
 

side 2              Projekt & Kultur nr. 117, november 2013  
 

 

Velkommen til Projekt & Kultur nr. 117! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk         
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 207-15-78634. 

Fra udlandet sender man til  

IBAN-nr. DK8198062071578634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank Sparekassen Himmerland A/S 

SWIFT / BIC: SPHIDK21 
     
                   

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 

Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 118 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i februar 2014.  
 

Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 

trykkes på Godsbanen 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: Det 20. år – lidt nyt fra Fair Trade  

Butik Bazaren Århus          

- af Tirzah Højgård Jensen og Anna Marie 

Jørgensen. 
         

 

         4: Mødedeltagelser og udstillinger  

         5: Mediemarkeringer. 
 

   6 – 8: Hvad vil vi med GtU? 

- af Frede Hansen med svar fra 

bestyrelsesmedlem Jens Elgaard Madsen. 
  

9 – 15: Migrationer:  

            Illusioner, løgne,  kendsgerninger 
- af Emmanuel Terray, sociolog og 

antropolog 

- oversat af Birgit Vanghaug.  

 

Billedet på forsiden er taget af Jørgen Olsen og 

forestiller små biler af ståltråd, konservesdåser 

mv., fremstillet af unge mænd i Ouagadougou, 

Burkina Faso – bilerne forhandles af GtU. 
 

Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen og 

forestiller bâtaskrin af huder og mavesække fra 

køer og kameler, fremstillet af kvinder og mænd i  

 

Agadez-regionen i Niger. Skrinene forhandles af 

GtU og anvendes overvejende til pynt – i Vest- og 

Nordafrika forekommer det dog, at de anvendes til at 

opbevare ost og smør. 
 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 167 medlemmer. Hvis der er påhæftet 

et ark papir med oplysninger om foreningens konto, 

betyder det, at du ikke har betalt for i år. 
 

Elektronisk Projekt & Kultur 
 

Fra og med nr. 91, maj 2007, kan alle numre af 

Projekt & Kultur læses elektronisk på 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm  

Her kan man desuden læse artikler opdelt efter lande 

og emner.  

Den enkelte modtager af Projekt & Kultur kan vælge 

at ”nøjes” med den elektroniske version. 
 

Husk at læse vores hjemmeside www.gtu.dk – 

her opdateres www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm op til flere gange dagligt.  
 

Du vil på sidstnævnte kunne læse om arrangementer, 

som vi af praktiske grunde ikke har mulighed for at 

annoncere i Projekt & Kultur. 
 

Du vil i nyhedsrubrikken få en masse links – op til 

en håndfuld om dagen – vedrørende begivenheder 

og kommentarer, der formodes at interessere. 

 
BEMÆRK: 

Vi har skiftet kontonummer. Det gamle nummer, 

som vi har haft helt fra starten, gælder ikke 

længere. Kontoen i Danske Bank vil blive afviklet 

i løbet af de kommende måneder. 
 

NYT KONTONUMMER: 

Reg. 9806 konto 207-15-78634 

Sparekassen Himmerland. 

 

Mandag den 25. november kl. 10.00 - 
12.30 på Roskilde Universitet: 
 

Boat People - foredrag på engelsk om kvinder i 

Senegal, der fraråder mændene at rejse illegalt til 

Europa. 
 

Foredraget finder sted i bygning 25, lokale 25.2. 

Oplægsholder er Dr. Emmanuelle Bouilly, PhD-

student i statskundskab, Sorbonne Universitet, Paris. 
 

Læs nærmere på http://gtu.dk/Boat_people.pdf  
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