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Formandens beretning for 2010

Så blev det tid til endnu en gang at se tilbage på et 
år, der er gået, kigge Projekt & Kultur fra 2010 
igennem, se på noter fra dette år og få skrevet 
beretningen om årets gang i GtU. 
 
Situationen i Niger 
 

Udviklingen i Niger har jo igennem de seneste år 
været præget af uroligheder og klimaproblemer. 
 

På det politiske plan er der (i hvert fald lige nu) 
optimisme efter et fredeligt præsidentvalg, hvor 
Mahamadou Issoufou opnåede et sikkert mandat 
og blev hyldet af sin modstander, der tabte valget. 
 

Også parlamentsvalget forløb fredeligt, og præ-
sidentens parti, PNDS, opnåede et solidt flertal i 
parlamentet. 
 

Præsidentens udnævnelse af Brigi Rafini som 
regeringsleder kan glæde tuareger og andre 
folkeslag i det nordlige Niger. Han kommer fra 
Agadez-regionen og har en lang karriere inden for 
administrationen bag sig. 
 

Og i oktober i år bliver der en folkeafstemning om 
en ny forfatning. 
 

Vi kan så håbe, at disse fremskridt også kan med-
virke til, at landet fremover kan modtage besøg 
fra udlandet. I slutningen 2010 var det planen, at 
Jørgen Olsen med familien (Birgitte, Kristian og 
Laura) skulle aflægge besøg i Niger, blandt andet 
i forbindelse med at vores projekt i Amataltal 
sluttede med udgangen af året efter 3 perioder fra 
1999 og frem. 
 

Desværre blev besøg i Niger stærkt frarådet fra 
flere sider på grund af risikoen for gidseltagnin-
ger, og som det fremgik af februarnummeret af 
Projekt & Kultur besøgte familien i stedet Bur- 
kina Faso, da de bestemte, at de ville til Afrika. 
  

Det blev blandt andet med besøg hos burkinske 
Emmaus-organisationer og besøg hos andre 
producenter af kunsthåndværk, ikke mindst ”Fil 
Bleu” (= Den Blå Tråd), og jeg vil gerne takke 
familien for jeres fine beretninger om besøget. 
 

Men situationen i Niger er stadig af en sådan 
karakter, at det kan være meget vanskeligt at 
indlede nye samarbejder. Vi har haft en dialog 
med Amataltal om et eventuelt nyt projekt, og den 
dialog er, mens disse linjer skrives, strandet på 
blandt andet manglende dokumentation og en 

vurdering af projektets omfang. Vi vil i løbet af 
det næste års tid prøve at finde ud af, om der er 
muligheder for nye indsatser, da der jo er nok at 
gå i gang med i Niger. Det kunne f. eks. være i et 
større geografisk område, der omfatter både 
Amataltal-zonen og nogle naboområder; men 
dialog udelukkende baseret på skriftlighed og 
uden at mødes er rigtigt svært. 
 

En overvejelse er derfor, om vi eventuelt kan 
invitere personer fra Niger til Danmark, hvis det 
ikke kan lade sig gøre at rejse til Niger. Endelig 
kunne det tænkes at satse på et projekt i et mere 
sikkert land i regionen. 
 
Amataltal-projekterne 
 

Som nævnt er den 3. periode af det Danida-
finansierede projekt i Amataltal afsluttet i 2010, 
og vi har fået rigtig fine evalueringer, dels i 2009 
fra Mouhamed Bâ og så i slutningen af 2010 af 
Dr. Idé Tahirou, der har fulgt projektet i en 
årrække. 
 

Netop nu er vi i gang med at skrive afsluttende 
rapport og udarbejde det afsluttende regnskab for 
projektets sidste fase, og vi kan glæde os over at 
langt de fleste af de opstillede mål er nået – og her 
må jeg tilføje: på trods af de svære vilkår, der 
hersker i Niger. 
 

Vi kan se tilbage på mange års samarbejde med 
kooperativet og mange prægtige personer i 
området. Hvis vi tæller sammen, hvor stort et 
beløb, vi har støttet udviklingen i området med, 
ikke kun fra DANIDA, men også fra tipsmidler, 
fonde, private bidrag mv., når vi op på 13.241.107 
kr., hvilket jeg synes er imponerende for en 
organisation af GtU’s størrelse, så en stor tak til 
alle både i Danmark og Niger, der har arbejdet 
hårdt herfor. 
 

Specielt vil jeg endnu en gang takke Karl-G. 
Prasse for hans store arbejde; det var Karl, der 
bragte os i forbindelse med Amataltal og sin 
samarbejdspartner igennem en årrække, Ghab-
douane Mohamed. Ghabdouane har i alle årene 
været den gennemgående samarbejdspartner, og 
han har også en enkelt gang besøgt Danmark. 
  

Karl-G. Prasse har meddelt, at han trækker sig 
som aktivt medlem; men jeg er sikker på (og 
håber) at Karl fortsat vil følge os og give input. 
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Dialogturismeprojektet 
 

Som I har kunnet følge med i i Projekt & Kultur 
og i min beretning sidste år, blev vi desværre nødt 
til at lukke dialogturismeprojektet på grund af 
uregelmæssigheder. 
 

Dette gav anledning til, at vi i foråret sendte en 
mission af sted til Niger med ekstern konsulent 
Kristina Due, medlem af arbejdsgruppen vedr. 
Diffa-regionen Per Christian Hougen og 
daværende bestyrelsesmedlem Jørn Kirkegaard.  
Missionen gjorde et meget stort stykke arbejde og 
fik en række ting på plads, og i de følgende 
måneder fik vi lavet afsluttende rapport og 
regnskab, der nu er indsendt. 
 

En stor tak til Kristina, Per Christian, Jørn og alle 
andre, der har lagt masser af kræfter i at få 
afsluttet et mislykket projekt; det er aldrig det 
mest spændende. 
 
Vi er ikke alene 
 

Vi har i foreningen mange gange talt om, at det er 
vigtigt at have en eksistensberettigelse, ikke bare i 
forhold til at drive projekter og indsamle midler, 
men også at gøre den 3. verden synlig for 
danskerne og at påvirke den verdensorden, som vi 
synes kunne være bedre. 
 

Vores deltagelse i vores modernetværk Emmaus 
er fortsat med uformindsket styrke, og Jørgen 
Olsen stiller i dette forår op til Emmaus 
Internationals politiske udvalg, og er lige som 
disse linjer bliver skrevet, valgt; stort til lykke.  
 

Det er også vigtigt for os, at GtU er synlig blandt 
andre og at vi kan hente inspiration andre steder 
fra; derfor er vi kollektivt medlem af diverse  
organisationer og vi har også kollektive 
medlemmer (andre organisationer) i GtU. I 2010 
har vi deltaget i møder så forskellige steder som 
Uddannelsesnetværket, Ibis, Projektrådgivningen, 
Emmaus Europa, et uformelt nordisk Emmaus-
møde, FN-forbundet, Tematisk Forum, 
Venskabsforeningen Danmark – Vestafrika,  
afro-art.dk, Axis og Ghana Venskabsgrupperne, 
og jeg vil gerne takke de GtU-medlemmer, der har 
været med og også de øvrige organisationer for 
godt samarbejde. 
 

Oplysning, kommunikation og information 
 

På ”informationsfronten” har vi været aktive i 
årets løb i form af artikler i aviser og blade, blogs, 
mange gode, informative og spændende artikler i 
Projekt & Kultur, på vores hjemmeside og også 
formidlet viden gennem foredrag. 
 

 
 
Vi har derudover deltaget i en række salgs-
udstillinger mv. i årets løb med salg fra vores lille 
blandede u-landhandel; varerne kan også ses på 
vores hjemmeside under punktet 
www.gtu.dk/vareoversigt.htm  
 

Inspireret af debatten på Emmaus Europas 
generalforsamling i Bruxelles i oktober 2009 tog 
vi i 2010 tråden op fra vores gamle introhæfte, 
Emmaus – dialog og livsstil og begyndte at 
bringe artikler om sidstnævnte, et emne hvor man 
i den grad kan sige, at Emmaus – på grund af 
livsformen i Emmaus-samfundene – har noget at 
byde ind med.. Vi fik en person udefra til at skrive 
Fra danske bofællesskaber til globale 

solidaritetsbevægelser - bæredygtighed gennem 

konkrete eksempler og indstilling, nemlig Mads 
Leth Felsager Jakobsen fra bofællesskabet 
Overdrevet. Mads har selv oversat artiklen til 
engelsk med henblik på udbredelse i Emmaus, og 
vil skal herefter prøve at finde oversættere til 
fransk og spansk. 
 

På generalforsamlingen skal vi som tema drøfte, 
om vi kan forbedre vores kommunikations- og 
oplysningsarbejde; så tænk over, om du synes, der 
er steder, det kan gøres bedre/på en anden måde, 
og hvis du ikke kommer til generalforsamlingen, 
så send os dine tanker. 
 
Medlemstal og økonomi 
 

Vi er for tiden 177 medlemmer, så der er fortsat 
plads til nye; men jeg synes, vi i de senere år har 
fundet en god arbejdsdeling i foreningen med 3 
arbejdsgrupper (hhv. Agadez, Diffa og Emmaus) 
foruden bestyrelsen og samtidig mange, der 
deltager i ”ad hoc – opgaver” som oversættelser, 
salgsudstillinger, møder, artikelskrivning osv. Så 
tak til jer alle for den indsats, der er gjort i 2010; 
uden jer var foreningen fattigere. 
 

Foreningens økonomi er fortsat sund med et 
underskud i 2010 på ca. 20.000 kr. (som også var 
forventet) og en egenkapital på ca. 85.000 kr., 
som vil blive udfordret de kommende år, hvor vi 
måske ikke har større projekter, men vi sætter 
tæring efter næring, og jeg er sikker på at GtU 
også er en aktiv organisation om 5 år. 
 

Tak for private bidrag og bidrag fra hhv. Fonden 
af 17.12.1981 og FO-Århus i årets løb; alle bidrag 
er sendt til Niger og anvendt til gode formål. 
 

VEL MØDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
DEN 12. JUNI! 
 

- Per A. Christensen. 


