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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 147! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 

Udvikling (GtU), tlf.nr. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 148 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i august 2021.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Aarhus i 85 

eks. Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 

 

Dette nummer indeholder: 
       

      3:  Aktiviteter --- mediemarkeringer 
   

4 – 5: Kamp for kvinders rettigheder i  

Indien 

- af Moon Sharma og Kamal 

Mayakichenane  

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen. 
 

        6: Uddannelse er en grundlæggende  

rettighed 

- af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund Sørensen. 
 

        7: Indkaldelse til generalforsamling. 
 

   8 – 9: Formandens beretning  

for 2020-2021 
 

10 - 11: Emmaus letter manglen på  

uddannelse i Burkina Faso 

- af Emmaus International 

- oversat af Tine Jonstrup Larsen. 
 

12 - 15: Interview med Chris Paulis om  

Køn, Vesten og Kultur  

- interview ved David Gabriel, Autre Terre, 

Belgien  

- oversat af Patricia Langvad Jensen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Emmaus Oselya, 

Lviv, Ukraine og forestiller uddeling af mad til 

nogle af byens hjemløse.  
   

Billedet på bagsiden er taget af den indiske 

Emmaus-organisation Florence Home Foundation 

og forestiller organisationens sekretariat, jf. 

artiklen på side 4 og 5.  
 

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter, abonnementer og bidrag 

siden sidst!  
Vi er for tiden 124 medlemmer.  

Hvis der er vedhæftet en seddel med 

kontooplysninger, har du ikke betalt for i år. 
 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

www.gtu.dk/Kalender.htm ganske ofte. På 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur_htm 

finder du en stor artikelsamling, opdelt på lande 

og emner, ikke mindst fra Benin, Burkina Faso, 

Mali og Niger – samt en meget lang række artikler 

om Emmaus-Bevægelsen. 
 

 

Elektronisk version  
 

Medlemmer og abonnenter har ret til at modtage 

Projekt & Kultur i papirformat; men alle er også 

velkomne til at oplyse os en mailadresse og få den 

elektroniske farveversion. 

 

 

 
 

Patrick Atohoun, formand for Emmaus 

International, og Martin Hoth-Guéchot, på 

Emmaus Afrikas regionalforsamling i 2017 
(foto: Emmaus Afrika) 

 

Dødsfald: Martin Hoth-Guéchot 
 

Stifter og leder af Emmaus-foreningen CPSS i 
Cameroun, er død, 64 år.  
Organisationen arbejder med uddannelse, 
landbrug og sundhed i regionen Mom Dibang. 
Læs på engelsk CPSS (emmaus-
international.org) 
 

GtU har i perioder forhandlet varer fra CPSS, 
såsom nøgleringe, batik og stoftryk. 
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