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Formandens beretning for foreningsåret 2014 
 

2014 blev endnu et år, hvor GtU ikke startede et 

nyt projekt. Til gengæld valgte vi at følge en op-

fordring fra modernetværket Emmaus Internatio-

nal om at stimulere en debat om ”fri bevægelighed 

for mennesker”. 

 

Situationen i Niger 
 

2014 har været et år hvor usikkerheden desværre 

er taget til i Niger. I den sydøstlige region hærger 

den jihadistiske organisation Boko Haram, som 

har sit kerneområde lige syd for grænsen, i det 

nordøstlige Nigeria. Boko Haram har længe brugt 

det østlige Niger som tilflugtssted fra Nigeria, 

men også til rekruttering af unge medlemmer. 

Men billedet ændrede sig i løbet af året, og Boko 

Haram er begyndt at slå til også i Niger. I Bosso 

ved Tchad har der i februar været angreb på civile 

og på et statsligt fængsel, hvor militante islamister 

blev holdt tilbage. 
 

De mange konflikter i nabolandene Nigeria og 

Mali har fået mange mennesker til at flygte ind i 

Niger. Flere tusinde flygtninge er kommet til i 

løbet af 2014. De mange mennesker er mange 

munde at mætte for et i forvejen fattigt og skrøbe-

ligt land. Det har indflydelse på fødevaresituatio-

nen og bidrager til usikkerheden. 
 

Illegale våben fra Libyen strømmer fortsat gen-

nem Niger. Og mennesker på flugt fra krig og 

fattigdom fra det meste af Afrika bruger Niger 

som gennemgangslejr på vej mod Libyen og vide-

re mod Europa. 
 

I løbet af 2014 besluttede det danske udenrigsmi-

nisterium at lukke repræsentationskontoret i Niger 

– først og fremmest af økonomiske grunde. Kra-

vene til sikkerhed i Niamey var så omfattende og 

bekostelige, at de i forhold til omfanget af det 

udførte arbejde udgjorde en oplagt mulighed for 

besparelse.  
 

Det er i denne sammenhæng glædeligt, at Niger 

har taget initiativ til at åbne en ambassade i Kø-

benhavn. 

 

Eksistensberettigelse uden et projekt 
 

Som nævnt i indledningen har vi heller ikke i år 

søgt projektmidler. Situationen i Niger gør det 

vanskeligt at indlede nye projektsamarbejder. 

Desværre er også tidsfaktoren som ”ressource” en 

vigtig årsag til den manglende projektaktivitet i 

foreningen. Jeg skriver ”desværre” fordi – efter 

nogle år uden projekter – må man erkende, at 

projekter har en særlig evne til at samle medlem-

merne og skabe en god energi inden for en lille 

forening. 
 

På sigt har vi i GtU stadig et mål om at involvere 

os i projekter, og vi er stadigvæk i kontakt med 

vore samarbejdspartnere i Niger, om end på en 

mere uregelmæssig måde. En mulighed for frem-

tiden kunne være et projekt uden for Niger eller at 

samarbejde med andre om et projekt. 
 

GtU samarbejder også fortsat med Kooperativet i 

Amataltal (CA). Vi køber håndværksprodukter, og 

vi sender pakker med (sol)briller, skriveredskaber 

mv. pakket ind i brugbart tøj. Gennem en årrække 

søgte og fik vi penge fra tipsmidlerne (nu Kultur-

styrelsen), senest til trug og cementbelægning til 

brønde i Amataltal-zonen; men CA har tilkende-

givet, at de helst vil have pakkerne, hvis begge 

dele ikke er muligt, og disse pakkeforsendelser 

kan vi ikke forvente, at tipsmidlerne vil støtte. 

Kulturstyrelsens midler er dog ganske små i sam-

menligning med tidligere – kun godt 2.000 kr. 

blev det til de sidste par år, vi kunne få fra puljen. 

 

Den blandede u-landhandel 
 

Vi har solgt af varerne fra CA på lokale kræm-

mermarkeder i Himmerland, på Couleur Café i 

København, Verdensspejlet i Århus, på møder i 

FN-forbundet mv. Vi har desuden forhandlet varer 

fra en række andre samarbejdspartnere, Venskabs-

foreningen Danmark – Niger, Glocal Art, Kologh 

Naba og Emmaus-medlemsorganisationerne 

MARS i Togo, CPSS i Cameroun, Metokan og 

AFA i Benin samt Pag la Yiri i Burkina Faso.  
 

De to sidstnævnte er overvejende kvindeorganisa-

tioner og er de to samarbejdspartnere, vi købte 

flest varer fra i 2014. 

 

Arbejdsgrupperne 
 

Efterfølgende generalforsamlingen i 2014 blev der 

lavet om på arbejdsgrupperne – for at svare til de 

nye behov. Nogle blev nedlagt (Diffa- og Agadez-

projektgrupperne), og nogle blev oprettet (”Fri 

bevægelighed” og ”Økologi og bæredygtighed”).  
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Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet af 

Emmaus International  
 

fungerer primært som baggrundsgruppe for Jørgen 

Olsens arbejde i bevægelsens politiske udvalg; 

men det skal også nævnes, at næstformand Julien 

Kalimira Mzee Murhula i november 2014 deltog i 

et seminar om bevægelsens historie og værdier. 

Seminaret foregik i Köln i Tyskland med det loka-

le Emmaus-samfund som vært, og det var arrange-

ret i samarbejde mellem Emmaus Europa og de 

europæiske medlemmer af Emmaus Internationals 

oplysningsudvalg. 
 

Jørgen deltog i egenskab af medlem af politisk 

udvalg i Emmaus Europas repræsentantskabsmø-

der i april på den italienske ø Lampedusa og i 

september i Porto i Portugal. 
 

Politisk udvalg – mere præcist Det Internationale 

Udvalg for Politiske Aktioner og International 

Solidaritet – holdt møde på Emmaus-sekretariatet 

i Montreuil ved Paris i november. Jørgen har året 

igennem bidraget til at fastholde bevægelsen på de 

langsigtede visioner gennem en række udvekslin-

ger af synspunkter på e-mails samt ved at få of-

fentliggjort 18 indlæg med relevans for Emmaus 

på http://www.emmaus-international.org/en/who-

are-we/emmaus-around-the-

world/europe/denmark/g-t-u.html - indlæggene 

findes ud over på engelsk også på fransk og 

spansk, som det er tilfældet for al organiseret 

kommunikation i Emmaus. Jørgen har skrevet 17 

af indlæggene, mens http://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-

nous/emmaus-

mon-

de/europe/danemark/GTU/docs_EN/Children_Lea

rn_More_when_Taught_in_their_Mother_Tongue

.pdf er skrevet af bestyrelsessekretær i GtU, Jens 

Elgaard Madsen. 

 

Arbejdsgruppen vedr. debat om fri be-

vægelighed for mennesker  
 

blev oprettet for at tage hånd om en intern diskus-

sion vedr. et af Emmaus Internationals vigtigste 

flagskibe: den frie bevægelighed. 
 

Gruppen har holdt ét medlemsmøde (annonceret i 

Projekt & Kultur) for at indlede debatten. Der 

deltog 10 personer. Den knappe tid afsat til debat 

 

 

ten viste med al tydelighed, at emnet var for kom-

plekst til, at en håndfuld mennesker kunne nå til 

enighed, eller sågar til en afklaring, ved det ene 

møde.  
 

Gruppen har forsøgt at få et debatarrangement 

udadtil oppe at stå, men indtil videre uden held. 

Vi har dog knyttet nogle kontakter med henblik på 

at holde et sådant arrangement og vi agter at ar-

bejde videre med det. Vi håber at have et debat-

arrangement klar i 2016. 
 

Imidlertid er emnet ”fri bevægelighed”, eller rette-

re sagt ”den ukontrollable migration” blevet mere 

aktuelt end nogensinde, ikke mindst pga. de sidste 

ugers drukneulykker i Middelhavet. Diskussionen 

føres p.t. i alle fora - hos ”Clement” på DR2 såvel 

som i EU's top. Denne svære debat er vigtig.  

 

Arbejdsgruppen vedr. økologi og bære-

dygtighed 
 

Vi er medlem af Agro-Økologisk Netværk, og Per 

Christian Hougen repræsenterede os på netvær-

kets generalforsamling, omtalt på side 4 i nr. 123. 

 

Kommunikationen 
 

Vores foreningsblad Projekt og Kultur udkommer 

fast 4 gange om året med 16 sider. 
 

På GtU’s hjemmeside www.gtu.dk kan man læse 

om foreningen. Hjemmesidens nyhedssektion 

bliver grundigt vedligeholdt, og her kan man læse 

vedkommende artikler og nyheder.  
 

Vi holdt i 2014 et enkelt foredrag, som Kirsten 

Skovbo skaffede os – på Dalgas Skolen i Århus – 

med forløbet i Amataltal som tyngdepunkt. 

 

Tak for arbejdet i 2014 
 

Jeg vil slutte med at rette en varm tak til alle der 

har ydet en indsats i år, ikke mindst de mange 

flittige oversættere, der har givet en hånd med, 

som bl.a. har gavnet i vores dialog i Emmaus. 
 

En særlig tak retter jeg til min bestyrelse. Selv om 

jeg har overladt rigtig meget af arbejdet til jer, har 

det været for meget for mig, og jeg har besluttet at 

træde tilbage. 
 

Vel mødt på generalforsamlingen den 13. juni i 

Arden. 

 - Isabelle Grignon.  
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