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Hvorfor være medlem af Genvej til Udvikling? 
 

Foreningen Genvej til Udvikling (GtU) forvalter 
ikke i øjeblikket et udviklingsprojekt med 
finansiering fra DANIDA. Vi er åbne over for 
muligheden, men mener på den anden side ikke, at 
vores eksistensberettigelse står og falder med, om 
vi har en sådan forvaltning i gang.  
 

Hvorfor er det en god idé at være medlem hos os, 
når vi ikke er i et sådant forløb? Hvilke aktiviteter, 
værdier og synspunkter bakker man op om som 
medlem af GtU? 
 

Fortsat samarbejde med CA  
 

Den 12 år lange serie med DANIDA-støttet 
egnsudvikling i Amataltal, fordelt på tre på 
hinanden følgende projekter, er afsluttet med 
udgangen af 2010; men vi følger fortsat 
udviklingen i området og vil informere læserne af 
Projekt & Kultur et ubestemt stykke tid fremover. 
 

Vi køber og videresælger håndværksprodukter fra 
vores partnerorganisation, Kooperativet i 
Amataltal (CA), som vi desuden støtter med 
penge fra tipsmidlerne (+ evt. andre fonde) og 
forsendelser af pakker med briller, USB-sticks, 
kuglepenne, brugt tøj mv. Projektbidrag fra 
private til GtU’s konto reg. 1551, kontonr. 6 300 
804 går til CA. Det fortsatte samarbejde med CA 
finder sted i trofasthed mod ideen i vort 
modernetværk, Emmaus International, om først at 
hjælpe de dårligst stillede – CA repræsenterer 
mennesker i et fattigt hjørne af verdens fattigste 
land, Niger. 
 

Afrikanerne er kreative og handlekraftige 
 

Når vi udstiller fletvarer, læderpunge, dukker, 
sølvsmykker, tasker, armbånd osv. fra CA og fra 
Pag la Yiri i Burkina Faso, viser vi, af afrikanere 
kan fremstille smukke og nyttige ting, også de 
afrikanere, der bor i nogle af verdens allerfattigste 
lande. Pag la Yiri har 11.000 medlemmer, heraf 
10.000 kvinder, og er – målt i antal medlemmer – 
den største organisation i Emmaus International. 
 

Afrikanerne er frygteligt i klemme i verdens-
økonomien, og bl.a. på grund af deres skrøbelige 
boliger rammes de hårdere end andre af de 
klimaforandringer, der sandsynligvis skyldes 
overforbrug i den rige verden; men afrikanerne er 
ikke ynkelige. De har noget at byde på. 
 

Den blandede u-landhandel giver også mening, i 
og med, at vi kan fortælle historier i tilknytning til 
mange af varerne. F. eks. kan dukker og andre 
varer af bomuld være afsæt for, at vi fortæller om, 
hvorledes USA’s statslige støtte til sine 
bomuldsbønder (ca. 1 million i danske kroner 
årligt til hver af de ca. 30.000 bomuldsavlere) 
udkonkurrerer den bomuld af høj kvalitet, der 
fremstilles i Burkina Faso, Benin, Mali og andre 
lande i Vestafrika. 
 

Syd sidder med ved bordet  
 

I vort modernetværk, Emmaus International, er 
der en ligelig repræsentation fra Syd og Nord i de 
besluttende og rådgivende organer. Dette er 
usædvanligt for en international bevægelse  
– gennemsnittet for Syd-repræsentation i alle 
internationale NGO'ers ledelse er 6,5 pct. 

 

Ændret livsstil er nødvendig i Nord 
 

Vi forholder os ikke kun til, hvordan menneskene 
i Vestafrika og i andre fattige dele af verden kan 
få bedre levevilkår; men vi udtrykker et 
helhedssyn. Hvis der på længere sigt overhovedet 
skal være liv på Jorden, så må vi i den rige verden 
opgive forestillingen om, at vi skal tjene mere i år 
end sidste år. Jordkloden råder over ca. 1,7 hektar 
til hver person. Men gennemsnitsborgeren bruger 
2,3 hektar - europæeren bruger 5, inderen 0,7. 
Eftersom det store flertal spiser langt under de 1,7 
hektar, stjæler de rige altså både fra de fattige og 
fra de kommende generationer. 
 

En model for ansvarlig livsførelse er Emmaus-
samfundene, vort modernetværks dominerende 
organisationsform. I knapt 200 sådanne samfund 
verden over bor og arbejder man sammen – 
overvejende med genbrugsarbejde – og modtager 
kost, logi, lommepenge, tøj fra det indsamlede og 
andre fornødenheder. Man får grundlæggende 
behov dækket; men om man så bor der i 50 år, er 
man ikke rigere, når man tager derfra, end da man 
kom.  
………………… 
 
Hvis du bakker op om værdierne, som de er 
beskrevet på denne side, så bliv medlem af GtU – 
eller bliv ved med at være det - og fortæl om os til 
andre! Læs meget mere på www.gtu.dk!   


