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Formandens beretning for 2012

2012 blev et relativt stille år for GtU; i 2011 

fik vi afsluttet diverse projekter, og 2012 gav 

ikke nye projekter, så der var tid til at kigge 

lidt indad i foreningen. Og det er måske ikke 

altid helt dårligt; for der kan komme nye 

tanker i gang, der med tiden kan danne 

baggrund for nye vinkler i vores arbejde. 

Så et kig tilbage i de 4 numre, der er 

udkommet af Projekt og Kultur i 2012, viser 

blandt andet følgende: 

 

 Vi fik en række nye oversættere til 

brug for Projekt & Kultur, arbejdet i 

Emmaus, www.gtu.dk mv.  

 På grund af den tragiske situation i 

Vestafrika tog vi initiativ til en 

indsamling til beboere i / fra Tessalit i 

det nordlige Mali, hvor vi tidligere har 

støttet en gipsfabrik, et metalværksted 

og et gartneri – i alt blev der indsamlet 

og sendt 9.124 kr. 

 Vi har været aktive i forhold til 

Emmaus International, hvor Jørgen 

Olsen i 2011 blev valgt til politisk 

udvalg. 

 Vi har gennemført salgsudstillinger på 

kræmmermarkeder, på byfester, på 

Couleur Café, i Aalborg Zoo mv. 

 Vi har skrevet blogindlæg og 

kommentarer på www.u-landsnyt.dk 

 Vi har modtaget et tilskud fra 

Tipsmidlerne til kooperativet i 

Amataltal på 3.025 kr. til montering af 

3 cementtrug, hvortil vi supplerende 

med 1.144 kr. fra private bidrag. 

 Vi har vedligeholdt www.gtu.dk, ikke 

mindst med talrige oplysninger om 

situationen i Mali og det øvrige 

Vestafrika, ofte op til flere notitser 

dagligt.   

 

Hvor situationen i Niger har været kritisk i 

flere år, udviklede situationen i en del af det 

øvrige Vestafrika sig i negativ retning i 2011 

og 2012 oven på ”det arabiske forår”. 

Det har desværre givet en del tilbageslag i 

regionen, som vi ellers i en længere årrække 

havde set udvikle sig positivt og med mere 

demokrati; men de kriminelle ”oprørere” i 

disse lande var med til at ”bombe” dette 

tilbage til et lavere udgangspunkt.  

 

I en række blogindlæg og kommentarer på 

www.u-landsnyt.dk har vores medlemmer 

Karl Jørgensen og Jørgen Olsen samt vores 

mangeårige samarbejdspartner Morten Kuni 

blandt andet udtrykt det synspunkt, at den 

kriminelle aktivitet (gidseltagninger, 

narkosmugling mv.) har været mindst lige så 

vigtig som de islamistiske holdninger for de 

organisationer, der holdt de nordlige to 

tredjedele af Mali besat i 10 måneder.  

 

AQMI, MUJAO og Ansar Eddine havde 

indført talrige forbud og påbud, havde ødelagt 

en række kulturminder, havde taget børn ned 

til 9-års-alderen ud af skolen for at oplære 

dem i våbenbrug og i det hele taget 

terroriseret befolkningen. 

 

Iagttagere har udtalt, at højst 3.000 i de 

besatte områder – ud af en befolkning på 2 

millioner – kunne antages at være tilhængere 

af besættelsesorganisationerne. Så det var 

umiddelbart svært at se anden udvej end 

invasionen fra Frankrig, Tchad m. fl., som 

også Danmark støttede.  

 

Vi har som nævnt skrevet en del om 

situationen i Mali i løbet af året, lige som vi 

valgte - på opfordring fra den franske geograf 

Jacqueline Dupuis, organisationen Tamoudré 

- www.tamoudre.org - at iværksætte en 

nødhjælpsindsamling til at støtte mennesker 

fra landsbyen Tessalit i deres kamp for 

overlevelse.  

 

Mange fra Tessalit, som ligger 150 km syd for 

grænsen mellem Algeriet og Mali, flygtede 

over på den anden side af grænsen ved Borj 

Mokhtar og Timiaouine.   

http://www.gtu.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.gtu.dk/
http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.tamoudre.org/
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Den 7. maj 2013 – altså for ganske nylig – fik 

vi så en mail fra Jacqueline Dupuis med tak 

for vores indsats om at situationen i Tessalit 

er markant forbedret, at kvægavl og planteavl 

fungerer, og at befolkningen er glad for at 

være sluppet af med den islamistiske 

besættelse.  

 

Det var anden gang inden for en kortere 

årrække, vi har iværksat nødhjælpsindsamling 

– senest var det under tørkekatastrofen i Niger 

i 2009. En nødhjælpsindsamling er ikke vores 

”livret”, og vi vil hellere støtte op om 

udviklingsbistand rettet mod ”selvhjælp” til 

selvforsyning. På den anden side kan  

livssituationen være så kritisk, at hjælp udefra 

er tvingende nødvendig, og vi vil også gerne 

vise at vi støtter vore samarbejdspartnere.  

 

Derfor var det dejligt at opleve de mange 

bidrag, der kom ind gennem indsamlingen, 

således at vi kunne sende 9.124 kr. af sted til 

Mali; penge, der gjorde stor gavn; tusind tak 

til alle jer, der støttede dette formål!  

 

Vores regnskab for 2012 viser et underskud 

på godt 8.000 kr. og en egenkapital der nu er 

på godt 45.000 kr.; et forventet resultat og 

egenkapital set i sammenhæng med, at vi ikke 

længere får administrationsbidrag i 

forbindelse med projekter.  

 

Et underskud kan ikke blive ved i det 

uendelige, og vi har været nødt til at se kritisk 

på, hvad vi bruger vores penge til. Dette har 

så ført til, at vi har valgt - efter i hele 

foreningens levetid at have haft en 

statsautoriseret revisor - ”kun” at have valgte 

revisorer blandt medlemmerne. Jeg vil gerne 

takke vores revisorer igennem mange år, Bo 

Rasmussen og Erik Pindstofte Jensen, for god 

sparring og kritisk gennemgang af vores 

regnskaber og sige at vi vender tilbage, hvis 

(eller når) vi får et nyt projekt, der kræver 

ekstern revision. 

 

Vores medlemstal har været næsten uændret 

det seneste år, 170 sidste år og 166 nu. En hel 

del af vore medlemmer og andre støtter tager i 

større eller mindre grad del i vore aktiviteter 

på den ene eller anden måde, blandt andet ved 

deltagelse i møder, oversættelser, blogindlæg 

og kommentarer på www.u-landsnyt.dk mv. 

 

I årets løb fik vi også 11 nye oversættere 

gennem www.frivillig.dk, hvor blandt andre 

uddannelsessøgende kan søge frivillige 

opgaver, som ender på eksamensbeviset og på 

anden måde pynter på CV’et. Det er et rigtig 

spændende initiativ - og tak til jer, der har 

valgt at hjælpe os i GtU med oversættelser! 

Derforuden selvfølgelig også tak til jer, der 

igennem flere år har oversat tekster. 

 

Salgsudstillingerne er fortsat i 2012 og i alt er 

der blevet omsat for godt 20.000 kr.; 

salgsudstillingerne er ikke noget, vi tjener på; 

men for det første er vi med til at skabe 

omsætning via indkøb i den 3. verden, og dels 

er det også med til at illustrere levevilkår og 

muligheden for samhandel i stedet for kun 

bistand. Udstillingerne sender et signal om 

kreativitet og handlekraft hos nogle af 

klodens fattigste. 

 

I 2012 har et fokus været den udadvendte 

markedsføring, blandt andet med vores nye 

introhæfte, der blev færdigt i slutningen af 

2011, og det bliver også noget, vi vil arbejde 

videre med i 2013 og drøfte på 

generalforsamlingen; lige nu har vi søgt CISU 

(tidligere Projektrådgivningen) om 

oplysningsmidler, der skal bruges i 

forbindelse med salgsudstillingerne. 

 

Jeg vil slutte med at takke alle for den indsats, 

I har ydet i årets løb, både til jer, der støtter 

med et kontingent, et abonnement, bidrag, jer 

der siger ja til at være værter ved vore møder, 

jer der deltager i en eller to salgsudstillinger, 

skriver indlæg - eller jer, der bruger rigtig 

mange timer i årets løb. 

 

VEL MØDT PÅ 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 9. JUNI! 

 
- Per A. Christensen. 

http://www.u-landsnyt.dk/
http://www.frivillig.dk/

