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Hvad vil vi med GtU? 

En kritik af GtU’ s salg af u-landsvarer. 

- af Frede Hansen, galleriejer, Glocal Art, 

Thorup Hedevej 3, 9330 Dronninglund, 

mail@afro-art.dk  

www.afro-art.dk  

- fodnoter til siderne 6-8 af Jørgen Olsen. 

 

Jeg har meldt mig ind i GtU, fordi jeg synes godt 

om en u-landsforening, der har rødder i provinsen, 

en forening, der udsender et foreningsblad, som 

ikke er et forkromet reklameblad, en forening, 

hvor der er plads til græsrodsindflydelse. Jeg har 

selvfølgelig også meldt mig ind, fordi jeg synes, at 

foreningen har udført et godt arbejde blandt de 

fattige i det nordvestlige område af Afrika, og 

fordi jeg har en fortid i Emmaus–bevægelsen. Og 

jeg kan lide foreningens navn: Genvej til 

Udvikling. Ikke bare nødhjælp, men udvikling. 

 

Men når jeg ser, at foreningens koordinator bruger 

timer, dage, ja uger på at sælge smykker og 

beholdere af komaveskind, så synes jeg, at 

foreningen bruger sine ressourcer forkert. At 

CISU har bevilget 7.000 kr. til koordinatorens 

turneren rundt på diverse basarer og markeder, gør 

ikke handelen bedre. 

 

CISU har bevilget penge til salget, fordi GtU 

angiveligt skulle drive folkeoplysende aktiviteter i 

forbindelse med salget. Det kan naturligvis ikke 

undgås, at der opstår lidt u-landssnak i forbindelse 

med salget; men det vil oftest blive på et ret 

overfladisk niveau, formoder jeg. 

 

Man kan så mene, at salget bidrager til økonomisk 

udvikling. Det mener jeg ikke. Nogle få mænd og 

kvinder får en indtægt ved at sælge deres 

produkter; men hvis Afrika skal udvikles, så er det 

ikke ved at vi køber beholdere lavet af skind fra 

komaver og fra kameler – disse produkter kan 

højst opfattes som kuriositeter. De har ingen 

æstetisk værdi, og de kan ikke konkurrere mod 

plastikbeholdere. 

 

Hvis GtU vil have udvikling i de områder, hvorfra 

beholderne stammer, så start en fabrik i området, 

der fremstiller plastikbeholdere. Med billig 

arbejdskraft skulle den kunne konkurrere mod 

kinesiske produkter. Ja, jeg er polemisk, når jeg 

foreslår etablering af en plastikfabrik; men det er 

vejen frem: industri frem for smykkefremstilling. 

 

Selv driver jeg handel med afrikansk kunst af 

anerkendte kunstnere fra galleriet Glocal Art. Jeg 

håber at bidrage til, at folk lærer at tænke kreativt 

og innovativt (det kendetegner en kunstner), fordi 

kreativ og innovativ tænkning i dag er en 

forudsætning for dynamik og udvikling i et 

samfund.  

 

Da det kan være svært at få mit galleri til at hænge 

sammen økonomisk, supplerer jeg mit kunstsalg 

med salg af smykker og kurvevarer fra Afrika 

samt med keramik fra Tunesien.  

 

Med mine udstillinger af god, moderne kunst 

bidrager jeg til, at danskerne ændrer holdning til 

afrikanerne. De er ikke kun fattige stakler; de har 

ressourcer og talent. 

 

Jeg kan kun sælge deres produkter, hvis de laver 

kvalitet. Folk spørger sommetider: ”Hvem støtter 

du?”, og jeg svarer: ”Jeg støtter ikke nogen. Jeg 

tjener penge på afrikanerne. Men en afrikansk 

kunstner får den samme andel af et solgt maleri 

som en dansk kunstner får, når jeg sælger et 

maleri af ham / hende. Jeg sidestiller afrikaneren 

med danskeren.” 

mailto:mail@afro-art.dk
http://www.afro-art.dk/
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Hvis man kun sælger sjove metalcykler, lavet af 

genbrugsmaterialer
1
, beholdere af skind fra køers 

og kamelers maver
2
 samt smykker, så fastholder 

man billedet af afrikanere som 

stenaldermennesker, der befinder sig på et lavt 

niveau. 

 

Min kritik af GtU–salget er primært en kritik af 

den vægt, som denne aktivitet har fået i 

foreningen.  

 

Det er selvfølgelig godt, at nogle folk i Afrika 

tjener lidt penge; men der er ingen perspektiv i 

salget. Diverse kirker gør det samme, og vi føler 

os så fandens gode, når vi køber en halskæde med 

papirperler. 

 

Jeg er optaget af følgende: 
 

- Hvordan skaber vi øget beskæftigelse i 

Afrika? Hvordan kan vi øge eksporten af 

varer fra u-lande - varer, som skabes på 

baggrund af nyudvikling af design og 

teknologi? 
 

- Hvordan giver vi en kvalificeret, 

dybtgående oplysning om de 

problematikker, der her og nu hæmmer en 

positiv udvikling? 

 

Jeg mener ikke, at salg af små dekorative cykler 

og lignende på markeder og basarer bidrager til ret 

meget andet end at cementere opfattelsen af 

                                                           
1
 Cyklerne er næsten udsolgt, og vi ved ikke, om vi 

igen kommer i kontakt med nogen, vi kan købe dem 

gennem – i stedet for cykler har vi valgt at vise tre biler 

på forsiden, som i lighed med cyklerne er fremstillet af 

unge mænd i Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. 

De samler konservesdåser, ståltråd, bildæk mv. op fra 

byens gader, hvor det flyder med genanvendeligt 

affald. Disse bortkastede effekter bliver så skåret til og 

nittet sammen og skaber en indtægt for de unge.  
 
2
 Beholderne kaldes bâtaskrin, og der kan ses et lille og 

et stort skrin på dette blads bagside. Skrinene laves af 

huder og mavesække fra køer og kameler. De 

fremstilles ikke mindst i og omkring Agadez og 

Amataltal i Nigers Sahel-bælte. Kvinder laver 

mønstrene med en nål, og det øvrige 

fremstillingsarbejde laves af mænd – det er forholdsvis 

sjældent, at et stykke afrikansk håndværk er blandet 

kvinde- og mandearbejde.   

afrikanere som nogle stakler, der ikke engang kan 

konkurrere mod kineserne.  

 

Det må gerne fastholdes som en aktivitet; men det 

skal være en biting – og GtU skal tænke store 

tanker, som kan bidrage til udvikling. Store tanker 

kunne være etablering af en fabrik! 

 

Kære læser: Lad os få lidt debat her i bladet om 

den problemstilling! 

 

 

Kommentar 

- af bestyrelsesmedlem Jens Elgaard 

Madsen 

Hvor der det dog skønt med et debatindlæg, der 

stiller det altid relevante spørgsmål: ”Hvad vil vi 

med GtU?”  

Opfordringen til at andre medlemmer giver deres 

syn til kende i vores blad er også velanbragt; for 

GtU har brug for medlemmernes feedback og 

inspiration! 

Jeg har valgt at skrive en kommentar, da jeg har et 

lod i den oplysningsbevilling, vi har fået fra 

CISU, og som der til dels rettes kritik mod. Som 

aktivitet har GtU’s såkaldte blandede u-

landhandel vel nogenlunde samme omfang som i 

tidligere år; men den fylder nok forholdsvis mere i 

det samlede billede, da vi ikke har et stort, 

Danida-finansieret projekt i gang. 

Vi har i vores henvendelse til CISU argumenteret 

med, at vi med afsæt i udstilling af lokale 

håndværksprodukter ønsker at give kvalificeret 

oplysning om behovet for fair produktionsvilkår i 

Vestafrika. Vi har også lovet at gøre tingene lidt 

anderledes end vi plejer og forsøge at nå ud til nye 

målgrupper. 

Vi er derfor i færd med at fremstille en serie 

supplerende plakater, hvor vi forholder vi os 

kritisk og oplysende til, hvad vi kan gøre for at 

(fortsættes side 8) 
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Hvad vil vi med GtU? 
 

(fortsat fra side 7) 
 

fremme bæredygtig samhandel med Vestafrika og 

skabe nogle retfærdige produktionsvilkår.
3
  

 

Derudover har vi startet en konkurrence, hvor vi 

forsøger at inddrage de besøgende voksne og børn 

til at forfatte en lille tekst eller lave en 

børnetegning, der forholder sig til fair 

handel/Afrika. 
 

At størstedelen af aktiviteterne i den blandede u-

landhandel finder sted på kræmmermarkeder og 

byfester i Himmerland – GtU-sekretariatets og 

vores flittige koordinators hjemegn – er således 

ingen tilfældighed. Vi ønsker at nå ud til en 

gruppe mennesker, der kun sjældent kontaktes af 

andre NGO’er, og som ofte kun har en beskeden 

viden og bevidsthed om udviklingsspørgsmål. Så 

kan det godt være at snakken bliver en kende 

overfladisk; men det lever vi fint med! 
 

Når vi er til stede i storbyerne (Verdensspejlet og 

Aarhus Sustainability Festival i Aarhus og 

Couleur Café i København) er det straks lettere at 

mobilisere en håndfuld aktive GtU-medlemmer, 

og snakken bliver ofte mere nuanceret, da vi 

                                                           
3
 Vi har allerede fremstillet 4 plakater, som begge 

findes i både A4- og A3-størrelse. De medbringes på 

de forskellige arrangementer, hvor vi deltager. 

Overskrifterne er 

- Afrika skal ud af offerrollen 

- http://gtu.dk/afrika_skal_ud_af_offerrollen.pd

f  

- Import og salg af traditionelt kunst- og 

brugshåndværk 

- http://gtu.dk/import_og_salg_af_kunsthaandv

aerk.pdf  

- Indsamling af sheanødder – en 

overraskende fair produktionsform 
http://gtu.dk/indsamling_af_sheanoedder.pdf  

- Hvorfor skal fattige bønder i Vestafrika 

betale prisen for omstridt statsstøtte? 

- http://gtu.dk/vestafrikas_bomuld.pdf  

 
 

oftere kommer i kontakt med mennesker, der i 

forvejen er fortrolige med begreber som 

bæredygtighed og livsvilkår i Afrika. 
 

Sjovt nok har jeg gjort den erfaring, at kuriøse 

beholdere af komaveskind og charmerende 

metalcykler af genbrugsmaterialer uvilkårligt 

vækker folks nysgerrighed, ikke mindst børns. At 

beholderne er sølle og ret beset brugsgenstande er 

indlysende; men de er fortrinlige til at sætte nogle 

tanker i gang, f. eks. historien om at der stadig 

findes afrikanere, som ikke har råd til at købe en 

plastikbeholder. 
 

Set i det lange perspektiv har vores blandede u-

landhandel aldrig været en overskudsforretning 

for GtU. Salget bidrager imidlertid til at give 

nogle håndværkerfamilier et supplerende 

indkomstgrundlag. Personligt har jeg det fint med 

at vi gennem salg af overvejende gængs 

kunsthåndværk støtter ganske almindelige 

mennesker! Salg og produktion af kunsthåndværk 

er under alle omstændigheder en kæmpeindustri i 

alle vestafrikanske lande og skaber titusindvis af 

direkte og afledte jobs. 
 

Jeg har i øvrigt stor respekt for Frede Hansens 

promovering af anerkendt afrikansk kunst fra 

galleriet Glocal Art. Det er vigtigt at afrikanske 

kunstneres talent synliggøres, og at der tegnes et 

positivt billede af Afrika.  
 

Jeg deler også de tanker, der optager Frede: Unge 

afrikanere drømmer nemlig om at få del i den 

velstand, vi andre tager for givet. Som 

udviklingsminister Christian Friis Bach for nylig 

udtrykte det, ønsker unge ambitiøse afrikanere et 

moderne Afrika med høj bæredygtig vækst og 

masser af arbejdspladser.  
 

Og hvorfor skulle GtU ikke kunne gå ind for 

bæredygtig vækst i Afrika? Der er stadig mange, 

der har det lidt svært med ordet ”vækst”. Men at 

der er bæredygtig vækst i Afrika, betyder jo blot 

at væksten er balanceret, og at vi andre må holde 

lidt igen og bruge ressourcerne med omtanke.  

http://gtu.dk/afrika_skal_ud_af_offerrollen.pdf
http://gtu.dk/afrika_skal_ud_af_offerrollen.pdf
http://gtu.dk/import_og_salg_af_kunsthaandvaerk.pdf
http://gtu.dk/import_og_salg_af_kunsthaandvaerk.pdf
http://gtu.dk/indsamling_af_sheanoedder.pdf
http://gtu.dk/vestafrikas_bomuld.pdf

