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Formandens beretning for 2018-2019 
 

Det forløbne år har været præget af foreningens 

40års jubilæum, som blev fejret på behørig vis 

ved en lille sammenkomst en lørdag i oktober på 

det idylliske Vestermølle ved Skanderborg. 

Foreningen var vært ved en buffet, hvor alle i GtU 

var inviteret, og hvor vores afrikanske gæst, 

Koudbi Koala, stod for gæstetalen. 
 

Foreningens kræfter har i år især været centreret 

om at sikre et vellykket, ugelangt oplysningsbesøg 

fra Burkina Faso. Oplysning om Afrika synes 

vigtigere end nogensinde i en tid, hvor en 

forskrækkelse for flygtninge og migranter har 

sneget sig ind og til tider fortrænger almindelig 

sund fornuft. 
 

Vi havde på forhånd bedt Koudbi løse en bunden 

opgave: hold et oplæg over emnet ”Democracy - 

the Burkinabè Way” (= Demokrati på burkinsk).  
 

Det hele foregik på fire offentlige arrangementer i 

København, Odense, Aarhus og Nørresundby 

nord for Aalborg. Fremmødet var mindre, end vi 

havde håbet på. Til gengæld fik de, der mødte 

frem, en enestående oplevelse, hvilken den 

efterfølgende spørgelyst fortalte alt om. 
 

Fem skolebesøg spredt ud over landet stod også 

på vores gæsts ”oplysningsmenu”. Danske 

skoleelever har et ofte forbavsende godt kendskab 

til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, 

da det er et yndet undervisningsemne. Lærerne 

havde derfor på forhånd bedt om, at Koudbi 

fokuserede på verdensmålene, og eleverne var 

generelt velforberedte med gode spørgsmål. 
 

Jeg var selv så heldig at overvære en af 

klasseseancerne. Koudbi er en glimrende 

fortæller, og det autentiske møde med en 

veltalende, ældre afrikaner gjorde et synligt 

indtryk. Mon ikke det har sat sig som en 

oplevelse, eleverne vil huske? Det er nu engang 

bare noget andet – i dialog – at få fortalt, at 

rindende vand og elektricitet stadig er en luksus, 

de færreste har adgang til i Vestafrika frem for at 

læse om det i en lærebog.  

Jeg noterede mig, at Koudbi efter timen blev 

feteret som en berømthed, og der blevet taget 

mange selfies, som vores gæst beredvilligt stillede 

op til! 
 

Det, der vel nok gjorde størst indtryk på mig var 

Koudbi’s foretagsomhed. Han beskrev, at da han 

havde afsluttet sine sociologstudier i Senegal og 

Frankrig stod han, som så mange andre afrikanske 

akademikere, uden job.  
 

Han besluttede derfor at danne en dansegruppe i 

Burkina Faso, som han turnerede rundt med i 

Frankrig. De indsamlede midler blev brugt til at 

etablere uddannelse for unge afrikanere gennem 

Benebnooma, en forening han grundlagde og lige 

siden har stået i spidsen for https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-around-

the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html  

 

Situationen i Vestafrika 
 

Sikkerhedssituationen i regionen er fortsat utålelig 

for en stor del af regionens civilbefolkning. Det 

nyligt afholdte valg i Mali var således præget af 

både overgreb og valgsvindel. 
 

Afrikanske migranter søger fortsat lykken i 

Europa; men rejsen er blevet markant farligere. 

Den sikreste vej går gennem ørkenen via Agadez; 

men den bevogtes nu af den nigerske hær efter 

krav fra EU. Mange migranter tvinges derfor ud 

på livsfarlige ruter. I Libyen berettes samtidig om 

forfærdelige vilkår for de flygtninge og migranter, 

der tilbageholdes af ”myndighederne”. De 

”heldige”, der måtte krydse Middelhavet, ender 

ofte i en udsigtsløs tilværelse i lejre i Sydeuropa. 
 

På den kommende generalforsamling skal vi tage 

stilling til en opfordring fra Emmaus Europa om 

at yde et økonomisk bidrag til det arbejde 

Emmaus Italien udfører for at hjælpe udsatte 

migranter. Emmaus Italien er med til at sejle rundt 

på Middelhavet og samle migranter op, som de 

sætter i land i sikre havne på Malta eller i Italien, 

jf. https://globalnyt.dk/content/loven-eller-

samvittigheden  
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Afrika og i særdeleshed Vestafrika er efterhånden 

det eneste kontinent, hvor fertiliteten (antal børn 

pr. kvinde) endnu ikke falder markant. Niger har 

verdens højeste fertilitet med 7,1 efterfulgt af 

Mali, Somalia, Chad og Nigeria 

(www.globalis.dk/Statistik/Fertilitet). Faktisk er 

35 ud af 36 lande med højest fertilitet afrikanske. 

Flere af disse lande vil have fordoblet deres 

indbyggertal inden 2050. 
 

Den gode nyhed er imidlertid, at erfaringer fra 

Asien viser, at selv beskedne fremskridt i forhold 

til at sikre uddannelse til kvinder, 

sundhedsfremmende tiltag og fair handel og 

dermed jobskabelse kan ændre den demografiske 

udvikling markant og således bidrage til at 

fremme bekæmpelse af fattigdom og forbedre 

kvindernes rettigheder.  
 

Tillad mig at benytte lejligheden til at henvise til 

nyttige links til relevant læsestof om Vestafrika på 

vores hjemmeside 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm 

men også www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm som opdateres op til 

flere gange dagligt.   

 

Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet 

af Emmaus  
 

Arbejdsgruppen har endnu ikke holdt sit årlige 

møde, men det forventes at ske, når Emmaus 

Internationals næste generalforsamling er 

berammet. Gruppen har imidlertid været flittig 

ved tasterne, når en række spørgsmål om 

mødedeltagelse og samarbejde i Emmaus-regi 

skulle drøftes eller besvares. 
 

Genvej til Udvikling har som tidligere omtalt ikke 

længere valgte medlemmer siddende i Emmaus 

Europa og Emmaus International, eftersom det 

politiske udvalg og oplysningsudvalget er nedlagt 

i efteråret 2016. Vores koordinator, Jørgen Olsen, 

deltog dog som observatør i Emmaus Europas 

repræsentantskabsmøde i Paris 27. februar - 2. 

marts 2019. 
 

Vi regner ikke med at deltage i Emmaus Europas 

regionalforsamling, som afholdes de sidste fire 

dag i oktober 2019 i Donostia / San Sebastián i 

Baskerlandet i Spanien. 

Vores blandede u-landhandel 
 

Mens disse linjer skrives har vi i løbet af 

foreningsåret været til stede med oplysning og 

varesalg ved foreløbig 36 arrangementer. Når 

regnskabet gøres op vil det fremgå at vi har 

præsteret et af de største salg i foreningens 

historie! 
 

Vi var til stede på Couleur Café i København, ved 

julesalg i Herlev og ved flere af FN-forbundets 

arrangementer. Vi var også repræsenteret ved 

Verdensspejl og det lovende nye initiativ, 

Afrikansk Marked i Aarhus. Vi deltog ligeledes i 

det sidste julemarked på Møllestien i Aarhus. 

Endelig har Himmerland som altid nydt godt af 

talrige oplysningsfremstød med udgangspunkt i 

vores flittige sekretariat i Arden. 
 

Vi har det forløbne år sendt tre pakker med brugte 

briller (primært doneret af Røde Kors, Arden) til 

Skibby, hvor foreningen Syn for sagen i Afrika har 

til huse, og hvor de sørger for at brillerne opmåles 

og testes. Derved sikrer vi os, at brillerne 

håndteres korrekt inden uddeling til svagtseende i 

Afrika.  
 

Vi har også via det franske Emmaus-samfund i 

Montbéliard fremsendt 5 kasser med legetøj til 

Benebnooma i Burkina Faso, hvoraf to dog ikke 

nåede frem (jf. uddybende forklaring på side 5). 

Den fremtidige brug af projektmidler vil blive 

drøftet på generalforsamlingen. 

 

Tak og vel mødt til generalforsamlingen 
 

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 bidrog 

med logi, forplejning og behagelig ledsagelse til 

vores afrikanske gæst og til værtsparret for 

jubilæumshøjtideligheden. Også en tak til de 

mange, der har passet vores blandede u-

landhandel og til oversætterne, der gør det muligt 

at sprede vores budskaber vidt og bredt på 

forskellige platforme. 
 

Vel mødt på generalforsamlingen den 16. juni! 

Læs indkaldelsen på side 10! 
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