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Formandens beretning for 2019-2020 
 

Foreningsåret maj 2019 – maj 2020 er endt i en 

omfattende og dybt bekymrende pandemi. Det er 

endnu uklart, hvor hårdt Afrika rammes. Den 

unge befolkning og det varme klima synes at 

begrænse smittespredningen; men når fattige 

mennesker klumper sig sammen i usle boliger 

uden adgang til håndhygiejne kan coronaen 

udvikles, og især ældre og kronisk syge er udsat. 
 

Statistikker er upålidelige i Afrika og har et stort 

mørketal; men coronaen er til stede i alle lande. 

Mange opfatter smitten som mindre farlig end 

andre sygdomme. Under alle omstændigheder er 

de fleste af økonomiske årsager afskåret fra at 

benytte sundhedsvæsenet.  
 

Vestafrika plages i forvejen af terrorgrupper, 

græshoppesværme, malaria, og et behov for 

migration. Så når der dikteres udgangsforbud for 

at kontrollere smitten, fører det blot til udsultning 

af en i forvejen udsat befolkning. 
 

Det er svært at vurdere coronaens konsekvenser 

for Afrika. Epidemien kan næppe stoppes. En 

mulig indirekte effekt kunne være, at regionen 

isoleres økonomisk og demografisk, når de 

vestlige lande lukker sig om sig selv for at 

forebygge anden smittespredning. 
 

GtUs arbejde bliver det kommende år også præget 

af corona-situationen. Vores generalforsamling 

udskydes muligvis, og Emmaus Internationals 

generalforsamling og FN-forbundets landsmøde 

er allerede udsat. Den blandede u-landhandel 

kan konstatere, at arrangementer i Himmerland, 

Afrikansk Marked i Aarhus og Couleur Café i 

København er aflyst for i år. 

 

Skolen i Amataltal 
 

Vores æresmedlem, Karl-G. Prasse, 

testamenterede 50.000 kr. til skolen i Amataltal. 

Genvej til Udvikling bidrog til etablering af en 

kontakt til skolen. Arven er anvendt til indkøb af 

450 lærebøger, især til undervisning i tuaregisk, 

fransk og matematik, og desuden til mad og 

medicin, plantning af 25 træer, skolerenovering og 

indkøb af 50 pulte. 
 

Corona-smitten er endnu ikke nået til Agadez-

regionen i Niger; men alle landets skoler er 

lukket, inkl. den i Amataltal. Det er svært at få 

et overblik, når vi er afskåret fra at besøge Niger. 

Vores indtryk er imidlertid, at skolen er i gode 

hænder hos inspektør Kabirou Chaïbou og 

skolekommissionen med Efaret Uraha som 

formand. 
 

Jørgen Olsen har i iProjekt & Kultur foreslået at 

det forpligtende samarbejde mellem Kooperativet 

i Amataltal og GtU måske skal slutte nu. 

Kooperativets håndværksprodukter er steget 

markant i pris og kan ikke længere afsættes uden 

økonomiske tab. Det er også betænkeligt at et 

projektsamarbejde fortsætter i det uendelige. 

Kontakten opretholdes naturligvis på det 

uformelle plan. 
 

Vores blandede u-landhandel 
 

En hjørnesten i vores arbejde er den blandede u-

landhandel. Vores flittige sekretariat har i 

Østhimmerland besøgt (antal besøg i parentes) 

Havnepladsen i Øster Hurup (2), markedet på 

Hvirvelkærgård nord for Als (3), Bazar Skelund 

nord for Hadsund (7), et torvemarked i Hadsund 

(1), et bagaerumsmarked i Arden Ridecenter (1) 

og julemarkedet i Kulturhuset i Arden (1). I 

Vesthimmerland har sekretariatet været forbi 

bagagerumsmarkedet på Kimbrertorvet i Aars (2) 

og julemarkedet i Kulturhuset Kig Ind i Nørager 1 

(1). Endelig har sekretariatet været til stede i 

Sydhimmerland på et bagagerumsmarked i Hobro 

(1) og ved julemarkedet på Hobro Friskole (1). 
 

Den lokalt forankrede indsats vægter 

oplysningsarbejde højt. Varesalget understøtter 

dog samtidig de lokale vestafrikanske 

håndværkeres livsgrundlag og aktivitetsniveauet i 

de foreninger, vi samarbejder med. 
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I Aarhus var vi atter til stede ved Afrikansk 

Marked på Godsbanen, ligesom vi deltog i det 

årlige høstmarked i Andelssamfundet i Hjortshøj. 

I København mødte vi frem ved det traditionelle 

Afrika-arrangement, Couleur Café.  
 

I Herlev leverede Marianne Dithmer et flot 

julesalg til venner og familie, foruden 

arbejdspladsen Social- og Sundhedsuddannelses-

centeret Brøndby, Herlev, Gladsaxe (SOSUH). 

Marianne er også valgt for GtU som bestyrelses-

suppleant i paraplyorganisationen Afrika Forum, 

som bl.a. arrangerer den årlige Couleur Café. 

 

Det emmer af aktivitet 
 

På opfordring fra Emmaus-arbejdsgruppen blev 

det på et kombineret møde mellem GtU’s 

bestyrelse og arbejdsgruppen besluttet, at Birgitte 

Juul Nielsen og Jørgen Olsen repræsenterer GtU 

på Emmaus Internationals nu udsatte general-

forsamling, oprindelig planlagt til afholdelse i 

Uruguay, jf. iigtu.dk. 
 

Emmaus Italien er med til at drive skibet Mare 

Ionio, som samler forkomne flygtninge op i 

Middelhavet og sætter dem i land i sikre havne på 

Malta eller i Italien. Der er tale om civil 

ulydighed, hvorfor vi af principielle årsager på 

den kommende generalforsamling skal have 

afklaret om vi fortsat vil støtte op økonomisk. Vi 

understøttede nemlig allerede på sidste års 

generalforsamling ”Middelhavs-Initiativet” ved at 

donere 100 € af vores projektmidler. Projektets 

rammer fremgår af: iiiglobalnyt.dk. 
 

Vores varelager er ajourført med læderskrin i 

flotte farver i to størrelser fra Burkina Faso, 

fremstillet af bl.a. flygtninge fra Mali, samt kurve 

af elefantgræs og gedeskind fra Ghana. Disse 

effekter er kommet til Danmark via ivHammershus 

Fairtrade. Vi har også modtaget kurve af  

elefantgræs med hanke af gedeskind og pyntet 

med cawrimuslinger fra vPag-la-Yiri, Burkina 

Faso. Varerne kan bestilles i vores vivarekatalog. 
 

Den burkinske Emmaus-organisation 
viiBenebnooma har modtaget 1.000 euro fra os, 

som er anvendt til indkøb af rutschebaner til  

 

 

 

 

organisationens børnehave, hvor der er 120 elever 

og 5 pædagoger / pædagogmedhjælpere. Vi har 

valgt at støtte initiativet, da Benebnooma lægger 

vægt på, at leg har et sundhedspædagogisk sigte. 
 

På opfordring fra Jørn Kirkegaard blev det på 

sidste års generalforsamling besluttet at udnævne 

Per Christian Hougen til æresmedlem. Per 

Christian har gennem hele foreningens historie 

ydet intellektuel inspiration og økonomisk 

opbakning til vores arbejde. Han har været en 

tilbagevendende vært ved møder, lige som han har 

været en erfaren rejsefælle i forbindelse med 

dialogturismeprojektet i Diffa regionen. 
 

Vi har fremsendt to pakker med briller til viiiSyn 

for Sagen i Afrika. Brillerne doneres af Røde Kors 

i Arden og af vores medlemmer m.fl. samt 

indkøbes på nogle af de markeder, vi er med på. 

Alle er velkomne til at sende deres aflagte briller 

til vores sekretariat eller aflevere dem i vores 

blandede u-landhandel. 
 

De brugte briller opmåles med præcis styrke af 

autoriserede optikere. Under rejser udleveres 

brillerne efter en synstest til befolkningerne i 

landdistrikterne i bl.a. Vestafrika, hvor mange 

fattige lider af nedsat syn på grund af infektioner, 

diabetes, aldersforkalkning, grå stær og dårlig 

hygiejne. Projektet giver livsværdi til fattige 

mennesker, der lever et vanskeligt liv pga. deres 

synshandikap. 

 

Tak og vel mødt på 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 har passet 

vores blandede u-landhandel og til oversætterne, 

der gør det muligt at sprede vores budskaber vidt 

og bredt. Generalforsamlingen forventes afholdt 

den 27. september. Læs indkaldelsen i nr. 144! 

 
i http://gtu.dk/PK143-5-6.pdf 

ii http://gtu.dk/PK142-3.pdf  
iii globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden 
iv https://www.hammershusfairtrade.dk/ 
v http://www.gtu.dk/pag_la_yiri_praesentation.pdf 
vi http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf 
vii https://www.emmaus-international.org/en/who-are-

we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-

faso/benebnooma.html  
viii http://www.gtu.dk/syn_for_sagen_i_afrika.pdf 
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