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Velkommen til 2015! 

Ligeværdige 

omgangsformer 
 

Genvej til Udvikling er glad for al den opbakning, 

vi får, som betyder, at der stadig er liv i 

foreningen. Vi kan nærme os fra mange 

forskellige vinkler, hvis vi skal begrunde, hvorfor 

vi bør eksistere så længe som muligt. 
 

Lad os prøve at gå ind på Danmarks vigtigste 

Internet-side om udviklingsanliggender og Nord-

Syd-relationer. Den hedder www.u-landsnyt.dk – 

hvis man skriver ”ligeværdige omgangsformer” i 

søgefeltet, kommer kun to tekster frem: 
 

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/24-09-08/ngo-

fylder-30-og-efterlyser-en-indholdsrig-og-dram 

med overskriften NGO FYLDER 30 OG 
EFTERLYSER EN "INDHOLDSRIG OG 

DRAMATISK DANSK 

UDVIKLINGSDEBAT" - SPARK TIL 

DEBATNIVEAU  
 

Denne kommentar er et langt oplæg fra 

bestyrelsen for Genvej til Udvikling op til vores 

30 års jubilæum som forening i efteråret 2008. 
 

Og den anden tekst: 
 

http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/30-09-

13/dagsorden-2030-29-ligev-rdige-

omgangsformer med overskriften  
DAGSORDEN 2030 (29): 

LIGEVÆRDIGE OMGANGSFORMER 
 

Her er tale om en kommentar fra GtU’s 

koordinator Jørgen Olsen. www.u-landsnyt.dk 

kørte i 2013 en lang debatserie (hvor dette indlæg 

altså er nr. 29) om, hvordan det var gået med at 

opfylde de fælles internationale 2015-mål + 

udtrykt med overskriften ”DAGSORDEN 2030: 

Hvad skal man satse på for de 

næste 15 år?”    
 

På http://www.planete-emmaus.org/ kan man på 

engelsk, fransk og spansk finde 18 debatoplæg fra 

Genvej til Udvikling, hvor et – med den danske 

titel ”Børn lærer bedst på deres modersmål” – er 

skrevet af bestyrelsesmedlem Jens Elgaard 

Madsen og de 17 af Jørgen Olsen.  
 

 

Man går ind på http://www.planet-

emmaus.org/continents-en/emmaus-

europe/denmark/g.t.u/grp-g.t.u/downloads og 

videre til http://www.planet-

emmaus.org/continents-en/emmaus-

europe/denmark/g.t.u/grp-g.t.u/downloads, hvis 

man vil se indlægget om ligeværdige 

omgangsformer på engelsk. 
 

Men altså: At dømme ud fra søgningen på 

www.u-landsnyt.dk er ”ligeværdige 

omgangsformer” ikke et synderligt anvendt udtryk 

i det danske u-landskab. 
 

På mødet i politisk udvalg i Emmaus International 

i begyndelsen af november var der indlagt en 

oplægsholder udefra i form af Bernard Salamand, 

formand for den franske paraplyorganisation 

CRID = Centre de Recherche et d’Information 

pour le Développement = Center for Forskning og 

Oplysning om Udvikling. Bernard Salamand 

sagde blandt meget andet: ”Der er to helt 

dominerende følelser hos os i den nordlige verden 

i forhold til mennesker fra Syd: Frygt og 

medlidenhed.” 
 

Frygt og medlidenhed er begge følelser, der er 

meget langt fra ligeværdighed og modarbejder en 

stræben mod ligeværdighed.  
 

Der er med andre ord et stort arbejde foran os, 

hvis ligeværdige omgangsformer er mål og middel 

for os i Genvej til Udvikling. 
 

Præsentation og salg af håndsværksprodukter fra 

vestafrikanske producenter fremkalder med 

sikkerhed hverken frygt eller medlidenhed. Måske 

kan de bevæge de mennesker, vi møder med vores 

udstillinger, en lille smule i retning af respekt og 

ligeværdighed omkring mennesker fra de varme 

lande. 
 

Nogle af de varer, vi tilbyder, kan ses i kataloget 

http://gtu.dk/blandede_u-landhandel.pdf - her kan 

man også finde præsentationer af de vigtigste af 

producentgrupperne – i Niger, Burkina Faso, 

Benin og Cameroun. Endelig er der en tekst 

http://www.gtu.dk/billedtaepperne.pdf, som ved at 

fortælle om de beninske bomuldsbilledtæpper 

med de førkoloniale kongers rigsvåben giver et 

indblik i gammel afrikansk historie.  
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