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Formandens beretning for 2011
 
2011 blev året, hvor GtU for første gang i en lang 

årrække stod uden et egentligt projektansvar efter 

at 2 projekter i 2010 løb ud. Det ene projekt var 

Egnsudvikling i Amataltal, og det andet projekt 

om dialogturisme blev lukket på grund af 

uregelmæssigheder.  
 

Så en stor del af 2011 blev af nogle brugt på det 

administrative arbejde som det er at lave slut-

rapport, evalueringer og regnskab. Det lykkedes, 

og jeg synes vi fik nogle fine afsluttende rapporter 

ud af det. 

 

Konklusionen på Projekt Egnsudvikling 

i Amataltal, fase 3 
 

I sammendraget af rapporten for projekt Egnsud-

vikling i Amataltal, fase 3 (EiA3), kan man blandt 

andet læse: 
 

”EiA3 har markant forbedret organisationen af 

zonens befolkning med kooperativ, underafdeling 

af dette og derunder forvaltningskomiteer. 

Kommunikationen mellem organerne fungerer 

efter omstændighederne (nomadisering) impo-

nerende. Zonens 4 etniske grupper, alle lokal-

områder og begge køn er ligeværdigt inddraget. 

EiA3 har forbedret fødevaresikkerheden gennem 

60 gartneriparceller og 4 kornbanker med 

kværne. 

EiA3 har forsynet over 300 voksne og unge med 

elementære kundskaber i læsning, skrivning, 

regning, organisation, miljø og indkomstskabende 

aktiviteter. 

EiA3 har styrket tuaregisk sprog og kultur. 
 

EiA har oplevet, at bygningsværker og brønde er 

blevet helt eller delvist ødelagt af voldsomme 

regnskyl og kraftige vinde, lige som alvorlig tørke 

har dræbt knapt en tredjedel af kvæget. Endelig 

har konflikt mellem centralregeringen og en 

tuaregisk domineret oprørsgruppe samt ude-

frakommende islamistiske gruppers gidsel-

tagninger påvirket zonens økonomi…. ” 
 

Hele den afsluttende rapport kan ses på GtU’s 

hjemmeside via følgende link: 

www.gtu.dk/eia3_afsluttende_rapport.pdf 

Et illustreret resumé af Dr. Tahirou Idé’s 

afsluttende evaluering kan læses her: 

www.gtu.dk/PK106-6-7-8-9-10.pdf  

 

 

 

Projekt Dialogturisme 
 

I den afsluttende rapport for dialogturisme findes 

der ikke en tilsvarende sammenfatning. Det var 

også relativt begrænset, hvor mange konkrete 

resultater, der kom ud af projektet i de ca. 6 

måneder, der gik, inden der blev konstateret 

uregelmæssigheder. Alligevel synes jeg at den 

afsluttende rapport viser at der på 6 måneder 

faktisk kan nås en hel del, og vi kan så også håbe 

at nogle af de ting, der blev planlagt på et senere 

tidspunkt kan bruges i det videre arbejde. Den 

generelle situation i Niger lige nu gør jo også 

international turisme mindre attraktivt. 
 

Hvis du ønsker at læse den afsluttende rapport, 

kan også den læses på GtU’s hjemmeside via 

følgende link  

http://www.gtu.dk/afsluttende_rapport_dialogturis

me.pdf  

 

Situationen i Vestafrika 
 

I 2011 fik vi det arabiske forår, men nogle af de 

ting, der skete i forbindelse hermed, betød 

desværre at truende skyer drev ind over dele af 

Vestafrika og gjorde situationen endnu værre end 

den var før det arabiske forår. 
 

Dette gælder især i Mali, hvor tuaregiske mænd af 

malisisk nationalitet, som i flere år har været ansat 

i Libyens hær, er vendt tilbage til den nordlige del 

af landet og har sluttet sig til fronten MNLA, der 

fører væbnet kamp mod den malisiske stats hær. 

Sidstnævnte hær er fordrevet fra over halvdelen af 

det område, som siden uafhængigheden har været 

staten Mali. Men MNLA magter slet ikke at 

kontrollere over det hele - nogle af byerne 

beherskes af en række fanatiske islamistiske 

militser, selv om hverken Malis regering eller 

MNLA har indbudt dem.   
 

GtU er i starten af 2012 af vores tidligere belgiske 

samarbejdspartner omkring gipsprojektet i 

Tessalit, blevet opfordret til at yde støtte til hjælp 

til Tessalits indbyggere, som er flygtninge internt i 

Mali samt i Algeriet, og vi har derfor iværksat en 

indsamling. 
 

Andre steder i dette nummer af Projekt og Kultur 

kan du læse mere om den kaotiske situation i 

Mali. 

 

http://www.gtu.dk/eia3_afsluttende_rapport.pdf
http://www.gtu.dk/PK106-6-7-8-9-10.pdf
http://www.gtu.dk/afsluttende_rapport_dialogturisme.pdf
http://www.gtu.dk/afsluttende_rapport_dialogturisme.pdf
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Situationen i de to lande gør det meget svært at 

begynde nye egentlige projekter, og jeg tror at vi i 

det næste års tid eller 2 må acceptere, at det ikke 

er lige nu, der skal startes nyt op. I 2011 har vi 

derfor ”nøjes” med at yde en mindre støtte via 

forsendelser af tøj og undervisningsmaterialer for 

de private bidrag, vi har modtaget. 
 

Men det betyder ikke at vi ikke skal drøfte 

muligheder og ønsker om et eventuelt nyt projekt i 

Vestafrika. På generalforsamlingen vil vi derfor 

lægge op til en drøftelse med overskriften 

Partnerskaber og spredningseffekter. Rigtig 

mange projekter er gennemført til gavn for fattige 

i udviklingslandene, men ofte bliver vilkårene 

svære, når projektet ophører; det har vi også 

oplevet i forbindelse med vore projekter i Niger.  

  

GtU internt og ny intropjece 
 

Vores medlemstal er faldet en smule, således at 

der var 177, da jeg skrev beretningen sidste år og 

nu er der 170 medlemmer. 
 

Bl.a. med henblik på at forbedre vores 

introduktionsmateriale havde vi på sidste års 

generalforsamling et tema om kommunikation og 

information, der udmøntede sig i at der blev 

nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med 

en ny intropjece. Vi søgte Projektrådgivningen om 

midler til trykning af pjecen og det lykkedes i 

slutningen af 2011 at få en rigtig flot pjece færdig; 

håber du har set den, ellers kontakt sekretariatet 

om et eller flere eks. - de er lavet til at dele ud. 

Pjecen kan ses på  

www.gtu.dk/introhaefte_version_3.pdf  
 

Regnskabet for 2011, som vi aflægger på general-

forsamlingen viser et underskud på 31.698 kr. og 

en egenkapital på 53.622 kr. 
 

Vi har igennem de seneste år opbygget en 

egenkapital ved hjælp af, at vi har modtaget 

administrationsbidrag i forbindelse med vore 

projekter og nogle af disse penge er gået til 

oplysningsaktiviteter, som fx vores blad Projekt & 

Kultur og til rejsedækning til diverse møder i 

relation til projekterne. 
 

Vi vil gerne fortsat opretholde muligheden for at 

udgive Projekt & Kultur og give rejsedækning. 

Bestyrelsen er indstillet på at det også fremover er 

muligt, og har derfor besluttet at egenkapitalen 

ikke behøver at være helt så høj, og at der godt i 

de kommende år kan accepteres mindre 

underskud. Men der er hele tiden fokus på 

økonomien og efter opfordringer i Projekt & 

Kultur modtager mange nu en mail med et link til 

bladet, så vi sparer porto og tryk. 
 

Vores hjemmeside www.gtu.dk udbygges også 

fortsat og jeg synes bestemt at du skal kigge forbi 

den, hvis det er et stykke tid siden, du sidst har 

været der. 
 

I 2011 har der i lighed med tidligere år været 

afholdt en række salgsudstillinger med salg af 

varer primært fra vore samarbejdspartnere i Niger 

og Burkina Faso; i Projekt & Kultur kan du læse 

mere om, hvor de foregår; i 2011 har de største 

været i forbindelse med Couleur Café i 

København, ved møder på Bornholm med vores 

samarbejdspartnere International Kontakt/Fil Bleu 

samt julemarked i Århus, hvor vi fik stillet lokaler 

til rådighed af FO-Aarhus. 
 

Men disse tre fremstød indbragte ikke en gang 

halvdelen af indtægten, så det er ved alle de 

mindre udstillinger, bl.a. i forbindelse med møder, 

hvor vi er med, at den største omsætning ligger. 

 

Kollektive medlemskaber 
 

GtU er jo som bekendt en del af Emmaus-

bevægelsen og derfor var det også rigtigt dejligt at 

det lykkedes Jørgen Olsen at blive valgt til 

politisk udvalg i Emmaus International. 
 

Også i andre organisationer har vi præget 

debatten; vi drøfter det på generalforsamlingen og 

du kan også løbende læse om det i Projekt & 

Kultur. 

 

Tak for indsatsen i 2011! 
 

Jeg vil slutte med at takke alle, der har ydet en 

indsats, stor som lille i GtU i 2011; I skal vide at 

hvert eneste minut I giver, betyder noget. 

Tak for alle medlemskaber! Tak for alle bidrag! 
  

På generalforsamlingen har Jean François 

Tronche valgt at trække sig tilbage efter nogle år 

som bestyrelsesmedlem, og jeg vil gerne specielt 

takke dig Jean François for din indsats. 
 

VEL MØDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 

DEN 10. JUNI I ODENSE! 
 

- Per A. Christensen. 
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