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Formandens beretning for foreningsåret 2016/17

Gabriela Martins Danmarks-besøg som 

koordinator for Emmaus Europa var et af 

foreningsårets højdepunkter. Under besøget 

fortalte Gabriela om Emmaus-samfundene, og hun 

præsenterede de holdninger, Emmaus står for på 

migrationsområdet. Det var spændende at møde 

en ledende repræsentant fra Emmaus, der tog sig 

god tid til at besøge os. 
 

Og så er der sket det opsigtsvækkende, at 

Emmaus International for første gang har valgt en 

formand fra Syd - Patrick Atohoun stammer fra 

Benin. Samtidig er kun to af de otte valgte 

medlemmer af forretningsudvalget europæere. En 

ganske bemærkelsesværdig fordeling, eftersom 

hele 286 af bevægelsens 338 

medlemsorganisationer har base i Europa. 
 

Lad mig indledningsvis også ’slå lidt på tromme’ 

for et nyttigt link på vores hjemmeside 

www.gtu.dk Under punktet ”Nyheder” holder 

vores flittige webmaster os nærmest dagligt 

orienteret om nye aktiviteter på udviklingsfronten, 

fx nyt fra danske og udenlandske NGO’er, links 

til kritiske artikler og hjemmesider, oplysninger 

om udviklingen i Vestafrika, aktiviteter fra 

Emmaus-bevægelsen overalt på kloden og meget 

mere. Linket fortjener større udbredelse, som et 

nyttigt supplement til Projekt & Kultur! 

 

Situationen i Niger og Vestafrika 
 

Først en god nyhed: Mali og Burkina Faso følger 

nu Nigers eksempel og opretter en uafhængig 

menneskerettighedskommission. Det er et stort 

fremskridt for menneskerettighederne i Sahel-

regionen, eftersom mange overgreb mod 

civilbefolkningen begås af landenes egne 

myndigheder og militær. Og så en sørgelig 

konstatering; Den aktuelle sultkatastrofe i Yemen 

og Sydsudan (som jo ret beset ikke ligger i 

Vestafrika) er endnu et eksempel på listen over 

skrupelløse magthavere og udenlandske 

interesser, som tager civilbefolkningen som gidsel 

ved at forhindre nødhjælp i at nå frem i en tid 

præget af tørke og sult.  
 

Og minsandten om ikke EU er begyndt at 

interessere sig for Niger! Det skyldes, at Agadez i 

det centrale Niger spiller en central rolle for 

migrationen fra det afrikanske kontinent. Hele 90 

pct. af migranterne fra det vestlige og centrale 

Afrika rejser nemlig gennem Niger på vej mod 

Libyen. Undervejs kommer de gennem Amataltal 

området, der ligger langs hovedvejen sydvest for 

Agadez. Der er også flygtninge iblandt; men langt 

de fleste er migranter, der i desperation efter 

jobmuligheder og et bedre liv søger mod Europa. 

Vores udviklingsminister Ulla Tørnæs udtalte for 

nylig efter et besøg i Agadez: ”Jeg er blevet 

bekræftet i, at vi skal tage fat på de grund-

læggende årsager til migration.” (underforstået 

for at standse migrationen til Europa). 

  

GtU har fortsat fokus på migration 
 

GtU har som forening valgt ikke at lægge sig fast 

på en specifik politisk holdning til migration. Men 

vi har gennem flere år arbejdet på at fremme en 

kritisk og nuanceret debat om migration. Og vi 

opfordrer alle vores medlemmer til at tage del i 

debatten, da det ikke er muligt at forholde sig til 

udvikling i Vestafrika uden også at interessere sig 

for migrationen og dens konsekvenser. En stor del 

af de 4.500 mennesker, der på tragisk vis 

druknede i Middelhavet sidste år og de 1.000, der 

foreløbigt er druknet i år, var håbefulde migranter 

fra Vestafrika, der drømte om et bedre liv. 
 

Som vi lærte under paneldebatten om migration 

under Verdensspejl i Århus den 3. september, 

hvor GtU stillede med to debattører – Gabriela 

Martin og vores næstformand, Julien K. M. 

Murhula – og hvor også antropologerne Eric 

Komlavi Hahonou og Lotte Pelckmans var på 

scenen, så har afrikanere og alverdens folkeslag 

alle dage flyttet sig efter ressourcer og 

muligheder. Selv Egtved-pigen viser sig nu at 

være en sydtysk migrant. 
 

Jeg finder det er på sin plads her at takke vores 

næstformand, Julien K. M. Murhula, der det 

forløbne år har repræsenteret GtU ved to møder 

om migration: Emmaus Europas arbejdsgruppe 

om migration og menneskehandel (Krefeld, 24. - 

25. juni 2016) og som referent i EU Migration 

Forum (Bruxelles, 2-3. marts 2017). 
 

(fortsættes side 10)

http://www.gtu.dk/
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Den blandede u-landhandel 
 

Modsat mange andre foreninger i Emmaus- 

modernetværket beskæftiger GtU sig som bekendt 

meget lidt med klunsning – se dog næste afsnit 

om pakker! Til gengæld praktiserer vi i rigt mål 

salgs- og oplysningsvirksomhed omkring 

afrikansk kunsthåndværk. Vores blandede u-

landhandel mobiliserer flest frivillige aktive hen 

over året – næst efter oversættelsesarbejdet, hvor 

vi igen og igen kan glæde os over et trofast 

engagement fra 20-30 mennesker årligt. Og vi 

kommer vidt omkring, i Himmerland, i 

hovedstaden, i smilets by og på Als. I kalenderåret 

2016 solgte vi varer for 40.430 kr. Det er det 

største varesalg i foreningens historie og sikrer et 

indkomstbidrag til en række fattige 

håndværkerfamilier. Samtidig har vi indkøbt en 

del nye, spændende varer fra Benin og Burkina 

Faso, der fremgår af vores varekatalog på 

hjemmesiden http://gtu.dk/blandede_u-

landhandel.pdf  
 

Desværre er Verdensspejl i Aarhus aflyst i år. Det 

forhold, at Aarhus er valgt som Europæisk 

Kulturhovedstad, gør det paradoksalt nok nærmest 

umuligt at finde egnede lokaler og økonomisk 

støtte til et globalt kulturarrangement som 

Verdensspejl! Til gengæld har nogle af de 

medvirkende fra de seneste års Verdensspejl taget 

sagen i egne hænder og planlagt Afrikansk 

Marked tre gange i 2017. 

 

Pakker, der opfylder basale behov og skaber 

glæde 
 

Vi har det forløbne år sendt seks store pakker af 

sted til vores samarbejdspartnere i Syd, hvilket 

også er en slags rekord. Fire pakker indeholdt 

brugt tøj til Kooperativet i Amataltal i Niger. Der 

var også fundet plads til et par tæpper, tasker, 

støvler, skriveredskaber og et trecifret par briller 

doneret af Røde Kors i Arden.  
 

Nogle afrikanske lande frabeder sig i dag 

importeret, brugt tøj for at understøtte den lokale 

tekstilproduktion. Situationen i Niger er imidlertid  

 

en ganske anden. Nætterne i Amataltal er bidende 

kolde i vintermånederne, og mange fattige 

familier lever et nærmest pengeløst liv baseret på 

udveksling af naturalier. Derfor har det stor 

betydning, at Kooperativet i Amataltal kan 

udlevere noget gratis, varmt tøj til især de små 

børn. 
 

De 2 øvrige pakker indeholdt legetøj til Emmaus 

Benebnooma, der arbejder på at fremme 

skoleundervisning for bl.a. døve børn i Burkina 

Faso. Benebnooma havde selv henvendt sig og 

bedt om legetøj, da Julien K. M. Murhula og 

Jørgen Olsen mødte Blandine Ky fra Benebnooma 

på Emmaus Internationals generalforsamling i 

Italien i 2016. Og selv om legetøj ikke 

umiddelbart virker som det mest påtrængende 

behov er det GtUs holdning, at Benebnooma bedst 

selv kan vurdere, hvad de har brug for. Det 

fremsendte legetøj skaber utvivlsomt glæde hos 

børnene og er i øvrigt købt brugt og billigt på 

kræmmermarkeder, hvor vi har været med den 

blandede u-landhandel. 

 

Arbejdsgruppen vedr. Emmaus 
 

Det er ikke muligt at komme forbi alt i en 

beretning, men lad mig afslutningsvis dvæle lidt 

ved vores Arbejdsgruppe vedr. medlemskabet af 

Emmaus International. Gruppen mødes én gang 

årligt og fungerer som baggrundsgruppe for 

Jørgen Olsens og Julien K. M. Murhulas 

internationale indsats i Emmaus i henholdsvis det 

politiske udvalg og oplysningsudvalget. 

Det forløbne år deltog de i et seminar om Emmaus 

og Europa (Køln, 13. - 16. nov. 2016 [Julien]) og 

et Emmaus Europa vedtægtsmøde (Montreuil, 25. 

jan. 2017 [Jørgen]) – foruden i Emmaus Europas 

to årlige repræsentantskabsmøder. 

 

Tak og velmødt i Låsby!  
 

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

frivillige, der har ydet en indsats for foreningen 

det forløbne år, herunder de mange, der har passet 

vores blandede u-landhandel og oversætterne, der 

gør det muligt at sprede vores budskaber på flere 

sprog.  
 

Vel mødt på generalforsamlingen den 18. juni, jf. 

indkaldelsen på side 8!  
 

- Jens Elgaard Madsen, formand.  

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

