
www.gtu.dk under ”Foreningens organisering.”  


