
 

side 2              Projekt & Kultur nr. 111, maj 2012  
 

Velkommen til Projekt & Kultur nr. 111! 
 

 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf. 98 56 29 94 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk         
                          

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 

Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 112 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i august 2012.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Huset i Århus i 140 eks.  

Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling 

og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  

Med navn signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 

 

Dette nummer indeholder: 
                                                                                    

         3: Seminar om Sahel --- Elektronisk Projekt 

& Kultur --- Planet Emmaus ---  

          Flygtningesituationen i Tessalit              
      

4 - 5: Mødedeltagelser --- Mediemarkeringer 
 

          6: Sommerklunserlejre i Emmaus 
     

 

                    7: Indkaldelse til generalforsamling  
                   

     8 - 9: Formandens beretning for 2011 

- af Per Adelhart Christensen. 

 

        10: Økologisk certificering i Burkina Faso 

- af Christian Legay, 

- oversat af Patricia Langvad 

Jensen. 

 

        11: Øjebliksbillede af Niger og Mali 

- af Karl-G. Prasse. 
 

12 – 15: Når festen bliver politisk:   

 Kamelfesten i Tessalit                                 

- i en tuaregisk region 

- af Jacqueline Dupuis, geograf 

- oversat af Birgit Vanghaug. 
 

Billedet på forsiden er taget af Emmaus 

International og forestiller et bredt udsnit af de ca. 

400 deltagere i Emmaus Internationals 

generalforsamling i Anglet. Læs mere side 4! 

 

 
 

Billedet på bagsiden er taget af Jacqueline 

Dupuis fra organisationen Tamoudré – det 

forestiller tuareger, der danser oven på deres 

kameler. Læs artiklerne på side 3 og 12-15! 
 

Rettelse: 

En vågen læser har gjort opmærksom på, at 

regnestykket i nr. 110, på side 8, højre spalte, er 

forkert. 15 km gange 7.000 km giver 10,5 

millioner hektar, ikke 2 millioner hektar, som der 

står. Oversættelsen er korrekt – det er 

originaltekstens forfatter, der har regnet galt – det 

burde vi naturligvis have opdaget.  
………………………………… 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 171 medlemmer. 
………………………………… 
 

Den samlede støtte til Kooperativet i Amataltal 

er i skrivende stund 13.241.857 kr., heraf 

11.843.231 kr. fra Danida og 1.398.626 kr. fra 

andre givere. 
………………………………… 
 

Lørdag den 19. maj 2012 kl. 10-17 i 

Mølleparken i Århus:  
 

GtU deltager med den blandede u-landhandel i 

Bæredygtig Markedsdag. Arr.: Mellemfolkeligt 

Samvirke/ActionAid, Danmark. 
 

Søndag den 19. maj 2012 kl. 12-18 i 

Fælledparken i København:  
 

Genvej til Udvikling deltager med vores blandede 

u-landhandel i Couleur Café, som arrangeres af 

Venskabsforeningen Danmark – Vestafrika. 
Kontaktperson for GtU ved Couleur Café er 

Marianne Dithmer, tlf. 45 93 04 32 og 26 79 04 

32 eller pr. e-mail på 

marianne.dithmer@gmail.com 
 

Salgsudstilling i Aalborg Zoo i uge 31 
 

Varerne fra Pag la Yiri og Kooperativet i 

Amataltal vil blive udstillet på et bord i Den 

Afrikanske Landsby, som er et afsnit af Aalborg 

Zoologiske Have, Mølleparkvej 63, Aalborg. Vi 

vil være til stede fra mandag den 30. juli til 

søndag den 5. august fra kl. 11 til kl. 16. Det 

aktuelle vareudbud kan ses på 

www.gtu.dk/vareoversigt.htm. 
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