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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 112! 
 

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. 113 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i november 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 - 4: Nyt fra Niger og Mali, især med afsæt i 

Amataltal og Tessalit 
 

 

    4 - 5: Mødedeltagelser og udstillinger --- 

Mediemarkeringer      

 

   6 - 8: Referat fra generalforsamlingen 
 

 9 - 13: Krig og fred i Mali – en uendelig                   

           cyklus 

- af IRIN 

- oversat af Dorthe Lindahl  
 

     14: Konflikten i Mali set fra Niger 
- af Ghabdouane Mohamed 

- oversat af Birgit Vanghaug  

  

     15: 100 år med Abbé Pierre 

-  af Kirsten Skovbo 
 

     Bliv involveret i solidaritetsarbejdet  

     i Emmaus 
-  af Koudbi Koala 

- oversat af Kristian Katholm Olsen. 
 

Billedet på forsiden gengiver et maleri af Abbé 

Pierre, malet af medlem af Genvej til Udvikling, 

Kirsten Skovbo. Billedet er fotograferet af Jørgen 

Olsen. 
 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus 

International (EI) på Salon Emmaüs i Paris den 

24. juni, til fordel for EI’s solidaritetsfond, jf. 

artiklen på side 15. Emmaus afholder yderligere 

tre-fire sådanne kæmpearrangementer hvert år, i f. 

eks. Torino (Italien), Angers og Haguenau 

(Frankrig); men salonen i Paris er den største.  

 

GtU’s bidrag til Emmaus Internationals 

solidaritetsfond bestemmes ikke af salget én 

bestemt dag, som det gælder for de fleste 

medlemsorganisationer, men fastsættes af hvert 

års generalforsamling.  

………………………………… 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 168 medlemmer. 

Hvis der er vedhæftet girokort, betyder det, at du 

ikke har betalt for i år. 
……………………………… 
 

 

 
 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

Frede Krogh 
 

Vi har mistet et medlem, som bakkede trofast op 

om vores arbejde i de godt ti år, vi kendte 

hinanden. Frede blev 57 år. 
 

Da vi i oktober 2001 havde besøg af Housseïni 

Akanawa og Ghabdouane Mohamed fra 

Kooperativet i Amataltal i Niger, var en af deres 

største oplevelser besøget hos Frede og Birgit i det 

flade land nord for Limfjorden, hvor der ikke 

mindst blev udvekslet tanker og erfaringer om 

Frede og Birgits besætning af limousinekvæg. 
  

Æret være mindet om Frede!  

Vores tanker går til Birgit.  
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