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Appendix D – Interview af Jørgen Olsen 

 

(0 min 0 sec) 

R:  Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en 
sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i … 5 

J:  Ok ja! 

R:  ... i projektet, eller vil du helst være anonym eller hvad? 

J:  Det kan i sagtens, jeg står ved det jeg går og laver 

R:  Ja, super. Og ja, som jeg også har sagt før: vi har nogle spørgsmål men det er egentlig mest ment til at 
vi får det med vi gerne vil spørge om, så det er bare en stille og rolig … 10 

J:  Hmm… 

R: … dialog. Det er ikke… der er ikke noget farligt ved det, eller noget som helst. Og hvis du har nogle 
spørgsmål eller noget til os undervejs eller til spørgsmålene, så skal du endelig os bare… 

M:  fyre løs. 

R:  … fyre løs, ja.  15 

J:  Ja ja, nå men, det handler jo ikke om hvordan en eller anden maskine er skruet sammen, fordi dér er 
jo kun ét svar, og øh, det er jo ikke matematik og fysik, det er jo noget, noget der handler om 
mennesker på forskellige måder, og derfor bliver det lidt mere udflydende og kan være svær at få 
hold på, og 

R:  Det er klart 20 

J:  Men øhm…  Nu ved jeg ikke I har lagt mærke til, jeg underskriver mig koordinator og det er sådan et, 
et udtryk du kan finde i visse organisationer af mellem eller lille størrelse, fordi i en stor en så siger 
man generalsekretær. Men selve det med og vi på den ene side har en koordinator og på den anden 
side har en formand, det er vores historie måske også løbet lidt fra. Det har øhm… Når mit navn ikke 
figurerer som bestyrelsesmedlem, så hænger det sammen med at der har været nogle perioder hvor 25 
jeg har været aflønnet. Og der skal man altså passe på med at man ikke både er valgt og aflønnet. 
Øhh, får sådan en dobbelt rolle, så derfor så har jeg sådan afstået fra at sidde i bestyrelsen lige siden 
1976. Men! For det første så er min resten, så er min indtægt jo, ligger nogenlunde klar fra nu af, 
fordi for to år siden gik jeg på efterløn. Så det vil sige, at når vi har generalforsamling igen, stiller jeg 
op til bestyrelsen. Og så kan det godt være, at vi bare vælger og gå bort fra den der dobbelt, at vi på 30 
den ene side har en formand og den anden side har en koordinator. Fordi øhh…  

(2min 27sec) 

L: Ja fordi hvad er din rolle som koordinator? 

J: Jamen det er den der trækker i det dagligt, i tråde  i det daglige og skal have et overblik. Altså det er 
det samme som hvis du går ind til, øhh… I princippet det samme, som nu hende dér jeg viste et 35 
billede af lige før og sagde det er den daglige leder af Emmaus Europa. Der er jo selvfølgelig også en 
formand som bor i Bruxelles, og ja han kunne have boet hvor som helst i Europa. Og så er der, der er 
jo så et sekretariat og der er en der er koordinatrise. Øhm, ja det er noget med at have overblik. Det 
er noget med at melde tilbage til Bestyrelsen og der skal man så prøve at finde en vis balance med 
ikke at fortælle dem alt mellem himmel og jord, for det bliver de trætte af, og så på den anden side 40 
også huske at fortælle alt det væsentlige. Og så finde en eller anden, hvornår skal man spørge dem til 
råds og hvornår skal man ikke, og det, det skal man sådan lidt prøve sig lidt frem med jo.  
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R: Det kommer vi også lidt mere ind på længere nede, sådan helt specifikt. Lige sådan rent praktisk i 
forhold til interviewet, så er det Linett der kommer til at stille spørgsmålene, det er lidt lettere af 
praktiske årsager, end at vi sidder og kigger på hinanden med hvem der spørger om det næste … 

J: Åh ja. 

R: … så hun stiller spørgsmålene og så mig og Mette vi … 5 

M:  Vi skyder ind, hvis vi kommer i tanke om noget 

R:  … vi skyder ind, hvis der er noget supplerende eller sådan. Så det er hende der kommer til at styre 
slagets gang. 

(3min 58sec) 

J: Nu skal I altså bare, den der har jeg selv bagt. De andre der, hvad skal man sige, er nogle af de billige 10 
kiks fra Brugsen, fordi, nå ja, der findes jo mennesker der ikke kan tåle kakao.  

M:  Ja 

L: Det må være sørgeligt. 

J: Ja ja jamen altså det er jo forekommet. Normalt kan folk godt lide den der, så det. Men nu tænkte 
jeg, jeg måtte heller lige tage dem der med også.  15 

M:  Det er fornemt 

L: Det er da lækkert med hjemmebagt kage. 

R: Ja 

L: Jamen det kan være vi bare skal gå i gang med spørgsmålene? 

J: Jamen altså, nogle af dem har jeg allerede svaret på 20 

L: Ja det er jo det... Øhm, så har du også, måske, set at vi har bygget det lidt op, at der er en sektion 
omkring nogle spørgsmål om organisationen her i Danmark, og så det I laver i felten, in the field har 
vi så kaldt det. Så hvis vi bare starter med det første I laver her, hvis du bare sådan helt kort kan 
fortælle lidt om, både din egen rolle i organisationen og hvor længe du har været her, og sådan nogle 
ting. Hvad dine opgaver er.  25 

J: Altså spørgsmålet hvor længe, den øhm… Jeg gik jo sådan, jeg har altid været nysgerrig, jeg har altid 
syntes det var spændende at følge med i, hvad der skete uden i den store verden og så var det sådan 
særlig interessant da, da Emmaus bevægelsen kom til Danmark i 1969 for der var jeg med i en 
klunselejr og så, så begyndte jeg jo at arbejde i den bevægelse og har gjort det siden. Og så, øhm… Ja, 
nu kan jeg jo så prøve at forklare hvorfor vi hedder det vi gør.  30 

L: Ja 

J:  Og det er der nogle histor... en historisk grund til. Og den grundligger altså tilbage til 70erne. Fordi 
der var diskussionerne jo, af mange gode grunde, nogle helt andre end i dag, i ulandsmiljøet. Man 
havde sådan en øhh, to tendenser der var ret dominerende: den ene gik ud på, vi kan kalde den 
Mugabe tendensen, for den gik ud på, at hvis en bestemt befrielsesbevægelse kunne komme til 35 
magten i et eller anden land, så lå paradis nærmest lige om hjørnet. Det var der nogle der i ramme 
alvor troede på dengang. Og det virkede lige en anelse for firkantet for os. Den anden tendens, det 
var det man kunne kalde Moder Teresa tendensen, det gik ud på at man bare hjalp der hvor der var 
behov for det, men uden at spørge sig selv hvorfor fattigdommen eksisterer. Og den lille gruppe 
mennesker der stiftede GtU på et kollegieværelse i Odense d. 1. oktober 1978, efter to år som 40 
arbejdsgruppe, vi følte os ikke hjemme i hverken Mugabe tendensen eller Mother Teresa tendensen. 
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Vi syntes, at vi var nødt til at kigge lidt mere på de økonomiske forhold der gjorde, at der var 
fattigdom rundt omkring på kloden.  

L:  Ja 

(6min 50sec) 

J: Og øhh... og og og der var vi altså meget inspireret af den belgiske organisation som hedder Terre, 5 
hvor jeg viste jer et billede af stifteren ved siden af billedet af Abbé Pierre. Og, hvad skal man sige, 
som sådan altså… gik ud på og stadig går ud på at gribe ind i det økonomiske kredsløb. For at sige det 
med en enkelt sætning. Altså, at du må forholde dig til økonomi på en eller anden måde, det andet er 
simpelthen ikke nok.  

L: Nej for det handler vel for jer om at skabe nogle ændringer som giver langvarige, positive effekter 10 

J: Ja 

L: Ja 

R:  Øhm… Nu sagde du kollegieværelse i Århus, hva… 

J:  Odense 

R: … hvad uddannelse, nå Odense, har du en uddannelse sådan udover at være her, eller hvad man skal 15 
sige? 

J: Nej, grunden til, at det foregik på et kollegieværelse, det var så ikke der hvor jeg boede, men jeg var 
godt nok, jeg var begyndt at læse til socialrådgiver jo, men jeg hoppede fra efter en måned, efter, ej 
jeg tog hele det første år og så hoppede jeg fra en uge, en måned ind i praktikken. Og jeg fik aldrig 
taget nogen egentlig uddannelse. Jeg tog studentereksamenen i 1971 men altså… taget nogen, ja. 20 
Altså et par gange taget nogle kortere og længere kurser, sådan lidt afhængig af forskellige 
arbejdsmarkedspolitiske tiltag. Så har jeg selvfølgelig prøvet at gå efter noget jeg kunne bruge til 
noget.  

L: Ja, så … 

J: For eksempel så har jeg taget det samme kursus to gange for at lære at vedligeholde en hjemmeside. 25 
Og det er jo overordentlig relevant at kunne det.  

L:  Det er dig der står for den? 

J: Undskyld? 

L:  Det er dig der står for hjemmesiden? 

J:  Ja, der kan jo kun være en af gangen, så. Jo, jamen altså det er jo blevet rutine, det er noget man 30 
skal, sådan lige til dagligt skal holde øje med, nu skal man endelig sørge for at fjerne det fra 
kalenderen, som har været og sådan putte nogle små notitser ind og rimelig regelmæssigt, så hvis nu 
folk skulle forvilde sig ind på vores hjemmeside, så kan det ikke nytte noget, den sidste nyhed er 
halvanden måned gammel. Den skal være rimelig frisk, og det sørger jeg så for. Men det er til 
gengæld alt fra… fra, skal man sige, nu skal jeg lige fortælle nu har jeg haft et blogindlæg på 35 
Ulandsnyt.dk eller at hvor meget jeg solgte for dagen før på et kræmmermarked, og, eller de store 
nyheder om at øhm… hvad der nu skete i det der forløb i Mali. Så der kommer vi lidt langt omkring.  

R: Så det er dét her, der har været din livsbeskæftigelse? 

J: Ja 

R: Eller hvad man skal sige? 40 
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J: Ja. Det, det fængede et følsomt gemyt i sommerferien mellem første og anden G. Så nej, jeg har ikke 
nogen, jeg har ikke nogen videregående uddannelse. Jeg har en, jeg har så skrevet blogindlæg, ikk’, 
sådan rimelig regelmæssigt på den der, den hjemmeside der hedder Ulandsnyt.dk og der 
præsenterer jeg mig som Halv-studer-røver.  

(9min 55sec) 5 

L: Øhm.. Så skal jeg lige høre, om du er lønnet ansat eller om du er frivillig? 

J: Jeg er frivillig, jeg lever af efterløn, jeg får ikke løn nu. Jeg har fået det i perioder. 

L:  Okay 

J: Altså da jeg fik, der har været to måder der har kunne skaffe mig løn. Den ene var, at man kunne 
komme ind under en eller anden ordning... en eller anden arbejdsmarkedspolitisk ordning med at 10 
være langtidsledig et sted og, der er vi sådan lidt ligesom snoet os, ligesom alle andre organisationer. 
Det andet det er, at hvis du søger Danida om et udviklingsprojekt, så får du 7 procent til din 
hjemmelige administration, og det vil langt hen af vejen sige lønninger. Det vil det også for andre 
organisationer. Jamen simpelthen så du kan, så du har afsat nogle mennesker der sørger for at der 
bliver fulgt op og tingene bliver gjort. Så, der var de to ting dér, der har kunnet, der har kunnet lønne 15 
mig i kortere og længere perioder, sådan spredt over et langt tids rum. 

L:  Okay. Øhm… 

J: Men det er slut nu, altså. Men vi kan godt, vi kan godt forestille os, hvis vi eventuelt vælger at gå ind i 
et nyt DANIDA finansieret forløb, og det har vi så ikke haft de sidste år, men hvis vi vælger at gøre det 
på et tidspunkt, så kan vi godt forestille os, at der så vil være en person som vil kunne få helt eller 20 
delvis aflønning for at være, for at være tovholder på det. Men det er så, det er ikke aktuelt i 
øjeblikket. Om det så bliver det, det er en god diskussion som vi tager nogle tilløb til engang i mellem. 

L: Så som udgangspunkt der er man frivillig når man er engageret … 

J: I øjeblikket er alle frivillige hos os. 

L: Ja. Okay. Øhm, nu nævnte du det med hjemmesiden, at det var din opgave. Har du andre ting som du 25 
sådan laver ud over din post som koordinater? 

J: Ja jeg sætter bladet op vi har. Vi udgiver et blad hver tredje måned, altså fire gange om året. 

L:  Ja. Det skriver du… 

J: Det kan I også få med hjem… 

L:  … nogle ting til, eller du publicerer den, eller? 30 

J: Undskyld, jeg henter lige en så I kan se, hvordan det ser ud. 

J: Der kan I så få farverne med inde på hjemmesiden. Men altså der er stadig mange der gerne vil have 
det i papir version. Man kan jo ikke, man kan, man tager som regel ikke sin computer med ud på 
toilettet, men man kan godt have sådan et blad dér med. Man tager som regel heller ikke sin 
computer med som godnat læsning, jeg ved ikke om der er nogle som gør det, men jeg er så 35 
gammeldags, at jeg ikke har nogen bærbar, så når jeg skal til Paris så tager jeg sådan forskelligt ud-
printet papirer med, som kan være en hjælp til at forberede mig til det møde jeg skal til.  

(12min 55sec) 

L: Men det er til jeres medlemmer, dem dér så? 

J:  Ikke nødvendigvis. Altså, eftersom de kommer ind på hjemmesiden, kan alle og enhver jo se det. 40 
Såh… Så det er ikke… Jo altså alle medlemmerne får det, men altså, når vi sådan sender det ud på 
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mail, så kommer det også til en hel del der ikke er medlemmer. Og de, jamen altså, kan du sige du 
har ikke … hvis du spreder en oplysning ved at sende mails rundt, det bliver folk jo ikke trætte af på 
samme måde, som hvis man skal løbe slalom på Strøget. Altså, så det… Jeg har endda også oprettet 
sådan en tradition med, at jeg sidder og skriver rundt til en hel masse i bevægelsen, som… for, på 
fransk, fortæller hvad de enkelte artikler handler om. Og mange af dem er jo oversat på fransk, så 5 
kan de jo få et link til originalversionen ved samme lejlighed. De bagerste syv sider, det er en fransk 
sociolog og antropolog, som har skrevet om migration og som vi så har fået oversat. Det er for øvrigt 
en pensioneret fransklærer som bor ude i Vejgård, som har, der har præsteret den oversættelse.  

L: Så du ville sige at, at I er ret gode til sådan at dele, hvad I laver her i GtU med nogle af de andre 
samarbejdspartnere? 10 

J: Ja det synes vi da. joh joh… vi har også sådan en masse medlemmer hos hinanden, altså sådan at… 

L: Ja… Jamen så tror jeg egentlig, at vi vil gå over til lige at høre nogle ting omkring organisationen. Jeg 
ved ikke, om vi lige skal med, om du lige helt kort kan fortælle, hvad I laver og hvor I arbejder henne? 

J: Ja. Altså den traditionelle aktivitet i Emmaus, det er genbrug og indsamling, sortering og salg af 
brugte ting. Men der er Danmark sådan lidt i en særstilling fordi, altså Røde Kors det har de mange 15 
andre steder, men der er ikke ret mange andre steder, hvor den dominerende religion, også har sat 
sig på en stor del af genbrugsmarkedet. Altså jeg tænker på Folkekirkens Nødhjælp. Der er jo omkring 
240 butikker som Røde Kort driver, og ca. 160 tror jeg det er, som Folkekirkens Nødhjælp driver med 
genbrug. Det vil sige, der var ikke, allerede i ’78 kunne vi konstatere, vi kan vidst ikke rigtig kunne 
være her længere. Såh, det er specielt for Danmark, for hvis du tager til Göteborg, så kan du inden 20 
for Emmaus finde flot, stor, flot, veldreven butik lige i centrum, og ude i en af forstæderne er der 
både kæmpemæssigt store loppemarkedslokaler i en stor fabrikshal, hvor de pakker tøj, som de 
sender til de varme lande. Det er kæmpe stort i Sverige. Af de 37 lande, hvor bevægelsen findes, der 
er vi altså efterhånden den mindste, tror jeg nok. Men, vi har så valgt en anden arbejdsmetode, som 
ikke kræver hverken lastbil eller en fast gruppe et bestemt sted, og, eller et vis minimum af lokaler, 25 
ved at vi sælger de der håndværksprodukter. Og det kan en enkeltperson jo gå ud og lave, og øhh… 
Vi har jo nogen gange præsteret at lave noget, der var sådan lidt større, altså. Der var sådan en, vi 
har nogen gange sådan haft en hel gymnastiksal og, men det er ved at være mange år siden. 

L:  Men jeg kan forstå, at I nogen gange har nogle foredrag?  

J: Ja også det, jamen der er jo, ja. Jo, det seneste der skulle have været afhold, det blev aflyst pga. 30 
storm. Jeg skulle have været ind til Blå Kors i Hobro, men det regner jeg så med, at jeg kommer til i 
januar. Jamen det er så forskelligt fordi, der har været perioder hvor vi har holdt (uklart) foredrag på 
en uge, og nu kan det nærmest blive et, tre på et år, altså, og det øhh… Folk kan bare henvende sig, 
men det er jo så forskelligt, hvornår de gør det. Men mulighederne er der i hvert fald. Og, det har vi 
så gjort nogen gange.  35 

(17min 04sec) 

L: Men det med at sælge de varer I får nede fra jeres lande, eller jeres samarbejdslande, det vil du sige 
er jeres vigtigste opgave som organisation her i Danmark, eller? 

J: Det er jo svært at sige hvad der er, hvad der påvirker en opinion, for det vi har, det blad dér, det har 
nok også et eller andet at sige. Og så har vi så valgt at sætte, at skrive blogindlæg på, og 40 
kommentarer, på ulandsnyt.dk, og det er jo også noget du ikke sådan lige kan gå ud og måle, så hvad, 
det der med at sige at noget er vigtigere end andet, det vil jeg nok være forsigtig med. Vi har jo så 
ikke i øjeblikket den der med, at vi har nogle penge fra DANIDA til at hygge om nogen bestemt 
gruppe mennesker. Det har vi ikke i øjeblikket, det havde vi i, fra ’99 til 2010, begge inklusive, altså i 
en periode på 12 år. Så det kan man nok godt sige, at det var sådan en slags flagskib dengang. Men 45 
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altså det der med at… Jamen altså du påvirker jo opinionen i et eller andet omfang, ved at skrive 
nogle indlæg. 

L: Så det er meget mere … 

J: Ulandsnyt.dk bliver, mener det bliver læst af, der er en 10-15.000 der læser det regelmæssigt.  Og i, 
og ca. dobbelt så mange som kommer ind engang imellem. Og så kommer du jo alligevel lidt rundt til 5 
nogen der har hænderne nede i den slags ting.  

R: Så en stor del af jeres opgave nu er simpelthen mest oplysning? 

J: Ja det kan du godt sige. 

R: og gøre opmærksom på problemstillinger og…? 

J: Ja.  10 

L: I skriver også på jeres hjemmeside, at de pågældende lande, de skal hjælpes til at blive mere 
selvbestemmende. Kan du uddybe det? 

J: Altså skal man sige, i det øjeblik… jo, det er jo et eller andet, hele den der kolonihistorie, der er, der 
har sat sit præg både i økonomi og mentalitet, som man skal gøre lidt for at komme væk fra. Det er 
klart, det… selv i den meget lille plan, hvor vi køber et stykke håndværk, så hjælper det på den 15 
enkelte families situation. Men et eller andet sted hjælper det jo også, de går jo også på markedet og 
køber ind af lokale produkter, der på en eller anden måde er kommet til udefra. Og det er altid en 
støtte af økonomien, at du går ind på den måde. Nu havde vi så de der, vi har stadig kontakt med 
dem vi samarbejdede med dengang dér med de 12 år i Niger. Nå men der blev sat nogle brønde i 
stand så der kunne komme rent vand op. Det betyder, at du får nogle væsentligt sundere dyr som du 20 
så kan få mere mælk fra, og hvis du får flere dyr og du får sundere dyr, jamen så har du også noget 
du kan eksportere til Algeriet, Libyen og Nigeria. Så det er sådan nogle eksempler, så der griber du 
ind i det økonomiske kredsløb ved at… Ja, så fik vi en, noget af projektet gik også ud på, at du fik 
noget gartneri til at fungere i de, når nu det havde regnet og vandet havde samlet sig i nogle damme, 
så kunne du lave lidt overrisling og bruge den overrisling til at få nogle grøntsager til at vokse op. For 25 
det er i et område, hvor, der vokser ikke korn på marker, det kan slet ikke lade sig gøre. Når du 
kommer kørende nede sydfra i Niger, så, jeg ved helt præcis hvornår, hvor de sidste kornkamre de 
står på den vej. Og det vil sige, så giver det mening, at du kan dyrke sådan nogle grøntsager i 
flodsenge. Og det går jeg bestemt ud fra, at de stadig gør. Det er også med til at sprede 
afhængigheden. Hvis ikke du skal købe alle dine grøntsager udefra, men at du rent faktisk kan købe 30 
dem på et marked du selv, der kommer fra omegnen, ja så… så har du øget selvforsyningsgraden.  

L: Ja, så man er med til at bygge samfundet op, hvis man køber af hinanden.  

J: Ja. Altså at, hvis du har sådan et nomadesamfund, og det kan I så læse om i det der introhæfte, det 
gør en del ud af netop det forløb der. Hvis du har en, sådan et nomadesamfund så, altså de lever 
primært som kvægnomader, men hvis du så kan sælge lidt håndværk samtidig med at du kan dyrke 35 
nogle grøntsager i en overrisling fra en flodseng for eksempel, jamen så, eller du bruger noget vand 
fra brøndene, det kan du jo også, jamen så har du gjort økonomien mindre sårbar og mindre 
afhængig af noget ganske bestemt, hvor det ganske bestemte jo så er nomade kvægavl. Så der håber 
vi så, vi har givet et lille bidrag til en større økonomisk selvstændighed. Men der er jo så også et 
kulturelt aspekt i det, altså at den måde vi snakker sammen på… 40 

L: Ja? 

J: Øhm… nu har jeg seks gange været i det inderste Vestafrika, og så én gang i det yderste, om man så 
må sige, fordi i december 2004 var jeg med i en arbejdslejr i Benin. Og så kom, så øhh… 

L: Når du siger arbejdslejr, hvad mener du så? 
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J: Jamen vi var med til at plante nogle annanas og vi var med til at… ja det dér det var jo, det… 

L:  Det er bare lige for ikke at skabe nogle associationer 

J: Jamen det gør ingenting. Det er klart, så snart du kommer derned, selvfølgelig er det noget andet end 
hvis du kommer til Frankrig. Men det var meget sjovt at være med til at… det var, jo det havde 
konkret betydning at være med til at plante nogle palmeolie palmer og nogle annanas. Ja og så… 5 
noget af det jeg husker, og som jeg i øvrigt lige for få uger siden har brugt som afsæt for… jeg skrev 
sådan en lille kommentar der hed ”Ligeværdige omgangsformer” i ulandsnyt.dk. Der var kommet en 
fra Burkina Faso der var med i den lejr, en der hed (NAVN) som, ja nu om dage er han formand for 
Emmaus Afrika, men tidligere var han næstformand i Emmaus International, og organiserede en 
international generalforsamling i 2003 i Ouagadougou. Han var så med der i Benin, og vi står og 10 
snakker en aften, hvor det eneste du kan høre er cikaderne og det er så mørkt vi næsten ikke kan se 
hinanden. Og så snakker så sådan lidt om, hvad vi hver især har gang i. Og så siger han lige pludselig 
til mig: ”Jeg er glad for, du siger ’samarbejdet med’ i stedet for at sige ’støttet’”. 

L: Der ligger nogle ting i dét hos dem, eller hvordan? 

J: Ja, fordi du føler hele tiden, at du er den nederste i situationen, hvis den anden bruger ordet støtte. 15 
Ovre i Ukraine for godt en måned siden, der tog jeg den frem, fordi der var en franskmand der brugte 
ordet ’støtte’ i forhold til de romanske grupper, og han sad lige ved siden af, der sad to romaer 
mellem ham og mig. Så tænkte jeg, nu fortæller jeg den historie dér for ni år siden i Benin. Så spurgte 
jeg så de to romaer om de helst ville samarbejdes med eller om de helst ville støttes. Og de ville da 
helst samarbejdes med. Jamen altså, skal man sige, de står ikke med hatten i hånden som en ynkelig 20 
tigger. Altså så meget, så meget bygger man altså heldigvis op, på den måde ved at øhm… altså det 
er jo heller ikke nogen nøds… det er jo ikke nogen nødhjælpssituation du står i. Men, vi har jo altså 
også det særkende, jeg ville ønske jeg ikke skulle kalde det et særkende, at i det internationale 
repræsentantskab der sidder 4 fra Afrika, 4 fra Asien, 4 fra Amerika. Det vil stort set sige Sydamerika, 
men det er et par grupper i Maine. Og så sidder der 12 fra Europa. Og det er en stærk 25 
overrepræsentation af de sydlige lande eftersom der i alt er lige knap 300 medlemsorganisationer 
eller foreninger i Europa, og der er, (…) skriver 7 i Asien, 5 i Afrika og 27 i hele Amerika. Så vi har 
simpelthen valg på internationalt plan at give de sydlige organisationer en, det som man godt kan 
kalde en overrepræsentation. Men det betyder, de sidder med ved bordet, de tager det overordnet 
ansvar, og de er tvunget til at forholde sig til andre ting end deres egen situation. For mange andre 30 
syd-organisationer vil jo typisk tænke ”nu skal jeg lige rede så meget som muligt hjem til mig selv”. 
Men her der skal ham fra Peru forholde sig til, om et økoturisme projekt i Indien er skruet fornuftigt 
sammen. Ligesom hende fra Benin skal have en mening om et projekt i Litauen, der modarbejder 
menneskehandel. Så, og der var en organisation som den fra Tanzania, der var i Danmark for fem år 
siden og som sagde, at det er desværre lidt usædvanligt at der sidder folk med i de øverste organer, 35 
som repræsenterer dem det egentlig handler om. Altså han sagde, (NAVN) hedder han, at en 
gennemsnitlig syd-repræsentation i de internationale NGOers styrelse, er på 6,5%.  

R: Ja det var godt nok ikke ret meget. 

(27min 29sec) 

J: Det betyder jo at langt de fleste, der sidder simpelthen folk fra Nord og bestemmer mere eller 40 
mindre dele hele, i hvert fald de store linjer.  

R:  Så vil du sige at det har sådan stor betydning for det arbejde I også laver, så at der er en stor 
repræsentation af folk fra de sydlige lande? 

J: Jamen det giver bare en hel anden måde at være sammen på. Altså at, de har jo stemmeret 
fuldstændigt lige så meget som dem fra Europa. Og du ved, i Forretningsudvalget der sidder, der 45 
sidder 8 i alt. Der sidder 5 fra Europa og så én fra hver af de andre. Men den ene af dem fra Europa 
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det er formanden, han kunne i princippet godt være valgt blandt asiatere, afrikanere eller 
amerikanere. Og så er der altså en af dem, som jeg viste jer et billede af før, der godt nok 
repræsenterer Europa men rent faktisk er fra Rwanda. Så der er sådan set også skabt en, altså i 
Forretningsudvalget, som så skal tage sig af de løbende sager fordi Repræsentantskabet mødes kun 
en gang om året. Det er selvfølgelig også en anelse tungt at skulle have folk fra hele verdenen til at 5 
komme et sted hen. Altså ved møder prøver vi også sådan at fordele sådan lidt rundt omkring. Vi har 
holdt en international generalforsamling i Sarajevo i Bosnien, så har vi holdt en i Ouagadougou i 
Burkina Faso.   

R: Så det er noget der simpelthen er specielt for jeres organisation, og også har indvirkning på de ting i 
gør og de projekter … 10 

J: Ja, altså ActionAid har noget der ligner meget. De har ovenikøbet gået et skridt videre og har 
sekretariatet liggende i Johannesburg. Men altså, jeg kender ikke deres organisation i øvrigt, men jeg 
har fået at vide at der er noget dér, der går lidt igen dér, så det er dem Mellemfolkeligt Samvirke er 
en del af. Men hvordan de alle sammen ser ud… det kan da også godt være, at de der 6,5% ikke helt 
gælder i dag, men det … vi har stadigvæk det der kørende i hovedet om at ”vi er nok alligevel de 15 
klogeste”, og det jo er farlig. Men altså, hvad skal man sige, der er forbønner, man får efterhånden 
kam til håret eftersom Kina og Indiens, og Brasiliens økonomier vokser sig ganske kolossale, og så 
begynder det jo også at spille ind med hensyn til, men hensyn til hvordan man for eksempel kan få 
indflydelse i Afrika. Altså der er da nogle spilleregler der ikke er helt de samme som for ganske få år 
siden. For selvfølgelig forandrer verden sig. Altså du har europæiske lande i dyb krise og du har nogle 20 
lande i andre verdensdele der er rykket, hvor økonomien vokser kraftigt 

R: Kan I mærke at det har indflydelse på jeres organisation eller hvordan den fungerer? 

J: Ikke på vores organisation. Ej altså, skal man sige... Ej det kan vi ikke bare sådan komme og sige, det 
er mere noget der kører på de statslige organisationer og private firmaer, hvor det betyder noget at 
der står en inder eller kineser lige ved siden af, der også har et bud på, hvordan en eller anden stor 25 
virksomhed… Fordi, det vi kan gøre for vores virksomhed, meget af det vil jo, jo du kan godt have en 
hel masse økonomi der har noget direkte betydning for den du samarbejder med, men altså vores 
betydning kan også for en stor del ligge på det mentale. Altså det kulturelle, samværet. 

L: Så når I har et projekt, eller gerne vil være inkluderet i et projekt, foregår det så på en måde, at I 
arbejder med nogle af de andre landes organisationer, som er med i det her Emmaus samarbejde, 30 
eller hvordan foregår det? 

J: Altså det store dér i Niger, der er ikke nogen Emmaus organisation endnu, men de har søgt 
optagelse. Men det er ikke, det er en lang proces. Man lukker ikke bare lige sådan nogen ind. Man 
skal føle sig sådan nogenlunde sikker på at de har fattet pointen. 

L: Ja? 35 

J: Altså vi… de varer vi sælger, de kommer jo også fra øhh… altså, det vi har fra Benin, det kommer fra 
Emmaus organisationen, det der kommer fra Cameroun ligeså. Der er en af de Burkinske, har vi også 
fra. Og så har vi noget fra Togo, men det var en organisation der havde søgt optagelse som, hvor det 
så ikke bliver til noget fordi vores Afrika bestyrelse mener ikke den er demokratisk nok.  

R: Så det er simpelthen en værdi inden for Emmaus, altså et krav for optagelse? 40 

J: Ja altså du skal have nogle, det er ikke nok at du bare har en enkelt karismatisk leder og hans familie 
og en tolv-femten venner, altså det… Man skal have en eller anden oplevelse af, at magten er spredt, 
og at den øverste figur godt kan skiftes ud, hvis det er. 

R: Ja, for vi havde nemlig et næste spørgsmål under noget der hedder ”hvad betydning har Emmaus for 
jeres vision og værdier”, men det er så en Emmaus værdi, kan man sige det sådan? 45 
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(32min 56sec) 

J: Ja, altså jo. Skal man sige, vi har jo … Én af værdierne, altså, går jo også ud på, at i det hjemmelige 
arbejde, der vil du altid se os med et eller andet i hånden. At, hvad skal man sige, når nu det ikke 
kunne blive klunseaktiviteter, så er det jo så det der med at vi har de her håndværksprodukter. Altså 
vi laver ikke kun et blad eller en indsamling, eller en studiekreds, vi skal sådan ligesom have det 5 
meget håndgribelige indover, det er helt klart en værdi. Og så også det, at øhm… altså i og med at du 
ser hvad… nu er det selvfølgelig mere genbrugsaktiviteter der får dét på dagsordenen, men altså, at 
du for eksempel også i din egen livsførelse køber genbrugsting, bruger tingene ordenligt op. Altså, jeg 
sidder for eksempel i en, min skjorte og trøje og bukser, det er genbrug. 

L: Så det er noget med en livsstil også? 10 

J: Ja, at du passer på ikke at… altså du har en vis form for ressourcebevidsthed.  

L: Fordi, nu kommer det godt nok lige ud over vores ramme, men Rebecca du har jo lavet nogle 
projekter omkring, du har fortalt meget omkring det med bomuld. Og det ved jeg ikke … 

R: Det jeg havde læst det var i et af jeres projekter om bomuld … 

J: Åhh ja. 15 

R: Men også nogle etiske ting i forhold til genbrug og sådan noget jeg har fundet inde på jeres 
hjemmeside.  

J: Okay, ja, jamen det var de der plakater dér som jeg viste lige før. 

R: Ja det var noget med de ting om at I vidste, hvor tingene kom fra. 

L: For I har jo også haft nogle ting med Fairtrade, og det har I så ikke længere? 20 

J: Jo, hvad skal man sige, det er jo sådan set Fairtrade vi laver. Og at vi så ikke længere – undskyld? 

L: Inden det blev kommercielt? 

J: Det gør jo ikke noget at det er dét. Altså hvad skal man sige, vi var med til at starte, vi var med til at 
starte Fairtrade arbejdet i Danmark omkring dagligvarer på et tidspunkt, hvor det allerede havde 
foregået i et kvart århundrede med håndværksprodukter. Altså det der, i 1984 blev der jo stiftet en 25 
forening der hed U-landsimporten, som laver Farirtrade med dagligvarer. Det hedder så noget andet i 
dag, og i dag kan du selv i Arden, hvor der bor 2,500 mennesker inden for bygrænsen, og tre 
dagligvarebutikker, jamen de har jo Fairtrade mærket alle tre. Altså det er jo klart, hvad skal man 
sige, det har vi jo på et tidspunkt ligesom tænkt, jamen det behøver vi ikke prioritere så højt længere, 
fordi… Det er jo startet i små snuskede kælderbutikker for 30 år siden, og i dag der har det jo fået en 30 
vældig udbredelse.  

L: Så det har egentlig været vigtigt for jeres organisation, at for at I har kunnet overleve, har I været 
nødt til at tilpasse jer til, hvordan resten af verdenen nu har ændret sig, og især omstændighederne 
herhjemme? 

J: Vi vover at påstå, at vi har haft en vis pioner… har været med til at udøve pionerindsats på mange 35 
måder. At vi var med til at løbe det der i gang i sin tid. Men at få Fairtrade indover.  

(36min 27sec) 

R: Jeg så inde på væggen, at du havde sådan en plakat, hvor der stod, jeg ved ikke om der stod ’Emmaus 
Manifest’ eller sådan noget. Har det ikke noget, har Emmaus ikke sådan nogle specielle værdier eller 
nogle ting de henviser til? Jeg ved de har noget med, at de skal hjælpe de mest udsatte i verden … 40 
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J: Jo bestemt, det er også derfor vi går ind i Vestafrika. Det er den fattigste del på kloden. Det kan, jo 
bestemt.  

R: Så, så der er simpelthen nogle værdier eller hvad man skal sige, indlagt i Emmaus som også smitter af 
på jer, eller kan du… ? 

J: Jamen altså, jo altså… Lige da vi startede, vi startede jo sådan set med at interessere os for en 5 
gipsfabrik i Mali, vores belgiske venner havde startet. Og på det tidspunkt var der nærmest ingen, der 
vidste noget som helst om Vestafrika, i hvert fald ikke det frankofone Vestafrika. Og så tænkte vi, 
jamen så går vi, kan vi være med til at skaffe lidt midler til den der gipsfabrik, og bruge det som afsæt 
til at fortælle om, at der er et land der hedder Mali og der er en by der hedder Tessalit oppe i den 
nordlige ende. Jo for, altså… Der er ikke meget tvivl om, at det er dér du finder nogen af de 10 
allerfattigste lande på kloden. Du finder både Mali og Burkina Faso blandt de 10 fattigste. Og det er 
jo, det er jo noget der langt hen ad vejen hænger sammen med koloniforløbet. Altså ikke mindst det 
at Frankrig jo simpelthen systematiserede, at man opførte store plantager for kakao og kaffe i 
Elfenbenskysten, og til at arbejde dér hyrede man sæsonarbejdere fra Mali, Niger og Burkina Faso, 
som ofte blev boende der i årevis. Den nuværende præsident i Elfenbenskysten er jo født i Burkina 15 
Faso. Han er kommet dertil i kraft af den der gæstearbejderordning, som stadig er i gang og som man 
ikke har kunnet sådan for alvor tage nogle større livstag ved. Det er stadigvæk burkinere og en del 
maliere og nigerer, som arbejde i Elfenbenskystens kaffe og kakao plantager. Så øhh… 

L: Påvirker det på – undskyld jeg lige afbryder – men påvirker det på nogen måde de projekter som I 
også er involverede i? Altså jeg tænker, hvis folk fra forskellige lande, der kommer med en eller 20 
anden nuanceret baggrund, at de så lever blandt hinanden, eller om det har på nogen måde noget at 
sige? 

J: Altså, nu nævnte jeg Elfenbenskysten, der er oppe i Amaltaltal i nærheden a Agadez i Niger. Der er 
ikke så pokkers mange der tager til Elfenbenskysten, det er mest nede fra hovedstadsområdet de gør 
dét. Derimod er der en hel del i Amaltaltal der har været i Libyen og Algeriet for at arbejde, og som 25 
så, hvor nogle af dem så er kommet hjem og, fordi vi fik de der penge fra DANIDA til at forbedre 
kvægavlen og reparere brøndene. Så jo, det er sådan også noget… Altså folk kommer tit hjem igen, 
når de kan se at der er noget at lave derhjemme. Og i... Jamen der er jo også Emmaus organisationer 
i Burkina Faso, og jeg har ikke spurgt konkret, men jeg kan meget let forestille mig, at der også er 
nogen af dem, der er ansat dér, der har været i Elfenbenskysten engang. Da jeg besøgte vores, det 30 
der projekt i Mali som vi lagde ud med, da jeg besøgte det i begyndelsen af ’82, der kom jeg på vejen 
til og fra forbi en god ven jeg har dér, der boede i Gorom Gorom som ligger i det nordlige Burkina 
Faso, og selv helt der oppe, kunne jeg opleve, at hvis vi gik en tur i byen så, og snakkede med en eller 
anden kone, så sagde han, ”hendes mand arbejder i Elfenbenskysten”. Den gik igen mange gange, og 
det har… Nu er der selvfølgelig også mange andre eksempler end de der plantager i Elfenbenskysten, 35 
det kunne også være i Ghana eller det kunne være i Nigeria, men det er typisk, øhh… Både 
englænder og fransmænd sørger jo for at lægge så meget som muligt af den økonomiske aktivitet så 
tæt på kysten som muligt, og så bruger man de indre områder som arbejdskraftreserver. Det blev 
etableret i kolonitiden og det kan tage mange år om at for alvor at få dét til at være anderledes. Men 
altså det kan man jo ikke, nogen gange kan tingene pludselig ske meget hurtigt, det er der ingen der 40 
ved noget om, men altså… Det er jo klart, der kommer flere investorer til når… ja som I nu ser med 
økonomien der vokser i Kina og Indien og sådan. Det kan vi ikke udelukke, at der kommer nogle 
kinesere og begynder at åbne en eller anden guldmine et sted ude… og er med til at få økonomien til 
at køre på den måde. Men altså de er stadig blandt de fattigste på kloden, de lande der.  

R: Har Emmaus, har de sådan et religiøst grundlag, eller har de nogle filosoffer eller tænker som de 45 
henviser til, som også er smittet lidt af på jer? Jeg har læst lidt at de henviser til nogle tænkere eller 
sådan, i forhold til deres værdier. Om der er noget det er bygget på? 
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J: Altså, vores stifter var jo katolsk præst, men han har hele tiden understreget at folk af andre 
overbevisninger også var velkommen. Altså Forstået på den måde at, altså han sagde hele tiden han 
fokuserede mere på hvad du gør end om du går et bestemt sted hen, for at bekende din tro. Eller 
mangel på samme. 

R: Så det er måske mere et menneskesyn eller sådan, der er bag … 5 

J: Jo det kan man godt … ja. Nå jo men altså, selve det der bud og næstekærlighedsbuddet og buddet 
om at nå den allerfattigste, det vil du sikkert også kunne finde i andre religioner, men det er ligesom 
taget seriøst her, altså. Men også sådan, hjælpe nogle hjemløse både i Ukraine og i Paris. Men altså, 
hvis du går til Sverige så kan du finde ganske mange Maoister, eller i hvert fald gamle Maoister, jeg 
ved ikke om de har ham hængende på væggen endnu, men altså det var da, de kunne godt lave 10 
studiekredse om hvad Marx havde sagt eller hint. Og i Finland har der da været en familie, hvor de 
alle sammen var kvæker, der stod for en af Emmaus grupperne. Og, hvorimod i Danmark, altså jo vi 
har da et par katolikker blandt nogle af dem der har været aktive hos os, men der er jo også 
folkekirkepræster som vi kan tælle blandt vores medlemmer, som… eller hvad skal man sige, folk tror 
på både det ene eller det andet, og nogen tror ikke på noget og det… Selvfølgelig… Der er da en, der 15 
er da vidst nok en vis overrepræsentation af katolikker, men jeg har da konkret fået at vide, når jeg 
har været i Afrika, at det var de da ikke alle sammen. Altså vi havde en fra den store kvindegruppe i 
Burkina Faso der var her i Arden og holde foredrag for fire år siden, og hun fortalte at hun var 
muslim. Og hende holdte vi for øvrigt juleaften hos halvandet år senere, da vi var nede i Burkina 
Faso, både min hustru og jeg og vores to voksne børn. Og, jamen de gør jo ret meget ud af at fejre 20 
hinandens religioner, nå men altså… Hun blev ved med at understrege at hun var muslim. Men de går 
til hinandens fester. Så det er altså ikke sådan at… man gør meget ud af at understrege at der skal 
være plads til forskellige overbevisninger. 

L: Ja… Øhm, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at vende lidt tilbage til spørgsmålsskemaet her. 
Fordi vi har et spørgsmål, om I har nogle specifikke mål i gerne vil opnå, eller om det mere handler 25 
om de her forbedrende projekter. Altså om I har en eller anden målsætning, ”Vi vil gerne det her” 
eller ”Vi skal nå det her”. Har I det som organisation – Genvej til Udvikling snakker vi om? 

J: Altså vi har… Jo altså skal vi sige, vi vil da blive glade for, hvis vi kan sådan… hvis de lande vi har været 
mest optaget af gennem vores store, hvis vi sådan kan mærke nogle fremskridt, altså at der er noget 
helt… at tingene bliver… forandrer sig i den del af verdenen, det er da dejligt hvis vi kan konstatere 30 
dét. Men altså, den der del af det, der handler om, hvordan vi snakker sammen, om de ligeværdige 
omgangsformer, er også noget vi synes er vigtigt. Og så egentlig også den hjemmelige opinion. Bare 
det der med at blive ved med at holde fast i, at… Det seneste blog indlæg jeg skrev, det skrev jeg 
sådan nærmest for ligesom at lige sige ”Hør, nu har I vel ikke allerede glemt, hvad der foregår i Mali”. 
Så vi sådan er med til at holde nogle emner varme i debatten. 35 

(47min 34sec) 

L.  Så det er mere en, ikke en bekymring men noget der lægger jer på sinde, det med også at sprede og 
holde flammen i gang. End egentlig at have nogle, hvad kan man sige, en eller anden prioriteret liste 
med, at i 2015 vil vi gerne have gjort sådan, og vi vil gerne have nogle målbare ting. Så er det mere 
hele ideen omkring udviklingsarbejde som i arbejder for? 40 

J:  Ja, det kan man godt sige. Altså som du siger, du skal også passe på med at du ikke hæfter dig for 
meget ved at, hvis en eller anden bestemt begivenhed indtræffer jamen, at så lever de lykkeligt til 
deres dages ende, altså sådan, sådan er verden jo ikke skruet sammen, det handler jo meget om 
retning hele tiden. Altså øhm. I 1992 var der international generalforsamling i Köln og jeg kan tydelig 
huske noget ganske bestemt Pierre sagde ved den lejlighed. Han sagde, øh, nogle af mine venner – 45 
han havde mange venner for han var meget tolerant, så er det nemt at holde på sine venner hvis 
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man er meget åben overfor folks forskellige svagheder, og han bestræbte sig jo også på at de ikke 
behøvede at ligne hinanden alt for meget – men han sagde at der er mange af mine venner der er 
kommunister og de føler jo deres liv er mislykket, fordi revolutionen ikke kom. Altså i, 
verdensrevolutionen. Det var i 92, og der var muren jo lige faldet et par år tidligere. Og han sagde det 
der, jamen altså jeg må jo så sige at mange af mine kommunistiske venner de synes jo det hele det er 5 
så forfærdeligt nu. Men øh, det synes jeg ikke, sagde han så, fordi jeg kan se kærlighedsgerninger 
omkring mig hver eneste dag. Altså forstået på den måde, du skal ikke bare sådan, du skal ikke 
begynde at holde juleaften den dag Saigon blev befriet eller sådan noget der. Altså det er mere sådan 
nogle processer der bliver ved med at køre om, at der vil altid være noget man kan gå ind i, og der vil 
altid være nogle ting du kan opleve. Hvis jeg kommer hjem fra Skeelund i morgen og synes at jeg har 10 
haft mange gode snakke med folk og det i øvrigt har været hyggeligt, jamen så har det været en god 
dag 

L:  Ja 

J: og har det været mindre godt, jamen så kan det være det hjælper på humøret når jeg har været i 
Paris og set hvordan det der vandprojekt i Benin det kører og, jamen, ja 15 

L:  grunden til jeg spørger, det er også for at få en fornemmelse for hvordan I arbejder, for f.eks. sådan 
nogle som DANIDA, de har jo nogle helt klare mål for hvad de skal opnå og f.eks. den der 2015 plan. 
Så det er sådan for at få en fornemmelse af hvordan arbejder I, hvad er I for en størrelse. Så det 
handler mere om processen og om at have et menneskesyn?   

R:  om at være med til at skubbe på til noget udvikling  20 

J:  Ja, fremad. Det betyder jo ikke at vi er imod at man, det er jo selvfølgelig fint nok at FN har stillet 
sådan nogle mål op, men man skal også passe på ikke at blive alt for fanget af sådan nogle statistikker  

L:  ja 

J:  Fordi de. En af dem vi har købt vores varer af, som sådan en privat importør fra Burkino Faso og 
andre lande i området øhm, åh nej hvad var det nu jeg tænkte, øh, jo, han sagde at øhm. Det er 25 
sådan en diskussion vi har kørende på nettet i øjeblikket om, om vores varer og de perspektiver der 
er ved det. Han sagde det er fint nok at kunne sætte nogle tal på hvor mange børn der er kommet i 
skole, men selve det at du kan fortælle hvem der er indskrevet i skolen, giver jo ikke nødvendigvis 
noget klart billede af hvem der rent faktisk har lært noget og kan gå ud og bruge det bagefter.  

L + R: (utydeligt) 30 

J: Altså forstået på den måde at hvis du har 115 elever i hver klasse så vil der altid være nogen der 
sidder og putter sig nede bagved og som ender med at have lært enormt lidt. Det er kvalitet af 
undervisningen betyder jo også enormt meget. Og sådan, altså alt respekt for 2015 mål, det er også 
fint nok at man laver nogle 2030 derefter og ser, og har sådan nogle pejlemærker. Man skal være lidt 
forsigtig med sådan noget der, man skal nogle gange se, hvad gemmer der sig bagved de der tal der 35 

L:  Ja for det er vel ikke et så stabilt miljø I arbejder i, eller altså, de afrikanske lande tænker jeg. Det er 
vel ikke noget hvor man på samme måde kan forvente, at der sker nogle processer som man måske 
ville kunne hvis man arbejdede herhjemme  

J:  Det er jo klart altså, et velfungerende samfund som det danske det kan du jo, der kan du tit måle det 
meget bedre ved altså. Og vores udviklingsminister han sagde jo engang, at hvis du vil have 40 
vellykkede udviklingsprojekter så skal du bare bygge motorvej i Kina. Der kan du jo altid gå ud og se 
at de er blevet bygget, og der er så og så mange der kører på dem og alle er glade. Men øh hvis du 
går hen og arbejder der hvor folk er fattige så vil der altid være flere fiaskoer. Og øh, sådan er det 
bare men altså, det er jo stadigvæk øhm. Selvfølgelig har folk et ansvar men det behøver jo ikke at 
betyde, at de enkle mennesker ude i de allerfattigste lande, at du kan bebrejde dem at der er 45 
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problemer. Altså jeg mener at det, at der kommer en klimatisk katastrofe, med at det regner for 
sjældent og det er alt for meget når det endelig kommer, jamen det har de jo ikke noget ansvar for. 
Det er jo øh, det er højst sandsynligt vores overforbrug der har skabt de forandringer, øhm. Så på den 
ene side så handler det lidt om, det handler jo meget om, at de godt kan noget men at de, de øhm. 
Men det er jo klart at hvis, det tyder det jo meget på, at det er; at det er vores overforbrug der er 5 
skyldig i klimaforandringerne, jamen så har vi også en forpligtigelse til at gøre noget, gå ned og være 
med til at give budget-støtte til landende. Eller at arbejde gennem foreninger som os, for at man kan 
blive ved med at se et håb de steder. Så den der med at øh hjælpe de dårligst stillede først den står vi 
absolut ved 

R:  Ja, det er en forpligtigelse i føler (J: ja) som vestligt land overfor de sydlige lande 10 

J:  Ja 

L:  Øh nu hvor vi sådan lige er lidt inde og røre omkring det, øhm sådan strukturen på jeres organisation 
eller forening, så har vi faktisk prøvet at lave sådan et lille diagram omkring det 

J:  Hmmm 

L:  Hvis du gider se om der måske er noget vi har gjort forkert 15 

R:  Eller misforstået det 

L:  for vi vil egentlig gerne have sådan lidt en dybere forståelse for hvordan I sådan rent praktisk… 

J:  Nu er det jo ikke FN vi er medlem af, det er FN Forbundet 

L:  Nåh har jeg skrevet FN? 

J:  (latter) Ja. Øhm… Ja men øhm, jo.  20 

L:  Ja. Øhm, så vil jeg egentlig også gerne høre, fordi det kunne jeg ikke rigtig finde så meget om inde på 
hjemmesiden, men hvordan de der arbejdsudvalg de arbejder, hvilken rolle de har 

J:  arh, men der sker ikke rigtig noget i nogen af dem i øjeblikket 

L:  (utydeligt)  

J:  Nej. Jamen altså, en gang imellem så sender jeg en mail til de andre der sidder i Emmaus gruppen. Og 25 
Ja altså, nummer 1 og 3 der sidder jeg ikke i, så jeg ved faktisk ikke rigtig hvad der sker. Og altså, 
jamen hvad skal man sige, fordi jeg sidder og har den der funktion som koordinator, det betyder jo 
ikke at jeg skal vide alt. Nummer 1 og 3 kan i princippet holde alle de møder de vil uden at jeg ved 
det.  

L:  Okay 30 

R:  Men det er nogen du vil sige der fungerer eller hvad, der sker ting deri … 

J:  Det tror jeg ærligt talt ikke de gør 

R: Det tror du ikke de gør 

J:  Nej. Altså, hvis vi har, med hensyn til dem i Amataltal i region Agadez, der sidder jeg godt nok i, men 
altså, jo der er, vi har jo altså stadigvæk kontakt med dem fordi vi får nogle mindre beløb fra 35 
tipsmidlerne og vi køber varer hos dem, og vi sender private bidrag derned, øhm, og vi sender nogle, 
og en pakke en gang imellem med lidt undervisningsmaterialer, ja det vil stort set sige kuglepenne. 
Og øhm, og lidt tøj de kan pakke sig ind i, fordi der er kuldegrader om natten i de her måneder. Øhm, 
årstiderne følger jo, der er koldt dernede når der er koldt her, for det er nord for ækvator. Men altså 
vi har stadig kontakten med dem, altså der, det kan være jeg en gang imellem får en mail derfra som 40 
jeg lige synes at de andre i gruppe 2 skal kende noget til men jeg. Jeg tror sådan set det, det øhm,  
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L:  Jamen vil det sige at der   

J:  De to 1 og 3 , jeg har ikke, jeg tror ikke der sker noget lige i øjeblikket 

L:  Okay, men den måde som det egentlig er tænkt at de skal arbejde, er det at de mennesker som 
sidder i de her arbejdsudvalg, at de har nogle samarbejds- samarbejdspartnere eller noget med en 
anden organisation eller lignende udvalg, som de så laver et projekt sammen med eller. Hvordan er 5 
det ligesom at tingene bliver 

J:  Jamen altså det som den der med Center og Diffa, Øhm, den første her, jamen der har vi jo fået 
DANIDA penge til et projekt der lykkedes ganske godt, med nogle nomader af Boudabe-folket som fik 
deres, en brønd der var mest deres, lad os sige det på den måde. Det var sådan et projekt der gik, 
kørte over halvandet år, og der viser sig at være vellykket, der er en nærmere forklaring inde på 10 
hjemmesiden. Det har jeg ikke haft så meget med at gøre. Så var det meningen man ville have haft 
fulgt op med et dialog-turisme projekt. Øh, det gik simpelthen i koks og smør, fordi der var, den 
person det skulle have hvilet på, han viste sig at være svindler. Han købte en bil som blev bogført 
som ny men viste sig at være brugt. Og vi har haft en masse bøvl der har trættet, det har slidt rigtig 
meget med at så skulle, projektet blev stoppet og man skulle rejse ned og forklarer hvorfor, og der 15 
skulle revisorer ind både dernede og herhjemme og øhm, det har tæret rigtig meget på kræfterne. 
Men altså selve organisationen som man samarbejdede med eksisterer stadigvæk men øh 

L:  Er det en lokal organisation 

J:  Det er en organisation som er baseret i øhm, en by der hedder Maine-Soroa der ligger i Diffa 
regionen i Niger  20 

L:  Okay 

J:  Og øhm, nu står der Diffa og Sinda, det er fordi der er en region ved siden af der hedder Sinda, og det 
der dialog-turisme projekt var egentlig, havde egentlig opbygget en del kontakt begge steder, men 
altså det kan være det bliver taget op igen  

L:  Men er det primært sådan at i arbejder, at der er en lokal organisation i et område og så bliver der 25 
skabt en kontakt mellem arbejdsgruppen (J: ja, ja) okay  

J:  Og hvis man så. Ja det er det der vil ske, hvis der sker mere. Og altså vores næstformand skriver 
sammen med en eller flere derfra, og den ligger sådan ligesom og  peger måske i retning af der skal 
ske noget nyt på et eller andet tidspunkt. Og øh, sidst vi havde generalforsamling, såh kan vi ikke lige 
give den et år mere og se om der bliver basis for et nyt initiativ, og det kan så også godt være der gør. 30 
Øhm 

L:  vil der være andre organisationer i det her samarbejde så, eller er det primært mellem jer og en 
lokal. Eller hvor stor og hvor bredt bliver det 

J:  Det bliver noget i den retning som du sagde lige før 

L:  Okay  35 

(60min 33sec) 

J:  Sandsynligvis. Man kan da forestille sig en aktør mere i området men igen altså, det kan altså også 
godt øhm. Det kan altså også godt strande på, at du nærmest er nødt til at flyve derud, fordi du 
risikerer at blive taget som gidsel hvis du som hvid person færdes på vejen  

L:  Hold da op 40 

J:  Så øhm,  
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L:  men der er ikke andre fra, sådan Emmaus samarbejde der så vil gå ind og for eksempel støtte jer i 
jeres projekt 

J:  Ikke lige dernede i hvert tilfælde  

L:  Nej okay 

J:  Øhm, den der nummer 3 der som, jamen altså den kan godt have noget i gang som jeg ikke ved noget 5 
om men, men øh,  

R:  Fordi de er selvstyrende arbejdsgrupperne 

J:  Ja, hvis der kommer rigtig kød på det, så vil det blive præsenteret for bestyrelsen og koordinator 

R: Og så er det egentlig, om der er et grundlag for et projekt, der bestemmer lidt om det er en 
arbejdsgruppe der fungerer eller ej. Du siger der er nogle arbejdsgrupper der ikke fungerer, så er det 10 
fordi der ikke har været grundlag for et arbejde med det område de er tilknyttet  

J: Ja, det kan man godt sige, ja. Altså nu hænger det altså også sammen med, at vi skal jo også forsøge 
at arbejde på en måde sådan at det, at jeg en gang imellem skal have lov til at sige, det her, det orker 
jeg ikke at røre ved. Fordi jeg skal ikke gøre, jeg skal ikke lave det hele  

R:  så de er egentlig meget selvstyrede de folk (J: ja) der er engagerede  15 

J:   Altså nu for eksempel Jens fra bestyrelsen som har lavet de der plakater for eksempel, jamen han, 
det var ham som synes vi skulle have sådan en arbejdsgruppe til økologi og bæredygtighed. Se du kan 
da for eksempel prøve at skrive til de der Burkinske Emmaus grupper du kan finde deres adresse inde 
på Emmaus International’s hjemmeside, der ligger der i hvert fald en der ligger sådan et stykke inde i 
Sahal området i hvert fald. Det ved jeg ikke om man han gjorde, jeg ved heller ikke hvad svaret har 20 
været. Men, eller hvad skal man sige, både det der, og det der kan i princippet føre til et eller andet 
nyt projekt initiativ på et eller andet tidspunkt. Men det kan også være vi ikke gør det, det kan også 
være vi siger vi har alligevel en funktion ved at, jeg har det der med at jeg sidder i det internationale 
politiske udvalg, altså udvalget for  politiske aktioner og international solidaritet i Emmaus, der har 
jeg noget at lave både på min, vi har jo haft, jeg havde et telefonmøde den 31 oktober og nu skal jeg 25 
så til Paris i næste uge og der er jævnligt noget på mailen at forholde sig til og . Jamen altså, den 
enkelte kan hurtigt få rigeligt at se til og så er jeg nogle gange nødt til at sige ,jamen det er da dejligt 
hvis vi får lavet det der eller hint i foreningens navn men øh. Det bliver stort set uden mig  

L:  Okay 

(1hr 3min 16sec) 30 

J: Altså sådan. Altså hvad skal man sige, noget af det her, der er jeg altså bare nødt til at sige: ”i 
princippet”. Øhh, den fjerde her, vi plejer at mødes en gang om året og så plejer vi sådan at 
korrespondere pr. mail, måske gennemsnitlig en gang om måneden lidt afhængig af hvad der er gang 
i. Og igen, altså, det er jo også sådan med frivilligheden i dag, at folk har rigtig meget at se til ude i 
deres såkaldte pulveriserende liv, så man skal nogen gang, hvis man gerne vil have en gruppe frivillige 35 
omkring sig, så skal man passe på ikke at overbebyrde dem med oplysninger og ikke sende mails for 
ofte. Så der er sådan lige en balancegang dér. Nogen de vil hellere have at de sætter én aften af og så 
kommer vi og hygger os og snakker lidt alvorligt indimellem og prøver at nå det vi skal, frem for at 
der er en mail hver anden dag. Det skal, det hører også med til hvilket som helst 
organisationsarbejde, du skal prøve dig lidt frem med, hvor meget kan den enkelte være med til, og 40 
passe på ikke at presse den enkelte for meget.  

L: Det leder os jo egentlig hen til vores spørgsmål omkring ansatte og frivillige. 

J: Jamen der er slet ikke nogen ansatte i øjeblikket.  
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L: Nej det kan vi så forstå … 

J: Om der nogensinde bliver igen det er meget usikkert, så der er kun frivillige. Og der er sådan en, ja 
det er en lille gruppe frivillige der ikke er medlemmer, det er nogle vi har scoret gennem Projekt 
Frivillig, som vi så har. Der er kun én af dem der har meldt sig ind, men der er 3, der er en 4-5 stykker 
der sådan regelmæssigt sidder og laver lidt oversættelsesarbejde. Mest til og fra fransk, men en gang 5 
i mellem også engelsk og spansk. Emmaus International har oprettet en hjemmeside der hedder 
Planét Emmaus, altså hvor, forstået på den måde at… Den der hedder vores internationale, den 
handler om paraplyen, og den der hedder Planét Emmaus, den handler om de enkelte 
organisationer. Og går man så ind og finder GtU dér, så kan man se fire styks indlæg, debatindlæg, 
eller rettere seks, fordi de to af dem er nekrologer over henholdsvis Abbé Pierre og den længst 10 
siddende formand, og de, alle seks, er oversat til alle de tre sprog. Sådan at man kan gå ind og, man 
skal jo kunne enten fransk, engelsk eller spansk. Det var sådan noget jeg lige fik dem til her for nyligt 
at få de to nekrologer… De var jo skreven lige efter pågældendes dødsfald i 2007 og 2008, hvor altså 
Abbé Pierre er den ene og den anden var den længst siddende formand for bevægelsen. Øhm… Så 
skrev jeg lige til informationsafdelingen, de havde skiftet en del ud på hvem der har været ansat, 15 
men så tænkte jeg at nu har de nye været der længe nok til, at jeg godt kan bede om at få de to 
nekrologer sat ind, for det er mange år siden jeg fik dem oversat til de tre sprog. Men der er så fire 
andre indlæg derinde som på et eller andet tidspunkt har stået som blogindlæg på Ulandsnyt.dk og 
som jeg så har fået nogen til at oversætte. Og nogen gange så, nu vores søn, han skal jo lige, ham 
hjælper vi lidt økonomisk en gang i mellem, han læser samfundsfag og litteraturhistorie i Århus. Så 20 
ham har vi også en gang i mellem fået til, eller ”kan du ikke liiiiiige lave den dér på engelsk?” 

L: Det er da meget godt at kunne trække på andre end bare medlemmerne.  

(1hr 7min 09sec) 

J: Ja.  

L: Øhh, ja fordi vi har egentlig et spørgsmål, også omkring, hvad hedder det... ja, de aktive medlemmer: 25 
hvilke funktioner de har. Der er bl.a. et der går ud på, om de er specialiserede inden for det arbejde 
de udfører? Altså for eksempel, dem der sidder i arbejdsudvalget. 

J: Ja…  

L: Eller om det er nogle mennesker som bare har et stort engagement og måske en eller anden viden 
eller interesse for et område og så laver de noget, eller er det noget de er uddannet til. 30 

J: Ja. Altså den gang vi havde det der lange projektforløb, der trak vi altså noget på nogen med 
bestemte uddannelser. For eksempel, øhh det kan I læse om i Introhæftet, at vi… det at vi 
overhovedet fik vores opmærksomhed henledt på området, er jo fordi vi har et medlem som er 
lektor i arabiske og berberiske sprog, med særligt henblik på det tuaregiske sprog, som han har lavet 
en latinsk bogstavering til. Som så er i funktion i, overfor både børn og voksne i Amataltal området.  35 

L: Ja? 

J: Om det også, jo det skal vist nok være spredt til enkelte andre skoler rundt om i landet, der er et 
par… jo det mener jeg at have fået at vide. At øhm… Der har vi altså brugt hans viden, altså har, 
nogen gange har han også korresponderet direkte med Kooperativet i Amataltal og har altså leveret 
både en historiebog og matematik bog til, og en eventyrbog. 40 

L: Ja den læste jeg godt om inde på hjemmesiden. 

J: Ja, altså sådan at han altså har sørget for at nogle af de tuaregiske børn, når de kommer i skole så 
kunne de få læst op, så kunne de lære at læse de samme eventyr som deres mor havde brugt da de, 
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når de skulle knalde brikkerne i. Så der har vi så, dér har vi helt klart brugt en bestemt, en bestemt 
faglige evner hos nogle.  

R: Er han medlem af GtU så? 

J: Ja. 

(1hr 9min 24sec) 5 

R: Så det er medlemmerne I trækker på der? 

J:  Det er langt hen af vejen medlemmerne, altså bortset fra de der oversættere, der er vi ikke, der er 
kun én af dem der har meldt sig ind 

R: Så der er mange af jeres medlemmer der er aktive også? 

J: Ahh mange er et vidt begreb, men altså et sted mellem 10 og 20, og måske 30 når det går højt. 10 

R: Og så resten af medlemmerne, det er bare nogen der donerer penge, eller hvad man skal sige? 

J: Ja, de betaler deres kontingent. 

L: Kan du lige for god ordens skyld sige, hvor mange det er?  

J: Hvad siger du? 

L:  Hvis du lige for god ordens skyld kan sige, hvor mange det er. Hvor mange medlemmer … 15 

J: 167 i øjeblikket. Så… men altså. Vi fik også fat i en… Der var også en der gik meget ind i, og sådan de 
forskellige undervisningstiltag… altså de pædagogiske metoder i undervisningen… som vi også har 
trukket på og som har korresponderet direkte med nogen af, med nogle konsulenter i Niger, der 
sådan skulle evaluere projektet med visse mellemrum. Og så den tidligere næstformand er 
landbrugstekniker og fremstiller sådan forskellige apparater til brug i landbruget og ved lidt af hvert 20 
og har arbejdet både i Senegal og i tre lande i Østafrika, og ham har vi også sådan trukket lidt på med 
dyresygdomme og den slags. 

L: Så jeres projekter er lidt udvalgt efter, hvilke kvaliteter I har i medlemmerne, eller hvad man skal 
sige? Eller har det bare været mere tilfældigt? 

J: Altså, der er ham der Karl Presse, som han hedder, der er et pænt billede af ham inde i hæftet, det 25 
var på hans initiativ vi engagerede os i Amataltal. Men vi gjorde det altså ikke kun fordi vi syntes, at 
nu skulle, at nu skulle hans livsværk prøves af dér. Vi gjorde det også fordi det helt klart er et meget 
fattigt område. De er, Niger er næsten altid mellem de fem fattigste lande, og nogle gange det 
fattigste på de der Human Development Index, eller hvad de nu kalder dem. Og så var det jo ligesom 
helt oplagt at, det område dér og opad er helt klart fattigere end de er nede i hovedstaden og de 30 
byer dér ligger tæt på Nigeria. Så… jo de kan være fattige nok men… Vi var ikke i tvivl om at det 
passede fint med vores værdigrundlag at gå ind dér. Så det brugte vi en række kræfter, mange 
kræfter i de der 12 år. Og vi har stadigvæk kontakt med dem.  

(1hr 12min 19sec) 

L: Når I så har de her projekter og de her forskellige arbejdsudvalg de har fået det til at køre, øhm så er 35 
der nogen gange nogen der tager ned og holder opsyn med det, eller? 

J: Øhh… 

L: Vi kan i hvert fald læse inde på hjemmesiden, at der er nogle historier om, at der er en eller anden 
repræsentant eller sådan noget fra GtU, som så har været nede i for eksempel sådan en arbejdslejr. 
Er det så … 40 
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J: Ej det der ord ’arbejdslejr’, det kan vidst kun bruges i den der sammenhæng, hvor jeg var i Benin i 
2004. Men, men, men… hmm… 

L: Vi kan i hvert fald læse, at I ikke som sådan har nogen udsendte. 

J: Vi har ikke nogen der bor dernede fast, nej. Altså vi har jo… Jeg har besøgt Amataltal i 1999, i 2000 og 
i 2003. I 2007 tog jeg kun ned til hovedstaden Niamey, og så kom de og mødte mig der, fordi der var 5 
allerede dengang alvorlige trusler for ens sikkerhed, hvis man skulle der op 

L: Så det er på eget initiativ, at man tager derned? 

J: Ja men alle gangene var det finansieret af den bevilling vi havde fået af DANIDA. 

R: Så det er for at tage ned og holde øje med projekterne, og måske hjælpe lidt til, at I tager derned 
oftest? 10 

J: Ja altså, skal man sige, den der med at holde øje det handler, eller holde opsyn, eller hvad skal man 
sige… ej det handler meget om, altså vi havde allerede dengang, vi fik jo en rapport en gang om 
måneden, det bad vi om. Og det hører også med til DANIDA konceptet når du skal søge sådan noget. 
Men så, vi rejste jo derned for… fordi den der personlige kontakt er vigtig. Det er altså vigtigt, du 
sidder og hygger dig med te drikningen og får nogle historier af forskellige slags. Det der 15 
menneskelige møde det… så du får givet nogle flere dimensioner som staterne måske ikke kan give 
på samme måde. Statslige organisationer, altså. Det er jo noget der sidder i ens egne erindringer, at 
du har siddet ved et bål og drukket te tre gange på de samme blade. Altså det er sådan noget 
tradition de har hos tuaregerne at man koger tre gange på de samme blade , og det anses for uhøfligt 
at rejse sig fra selvskabet før du har drukket dit tredje glas, og når du drikker det tredje så er der jo 20 
ikke meget te tilbage, det er mest sukker. Så man siger, det først glas er bittert som livet, og det 
andet glas er mildt som døden, og det tredje glas er sødt som kærligheden. 

L: Nå det meget fint sagt. 

R: Kan man sige, at dét er en fordel I har frem for de store organisationer, at I har mulighed for de her 
personlige møder og få en anden dimension på tingene? 25 

J: Ja.  

R: Kan man sige det? 

J: Ja det kan man helt afgjort godt sige, ja. Fordi, man kan godt have en mistanke til at… altså DANIDA i 
øjeblikket, hvis vi tager Niger, de lander i lufthavnen og så skal der køre et par politifolk på hver sin 
side af. Så skal de hen til den danske repræsentation, jeg ved ikke hvorfor de ikke kalder det 30 
ambassade men det gør de altså ikke. Jeg har været der et par gange og der hænger et billede af 
Margrethe og man kan godt se, at det er meningen, at det skal ligne noget dansk. Men så sidder de 
måske dér og forhandler, og det er jo ikke nær så forskelligt fra det man kender derhjemme, som hvis 
du kommer ud i fjerne landsbyer, som måske dårligt nok er landsbyer, men hvor der bare lige er slået 
lejr indtil græsset er ædt. Altså det er altså noget andet. 35 

R: Det andet er mere bureaukrati, hvor I har mulighed for ligesom at have ’hands on’, eller hvad man 
skal sige.  

J: Ja det tror jeg, for det er jo sådan, nu er det jo så også specielt i Niger i øjeblikket, at du aldrig ved, 
hvornår du bliver overfaldet, så. De kan dårligt nok tage, køre til (BY) og (BY), vi er næsten nødt til at 
flyve derud, så det bliver vores folk også nødt til, hvis vi skal genoptage et samarbejde med 40 
organisationen i Mainés-Sora. Det ved vi så ikke, det er noget af det vi skal have op. Vi plejer at have 
et medlemsmøde, hvor vi ingenting beslutter, og så en generalforsamling som kører efter bogen, om 
man så må sige. Og lige nu ved vi så ikke, om vi skal have et medlemsmøde i, først på, 2014. Men 
generalforsamlingen den holder vi en lørdag i juni, eller en søndag. 
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L: Og det er dér langt de fleste beslutninger bliver taget, eller? 

J: Der bliver der altså taget de der beslutninger, der skal gælde et år frem i tiden. 

L: Som gælder for hele organisationen. 

J: Ja. 

L: Okay, og ting der har med de forskellige projekter eller kun inden for arbejdsgrupperne, det bliver 5 
besluttet dér? 

J: Ja. 

L: De behøver ikke nødvendigvis komme ud over? Altså for eksempel op til bestyrelsen, på den måde? 

J: Det kommer jo an på om der sker et eller andet uventet i løbet af året. Altså vi har jo haft en… jamen 
på et tidspunkt fandt vi ud af, at så længe vi ikke har DANIDA-penge, så behøver vi altså heller ikke 10 
bruge 6000kr. om året til at få vores regnskab revideret.     

(1hr 18min 00sec) 

J: Men for at få det lavet om, så skulle vi holde en ekstraordinær general forsamling, så i år, i januar i 
år, der holdt vi et kombineret medlemsmøde og generalforsamling, simpelthen for at få 
vedtægtsændringerne igennem sådan at det ikke var absolut nødvendigt at regnskabet skulle have 15 
en statsautoriseret revisor. Hvis du bliver forvaltet af Danida penge, så skal du. Men hvis du ikke gør, 
så behøver du jo ikke, og så tænkte jeg, nå ja men det her er vi jo nødt til lige at... Nogle gange så kan 
en organisation jo også komme til at hænge fast i nogle gamle vaner. Altså da vi blev stiftet, der 
oprettede vi jo en giro konto, men det er jo mange år siden der var noget der hed, noget der hed 
postgiro, altså det endte jo med at hedde girobanken, og senere hen Danske Bank. Så tænkte vi, 20 
hvorfor i al verden blev… jamen det er med sådan man tænker, hvorfor har man ikke lavet det her 
om for længe siden. Men nu har vi, nu har vi fået oprettet en konto i Sparekassen Himmerland, sådan 
at vi kan cykle et par hundrede meter og se folk direkte i øjnene altså. Det… Man er… Det vil I sikkert 
opdage, hvis I går rundt og studerer organisationer rundt omkring, det der med gamle vaner og ting 
man skulle have gjort for længe siden, det det… Jeg kan ikke forestille mig nogen steder, hvor det 25 
ikke vil optræde. 

L: Men det er så fordi jeres organisation, den er sådan meget uformel, og den ikke er så bureaukratisk 
altså? 

J: Ja, det synes vi ikke selv vi er, nej. 

L: Nej, for det kunne jeg godt forestille mig, at hvis der var nogle af de sådan lidt større, etableret er 30 
måske et forkert ord, men sådan noget som Røde Kors, eller nogle af dem som er sådan lidt mere 
fremme i det offentlige, at de måske havde nogle andre procedurer at gå efter, at der var det måske 
vigtigt for dem, at de hele tiden var med, og hele tiden fik de der ændringer og det hele skulle 
dokumenteres, for eksempel alt hvad der sker. 

R: Men det er også derfor jeg synes det er spændende, den der dimension med, at der så er nogle 35 
fordele ved at I måske ikke har så meget bureaukrati, men så har I nogle andre dimensioner. I har 
måske mulighed for at gøre nogle andre ting, fordi I kan være med i projekterne rent praktisk, måske 
fordi I ikke skal sidde og skrive lange rapporter eller hvad ved jeg. 

J: Altså vi skriver jo ikke lange rapporter hver gang vi har været ude på et kræmmermarked, det gør vi 
ikke.  40 

R: Men tror du det har indflydelse, altså på jeres arbejde i forhold til nogle af de større organisationer, 
det der med at I… Du sagde, at I fik nogle andre dimensioner, fordi at I var med i projekterne selv, 
med en personlig… Tror du, har det for eksempel indvirkning på, hvilke projekter i vælger? 
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J: Jamen det er der jo altså også i de store organisationer, men der er selvfølgelig, der vil jo være 
mange passive medlemmer. Altså dem har vi jo også et par stykker af jo. Men altså historien i det 
danske u-landsmiljø, den giver jo nogle eksempler på, hvordan nogle bestemte initiativer oprindeligt 
er kommet fra ganske små organisationer. For eksempel så… Altså selve det der med at 
genbrugsarbejde både kan skabe overskud og direkte være noget du sender derned, som for 5 
eksempel alt det tøj de sender fra Sverige til (NAVN) flygtningelejr, der er vi jo pionerer i Emmaus, 
både sådan i generelt og her i Danmark. Vi begyndte at lave genbrugsarbejde inden Røde Kors og 
Folkekirkens Nødhjælp gjorde det. Og hvis du tager Fairtrade, jamen en gang eksisterede der i Århus 
en forening der hed Udlandsfonden 1962, jeg ved ikke lige hvor de har det årstal fra, for de har et par 
gange fortalt mig at de egentlig startede nogle år før, allerede, i hvert fald på et mindre formelt plan, 10 
allerede i sidst i 50erne, med at importere håndværk og formidle det. Det startede jo nærmest et 
halvt, et kvart århundrede før det startede med dagligvarer. Og ulandsforeningen Svalerne, som har 
været medlem af Emmaus engang, de har også været med til, på et ret tidligt tidspunkt, at 
eksportere håndværk fra… Ja det er jo så fra samarbejdspartnere fra Bangladesh og Indien, Øhm… Og 
der er de så begyndt med dagligvarer, der var det sådan en lille forening der hed Kirkernes 15 
Ulandsoplysning. Altså det er som om nogle gange så kommer… Det er sådan to initiativer, hvor man 
kan sige, oprindeligt er startet hos ganske små organisationer, og så er de store først kommet med 
når der er gået X antal år. Og hvordan det går til, jamen det kræver jo nok en større sociologisk graf 
for at kunne forklare, men altså det er historiske fakta. 

(1hr 23 min 24sec) 20 

L: Øhm jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, om I sådan har nogle krav til enten de 
samarbejdspartnere som I vælger at arbejde med, eller de projekter som I vælge at indgå i? Om der 
er, hvad kan man sige, måske visse visioner, der skal stemme overens, eller om der er nogle ting I 
simpelthen ikke har lyst til at gå med til, af den ene eller anden grund? 

R: Ligesom Emmaus havde noget med demokrati 25 

J: Ja men altså… Det er jo, hvad skal man sige. Der er jo, nu nævnte jeg ham, en organisation fra Togo, 
hvor vi har enkelte varer fra, som… Fordi, han var jo sådan set med for halvandet år siden, da vi 
havde international generalforsamling i bunden af Biskaya bugten, mellem Bayonne og Biarritz, så 
købte jeg nogle ting af ham og der er et par halskæder og en taske tilbage endnu. Både hans 
organisation og et par  andre har man altså i Emmaus Afrika fulgt med i igennem en årrække, og 30 
draget den konklusion, at de flyttede sig altså ikke på et demokratisk, med demokratiske principper. 
Og så ville man altså ikke lukke dem ind. 

L: Nej okay 

J: Men der er en Togolesisk organisation der er lukket ind, hvor de havde en klar fornemmelse, at det 
blev altså mere og mere demokratisk som årerne gik. Så, det er jo ikke noget jeg er tæt på, det er 35 
bare noget som jeg har fået forklaret, men vi løber jo uvilkårligt ind i det, i en hvilken som helst 
sammenhæng, ude i de varme lande. Fordi at hvis vi nu tager, nu lærte vi det der i Amataltal og det 
kendte, det lange forløb der. Fordi Karl Presse, den her sprogprofessor, han havde skrevet sammen 
med ham her helt fra ’81 af, eller deromkring, i alt sit videnskabelige arbejde med det tuaregiske 
sprog, skrevet sammen med ham, og så havde han spurgt om han kendte en organisation der kunne 40 
gå ind og være med at forbedre deres situation og få gjort deres brønde gjort i stand og sådan nogle 
ting. Og så er vi så gået ind i det, og haft det der forløb i over tolv år. Men altså han hed Abdurn 
Muhammed, og han har en bogmesterpost i området i dag. Men der gør sig jo nogle ting gældende, 
som betyder, at du kan ikke, det er svært at tale om… De har søgt optagelse i Emmaus og det er vist 
nok meningen at de skal have besøg inden så længe af nogen fra Burkino Faso eller nogen fra Benin 45 
eller måske fra begge dele, men jeg er lidt spændt på at se hvordan det spænder af, fordi han oplever 
jo at være den eneste i et område på størrelse af hele Himmerland, der har taget en uddannelse. 
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R:  Hold da op 

L: Altså som i en grunduddannelse eller en højere uddannelse? 

J: Ja altså, der er enkelte andre der har gået i skole. De var i Danmark i 2001 og der fulgte 
landsbylederen med, og han, er død nu, men har også gået i skole, og så en med  en fremtrædende 
position i kvindegruppen som havde gået i skole i en anden by. Men ellers så er de analfabeter alle 5 
de andre. Og det betyder jo så også, at når du så har en person, altså han er jo så uddannet, han er 
uddannet lærer, og når han ikke er borgmester eller projektkoordinater, så er han skolelærer. Han får 
jo en fantastisk position med fordele og ulemper. Folk klynger sig til ham, og ser et håb i ham, folk fra 
hele det der område, det er måske en 20-30.000 mennesker du taler om, hvis du  regner dem med 
der nomadiserer igennem området i nogle dele af året. Fordi hvem skulle de ellers have et håb til, det 10 
er ham der har taget en uddannelse, det er ham der kender nogen rundtomkring, men det stiger ham 
sgu da til hovedet også. Vand løber nedad og magt stiger til hovedet. Han får en, han får jo en 
kolossal betydning, i kraft af at være den eneste i området der har taget en videregående 
uddannelse. Og det… Jamen jeg har på et tidspunkt siddet og forklaret ham, at det ikke er nogen 
særlig god ide, at han modtager løn samtidig med at han sidder i en bestyrelse. Men jeg kunne godt 15 
mærke, at det brød han sig ikke om at snakke om. 

(1hr 28min 51sec) 

L: Ville det være sådan noget som kunne gøre, at I havde lyst til at afbryde et samarbejde? 

J: Nej 

L: Nej okay 20 

J: Fordi, det dét her handler om, det er at se en generation længere frem. Fordi, der er jo blevet 
gennemført voksne undervisningskursusforløb på grund af bevillingen, og der er børn der er kommet 
i skole og der er både tuaregisk og fransk, altså både det der er deres modersmål for de fleste plus 
det der er det officielle sprog i landet. 

R: På grund af samarbejdet? 25 

J: Ja. Det vil altså sige, at den der skole er i hvert fald stadigvæk i gang, så meget ved jeg. Og i og med 
der så er nogen der på den måde, der, nogen af dem lærer at læse, I skal nok være forberedt på, at 
det gør de ikke alle sammen, fordi… Jamen de skal hjælpe med at passe dyr derhjemme og så videre, 
men der er nogen af dem der får lært at læse. De bliver nysgerrige, og sætter sig ind i… Altså 
nysgerrigheden fejler jo ikke noget. Noget af det som de kan finde på at spare sammen med, i nok så 30 
fattige familier, er hvis de kan blive enige om, at en af dem, jeg tror tit det er flere familier der går 
sammen, om at købe en transistor radio. Så sidder de der ved bålet og følger med i hvad der sker 
over hele den store verden. Der er jo ikke tale om at, at de har, at de kun vil vide hvad der sker i 
deres egen lille område, den nysgerrighed har alle mennesker jo i et eller andet omfang. 

L: Ja det er klart 35 

(1hr 30min 32sec) 

J: Altså nogen kan jo så vælge den fra, men altså, men grundlæggende er de fleste mennesker jo 
nysgerrige.  Og det vil jo sige, at når du så kommer en generation længere frem, så vil du også have 
et reelt grundlag for at du kan skabe, kan få skabt et eller andet der ligner et demokrati. Fordi altså… 
Nu havde vi en antropolog nede for at lave forundersøgelser i sin tid, inden vi startede hele det 40 
forløb der, og hun gjorde også opmærksom på, at ej der altså er en brøndgraver der godt kan finde 
ud af at sige ham imod en gang i mellem. Det var bare for ligesom at sige, at folk kan jo godt… Hun 
kunne for eksempel godt se, hende der Ingrid som vi stadig har som medlem heldigvis, hun kunne 
godt se at, at den der brøndgraver, han er særdeles velbegavet, hvad enten han kan læse eller skrive 
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eller han ikke kan, og det kunne han ikke. Fordi han kan godt, en vis abstrakt tænkning kan han altså 
godt præstere, og miljøbevidsthed og sådan noget. 

R: Men I har ikke på den måde sådan nogle krav til jeres samarbejdspartnere, der står i jeres vedtægter 
for eksempel eller sådan, det er noget I vurdere hen ad vejen? 

J: Jamen altså, det handler jo også om at nogle gange så er vi nød til at give Danida en sludder for en 5 
sladder med hensyn til om der er blevet bygget demokrati op. For vi ved selv fra vores 
vedkommende, at det kan du slet ikke tale om i den her generation. Det kan ikke lade sig gøre. 

R: Nej, det er måske urimelige krav at stille? 

J: Ja, det kræver at der er mange flere der får taget en uddannelse på et eller andet mellem niveau. At 
de tager en folkeskole og kommer ind til gymnasiet i (BY), og de derfra kan gå videre og blive 10 
håndværkere, håndværkere er der heldigvis nogle stykker af, men at de så for eksempel også kan 
blive sygeplejerske eller lærer, og komme tilbage og bruge deres uddannelse. Altså sådan nogle ting 
der, det er jo dét der skaber et demokrati på længere sigt. Så der har vi altså været nød til at sådan… 
Ja der synes jeg nok vi har pyntet lidt på det når vi har. Men altså vi har jo skabt, vi har jo haft 
evalueringsmissioner dernede, det er noget du skal. Du skal både besøge dem og så skal du finde 15 
nogle neutrale til at evaluere, og det hører også med til noget, at det vi har… altså det skal du når du 
får DANIDA penge. 

L: Jeg sad faktisk lige og tænkte på noget, men nu har jeg glemt det igen, det var lige i forlængelse med 
det her 

R: Det kan være, i forbindelse med samarbejdspartnere, kan du sådan helt… det kan godt være I har 20 
mange forskellige, men kan du sådan helt ridse op, sådan helt, hvad det er for nogen, de store I har 
måske. I har Emmaus, I havde … 

J: Ja altså Emmaus er jo vores modernetværk vil jeg sige 

R: Så havde I de der Terre, er det også en organisation i sig selv? 

J: Ja det er en stor organisation i Belgien, som vi, vi oversætter tit artikler fra dem til vores blad. Og det 25 
er jo stort set det, og så er det jo også sådan lidt igennem dem, at vi får sådan lidt at vide om Tassalit 
i Mali, hvor vi havde vores første fokuspunkt, om jeg så må sige. 

(1hr 34min 00sec) 

J: Ehm… Ja så har vi så… Så er vi kollektivt medlem af FN Forbundet, fordi det er sådan et sted, hvor du 
kan blive opdateret på menneskerettigheder og konfliktløsninger og fred og sikkerhed og sådan 30 
nogle emner. 

L: Så der får I noget information fra? Hvad der sådan sker i landene? 

J:  Jamen det er sådan et… Hvad skal man sige? Det er dér, hvor du kan have nogle kontakter til andre, 
det kan du typisk få gennem en paraply organisation som FN Forbundet. 

L:  Og der har I så nogle sparingspartnere, eller igennem de andre organisationer? 35 

J: Jamen altså jeg sidder i repræsentantskaber og er til møder to gange om året. Min bror er formand 
for menneskerettighedsudvalget, og sidder også i bestyrelsen. Så han er der jævnligt derinde 

R:  Så betydningen af jeres samarbejde er det mest oplysning eller kører I jeres projekter også gennem 
samarbejdspartnere? 

J:  Det er mest oplysning 40 

R:  Det er mest oplysning 
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J: Ja 

R: Og så kører I nogle projekter selv, mere eller mindre en gang imellem? 

J: Ja sådan kan du godt kalde det… Altså vi ved, lige nu står vi sådan lidt i et vadested. Altså skal vi kaste 
os ud i sådan noget DANIDA eventyr igen, for og imod. Udviklingsministeren har jo været inde på, at 
nogle af organisationerne måske kunne være lige så meget til gavn ved at være dem, der stiller de 5 
frække spørgsmål. Fordi, du kommer altså nemt ind i et bestemt sprogbrug og et bestemt tankesæt, 
hvis du skal have penge fra Danida. De kalder det jo bestemte ting som… 

(Interview afbrydes af konen) 

(1hr 37min 12sec) 

J:  Men altså apropos samarbejdspartnere, der er jo en organisation med base i Århus, der er sådan en 10 
paraply organisation, der hedder Civilt Samfund i Udvikling.  

L:  Arg ja, CISU 

J: Ja, forkortet CISU. Den har tidligere været projektrådgivende. Det er så den, den står vi som medlem 
af og det er så for at få rådgivning til, hvordan man kører et projekt. 

L:  Hmm okay. Jeg kom i tanke om, hvad det var jeg ville spørge dig om. Det var at, når nu I har de her 15 
kontakter i de forskellige lande, om I så nogensinde bliver spurgt om I vil indgå i et eller andet 
samarbejde? Og om I så af den ene eller anden grund bliver nød til at sige nej? 

J: Jo men altså… Nå ja altså når nu jeg for eksempel har været til Emmaus general forsamling, så kunne, 
så har nogle af de organisationer fra Vestafrika jo altså været lidt ude efter, om vi kunne lave noget 
sammen med dem på et tidspunkt, og så er man jo altså bare nød til at passe på ikke at begynde at 20 
sige en helt masse. For vi skal jo… Vi er jo ikke vildt mange kræfter sådan lige nu, det må vi altså sige. 
Der har været… Antallet af arbejdstimer, det samlet antal arbejdstimer i organisationen har jo været 
væsentlig større, da vi havde det der forløb i Amataltal. Men altså, når det så er, om vi så eventuelt 
skulle gå ind i noget, så alle de der sikkerhedsproblemer gør, at det ikke kan være i Mali eller i Niger, 
så kunne det da godt være det skulle være i Burkina Faso. Men altså det er rigtigt nok som du spørger 25 
om, der har været nogle forespørgsler som man har været nød til at glide lidt af på, indtil man synes 
man er folk nok til det. 

L: Mmmm, så det handler om ressourcer? 

J:  Ja det handler i høj grad om ressourcer, det handler, et eller andet om… Jamen det kunne jo godt 
være, at en eller anden lige pludselig, der ud fra vedkommendes kontakter finder ud af, at nu skal der 30 
sørme ske noget i Genvej og GtU, eller måske være med til, at det skal være i dens regi. Pludselig kan 
der ske en helt masse nyt, det kan man jo ikke vide, det er… Det er jo heldigvis… Der kan komme 
nogen der på basis af en vores arbejdsgrupper, og komme og siger, at nu skal vi altså lige tage fat i 
noget lidt større igen. Men det er jo ikke sådan, at vi slet ikke laver noget, altså, men vi har jo… Vi har 
et medlem der bor i Herlev, der hedder Marianne, som plejer at sælge vores ting på noget der 35 
hedder Colour Café, der foregår omkring Sankt Hans et sted i København, det plejer at være 
Fælledparken, men flyttede desværre på halen sidste gang. Og, jamen så er det så dét som hendes 
kræfter rækker til. Og… 

L:  Og hvis det så, årh nej undskyld 

J:  Nej kom bare med det 40 

(1hr 40 min 33 sec) 

L: Hvis det nu var at der var nogen som tilbød jer et eller andet projekt, eller et samarbejde, og det var 
noget I virkelig brændte for, men måske ikke syntes at GtU havde ressourcerne til det, enten i form af 
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finansiering eller mandkraft, har I så noget I kan trække på, eller nogle ting I kan søge om 
finansiering?  

J: Hmm… Jeg kan forestille mig vi kunne få en situation, hvor vi simpelthen er er for lidt, og flere må 
indgå i projektgrupper. 

L Okay, men der findes ikke for eksempel nogle fonde man kan søge i, eller? 5 

J: Nårh jo, altså vi kan godt, jo jo, vi har jo fået penge fra andre end DANIDA 

L: Okay 

J: Vi har, altså vi har jo gennem mange år fået nogle beløb fra tipsmidlerne, men det er jo en skygge af 
sig selv efterhånden. Da det gik vildest til var der da nogle gange, hvor vi fik 100.000 kr. om året. Og i 
dag får vi ikke ret meget mere end, der får vi omkring 3.000 kr.  10 

R:  Hvordan kan det være? 

J: Jamen det er jo fordi konkurrencen er givet fri på tips og lotto området 

R: Nårh, så har de ikke så stor omsætning som de har haft? 

J: De har en meget lille omsætning efterhånden. Ja jeg ved jo ikke hvad andre får, men det er nogle 
andre dimensioner. Men altså vi har da været ude og søge sådan lidt hist og pist. Der er nogle der 15 
hedder Fonden 17. December 1981, så er der nogle der hedder Asta og Julius P. Justesens Fond, og et 
af vore passive medlemmer sidder i bestyrelsen for dem begge to, så der har vi et par gange kunne. 
Men der er ikke nogen af os, som nogensinde har mødt hende, men altså hun må jo være 
behjælpelig til, at dér har vi da fået sådan nogle i størrelsesordenen omkring 80.000 kr. et par gange. 
Og, ja men det ligger langt tilbage efterhånden, at vi sidst har været ved at søge sådan nogle der, 20 
men Frit Oplysningsforbund i Århus gav os 10.000 kr. for 3 år siden, tror jeg det er, men det var noget 
med, at de pludselig fandt ud af, at de ville sende alle deres julehilsner elektronisk, og så regnede ud 
hvor mange penge de havde sparet på det, og så fik vi dem. Så er der så nogen andre der har fået 
dem de efterfølgende år. 

L: Fordi det jeg tænker er, at hvis der nu var et eller andet, sådan et hjerteprojekt, og så i og med I er 25 
frivillige, at så kunne det godt være, at der ville være nogle grupper som, eller nogle organisationer, 
som havde lyst til at investere i det, fordi… Jeg tror det kun er et par dage siden, hvor jeg læste at, at 
for eksempel andre større humanitære organisationer, der er der omkring 70% der går bare sådan til 
administration. 

J:  Det lyder grimt 30 

L: Så der var ikke ret meget af det som folk faktisk donerer, som går til de egentlige projekter 

J:  Hvad er det for en organisation, hvor det er så slemt? 

L: Jeg tror det har været nogle af de der sådan helt store, enten noget Røde Kors eller et eller andet 

J: Ej det tor jeg altså ikke på 

L: Nej men jeg kan ærlig talt, jeg skimtede det bare over, på en forside af en hjemmeside. Så der har 35 
bare været et eller andet, men altså det er jo reelt nok, at der er relativt mange penge som går til 
administrative ting i de støre organisationer. Så jeg tænker at det kunne godt være, man kunne bruge 
det som et trækplaster, det der med at man er frivillig, hvis det var der kom et projekt. Men det er 
ikke noget I har gjort brug af? Det er mere den vej jeg går. At man sådan reklamerer for en særlig sag. 

J:  Altså du mener, at vi skulle komme og sige, at hos os går det, der går der mindre til administration 40 
end hos alle de andre? 
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L:  Nårh nej. Jeg tænkte måske at der, altså førhen, hvis der har været et eller andet, et projekt I gerne 
har villet lave, eller hvis der kunne komme noget i fremtiden, at I så gik ud og sagde, altså lavede 
noget promovering for sagen for ligesom at få folk til at støtte op omkring det. 

J: Ja 

L: Om det er noget I gør, om det er en metode I anvender? 5 

J: Ej altså det, den er svær lige at… For hvor skal man gå hen? Du, det er jo kun de allerstørste 
organisationer der har lov til at lave husstandsindsamlinger. Det må de fleste slet ikke. 

R:  Nå det har noget med lovgivning at gøre så simpelthen? For det har vi nemlig også nogle spørgsmål 
om. 

(1hr 44 min 35 sec) 10 

J:  ja, men altså der var nogle år: omkring ehm:: Jamen altså alle de der diskussioner der har været kørt 
omkring hvor meget de store organisationer selv skulle bidrage med:: Der, ja det er nok en fem-seks 
år siden eller sådan noget, den gang da Ulla Thørnes var Udviklingsminister, at man vedtog noget 
med at man skulle skaffe mindst 10 % selv. Men til gengæld så var der tre organisationer, tror det har 
været Care og IBIS og Red Barnet, eller: ehm: MS Mellemfolkelig Samvirke:: Det var nogle af dem,  15 
der så på det tidspunkt fik den tilladelse som de ikke tidligere havde haft, til at lave 
husstandsindsamlinger. Det er jo ikke noget du må ret meget. Det er noget med at de organisationer 
der laver husstandsindsamlinger, de gør det tre timer om året hver. Og derudover må du simpelthen 
ikke. 

 Altså ringer jeg på over hos genboen og spørger om han lige har et bidrag til GtU, så kan han i 20 
princippet ringe til politiet 

R: ej det var jeg faktisk slet ikke klar over, det gør det godt nok lidt svære 

J:  det må man slet ikke. De der de holder til Danmarks indsamlinger, DR1, i slutningen af Januar, det er 
de 12 største organisationer der får gavn af det 

R:  Må I smide noget i folks postkasser? – og reklamere på den måde? Jeg er bare nysgerrig i forhold til 25 
de lovgivninger der er 

J: det ved jeg faktisk ikke, men:::::: Jeg kan huske vi en gang har gjort det, når vi har lavet en større 
udstilling, hvis du skulle opreklamere og fortælle du holdte en udstilling et sted. Hvis du ikke, hvis du 
kommer:: hvis du fx  går hen og låner et lokale, og du skal have folk til at komme, og det ikke er sådan 
et sted de kommer i forvejen, for det gør de jo på kræmmermarkeder. Der har vi, det er mange år 30 
siden, det ligger nok 30 år tilbage  nede i Århus, der kan jeg godt huske vi har været en gang. Også en 
gang  i Odense, lige da vi var startet, der var vi rundt og dele løbesedler rundt og fortælle vi holdt en 
udstilling, og det var der altså ikke nogen der meldte os for at have gjort.  

 Men det er nok sådan et, hvad skal man kalde det, et grænsetilfælde 

L:  jamen det lyder jo altså heller ikke ulovligt 35 

J:  det gør det nok ikke, men det er heller ikke noget jeg tror på kan give ret meget. Jeg tror det 
personlige kontakt vil give langt mere. Men ja altså, jeg kan da godt forestille mig en situation, hvis vi 
altså sådan for alvor igennem vores kontakter finder noget som ligger lige til vores højreben, så 
kunne det da være at vi kunne finde på at annoncere det på ulandsnyt.dk. Og se om der er nogen der 
ville være med, som havde nogle forudsætninger for at gå ind i det, det kan jeg da ikke udelukke. 40 
Men:: det er som sagt, så:: vi har jo trods alt nogle ting i gang, i og med vi laver de der 
kræmmermarkeder, og nu nævnte jeg Marianne i Herlev. Vi har også en der hedder Vera, som har 
noget håndværk liggende hjemme hos sig selv, og som skal ud på et par julearrangementer her inden 
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så længe. Hmm:: så vi har jo lidt i gang, og vi sælger jo vores blad ud, og det kommer rundt til en hel 
masse mennesker, så det er jo ikke sådan at vi slet ikke laver noget, og det er heller ikke kun mig der 
skriver på ulandsnyt.dk, det er der også nogle af vores andre medlemmer der gør. Så det er jo ikke 
sådan at vi slet ikke laver noget, så:: skal vi jo så tage stilling til om vi skal holde det på det her blus vi 
har nu, eller om vi måske skal kaste os ud i noget nyt en gang, det kan godt være vi skal det, men det 5 
kræver jo at der er nogen der brænder for det. Altså, der er jeg så også nød til at sige at det nytter 
ikke, at der kommer nogen og siger ”her er der noget vi skal give en masse penge til”, og at det så er 
underforstået at det er mig der skal lave det hele. For det kan jeg bare mærke, det rækker kræfterne 
ikke til. 

R:  så I har brug menneskelige ressourcer 10 

J: ja, altså hvis der er et af vores medlemmer som synes, her er et projekt der ligger lige til os, så kan 
det da godt være vi beslutter os for at det er noget 

R: er det sådan at I gør noget for at få flere med, til at være medlem, er det noget I gør så meget I 

J:  Altså vi skulle helst, hvis det falder til det halve, så kunne det godt være vi fik svært ved at få biksen 
til at køre rundt 15 

R:  Men I er heller ikke ude og prøve at få flere til at blive medlemmer?  Det kører meget som det gør? 

J:  Vi er ikke specielt offensive. Det kan godt være jeg lige en gang i mellem spørger en eller anden, om 
han/hun ikke kunne tænke sig at blive medlem. Men det er ikke noget vi bare sådan lige gør, hvis der 
siver alt for mange inden for de næste par år, så skal vi da nok til at være lidt offensive 

M:  Men det er ikke sådan at når du for eksempel er ude på et kræmmermarked, at du så har en folder 20 
med, omkring at blive medlem af gtu? 

J: Både ja og nej. Det står jo inde i vores introhæfte, men det er ikke sådan noget vi gør. Når vi møder 
mennesker handler det primært om at vise tingene, og fortælle det kommer fra Vestafrika, og vise at 
de godt kan lave noget der ser kreativt ud. Hvis der så er nogen der spørger om de kan blive medlem, 
så bliver vi selvfølgelig himmelhenrykte.  25 

(1h 50min 39sec) 

Interview afbrydes af hosteanfald 

(1h 51min 05 sec) 

R: Vi har egentlig en del flere spørgsmål, så vi kan måske bare lige prøve hurtigt at få dem kørt igennem 

J: Aårh vi må se hvad vi sådan kan få 30 

R: du har svaret og været sådan lidt inde må de fleste af dem. Der var noget med om I holdte opsyn 
med jeres projekter og hvordan?  

M:  det har du lidt været inde på, med når I har haft samarbejde med Danida, at så er I nød til det  

R: får I så papirer nede fra projektet, eller tager I selv ned og kigger på projekterne? 

J: Begge dele 35 

R:  Begge dele. Det med finansiering har vi også lidt været inde på  

L: Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre, når I har et projekt i et land, om I så også får noget 
støtte til projektet fra det land I er i, eller er det ikke noget der er:: altså hvor meget staten det land 
det indbyder 

J:  Nej vi har aldrig nogensinde fået noget fra en statskasse i Vestafrika 40 
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L:  okay, kan det hænge sammen med at:: Nu læste jeg bare lige inde på jeres hjemmeside at der var en 
der havde skrevet om en oplevelse hun havde haft nede i, nu jeg kan ingen gang huske hvad land det 
var, om det var Niger. Men at langs med vejene var der en masse skilte om projekter, men hvor det 
var NGOer der stod for det, og det var egentlig ikke landene, og så stiller hun så spørgsmålet, hvilken 
betydning det har for et land, at udviklingen sker igennem NGOer, og at det ikke er staten der tager 5 
ansvar. Om du måske tror, at den manglende støtte fra statens side i det land i arbejder i, om det kan 
have en påvirkning på den udvikling der sker i landet 

J: jamen nu er det jo heller ikke sådan at vi spørger på den måde, altså vi har jo:: Men til gengæld har vi 
allieret os med lokale eksperter. Vi har, vi har jo typisk øhh: en mand der sidder på:: i Nigers 
hovedstad Niamey, (NAVN) hedder han. Han er altså ekspert i både kvægavl of agerbrug, og ham har 10 
vi haft til at  inspicere projekt forløbet i Amaltaltal en gang om året, over hele: alle de tolv år, og også 
til den afsluttende evaluering. Han skulle egentlig have lavet den sammen med mig, men så ringede 
de fra Danida og sagde, at de altså ikke synes vi skulle tage til Niger, at det var for farligt. 

L: Okay 

J: de både ringede og mailede. Så tog vi til Burkina Faso i stedet for, hele familien her, to voksne børn, 15 
hustruen og jeg. Og så lavede (NAVN) slutevalueringen alene, det var han nød til. For du skal altså 
ikke komme der og være blegansigt, så er der altså stor risiko for at du bliver taget som gidsel. Det er 
vilkårene. Så ham har vi altså trukket rigtig meget på, og han har selvfølgelig fået:: jamen det samme 
som ja, går jeg ud fra, cirka det samme som hvis han havde lavet det for en hvilken som helst anden 
organisation 20 

L: så der handler det om, er det finansieret af Danida 

J: Ja, det er simpelthen en del af budgettet, at han skulle have sådan et honorar for at lave en 
inspektion 

(1h 54min 30sec) 

J: Men I øvrigt så, udviklingsminister Christian Friis Bach har jo udgivet en bog, der hedder ’Det er Min 25 
Stol’ 

M: ’Det er Min Stol’? 

J: Ja. Jamen det var en diskussion han havde med en kvinde i Afghanistan, en gang han ville:: ehm han 
ville:: tage en stol ud, og så, for at sådan ligesom galant hjælpe hende til rette, så troede hun at han 
ville rende med den, og så sagde hun ’det er min stol’. Den har de grint meget af siden fortæller han 30 
så. Men han udvikler en helt masse ideer, om hvordan du  kan bygge stater op, og hvordan du kan 
stille krav til stater.  

L: Ja 

J: jeg har faktisk været glad for at læse hans bog, den findes vist kun elektronisk, men altså jeg har 
printet den ud og så læst den, og har haft det fint med det. Men det er en helt anden historie, men 35 
altså jeg synes:: vi har mødt hinanden nogle gange  

L: men generelt så er der ikke ret meget støtte at hente? Fra, hvad kan man sige, fra den officielle  

J: du skal have deres accept af at du overhovedet er der på en eller anden måde.  

L:  foregår det igennem ansøgningsskemaer? Eller skal i på en eller anden måde, helt klart fastslå hvad I 
kommer her for at lave, hvordan er proceduren omkring det 40 

J:  hmmm 

L: er det bare at sige at vi kommer og vil gerne lave det her, eller er der regler omkring det? 
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J: Øhhhh:: jeg kan næsten ikke huske hvordan vi gjorde det. Men:: ja, altså vi har vel haft nogle lokale 
overhoveder indenfor og være. Men altså vi har ikke, det er ikke sådan at vi har klæbet os op af 
myndigheder 

L: men omvendt har I heller ikke mødt modvilje til de ting I har lavet  

J: nej bestemt ikke 5 

L: okay  

J: men altså det er da rigtigt, nu det du citerede, det der fik mig til at tænke på udviklingsmisterens bog 
er for eksempel, at han skriver et sted at:: Han nævnte Somalia som et eksempel, hvor NGOer 
hænger skilte over det hele, og tænk hvis der nu i stedet for stod den somaliske stat, så ville 
befolkningen begynde at få tillid til deres egen stat, i stedet for at lægge alt deres tillid til fremmede 10 
organisationer. Han har, det er: det er jo sådan set hans pligt med det job han har, at udvikle nogle 
ideer omkring  hvordan man bygger stater op. Ud fra den forestilling om, herhjemme kan du godt 
nogle gange synes at staten er for meget, men i andre dele af verdenen er der jo i den grad et behov 
for at, at:: at der er en stat der kan begynde at fungere. Ehm:: Vi havde i Emmaus Europa en gang 
besøg af Louis Michel, som, mener han er belgier, som: og tilhører et liberalt parti, men altså ikke 15 
mere liberal end at han:: i, på vores generalforsamling, Emmaus Europa generalforsamling i Bruxelles 
i 2009, sagde at de fleste lande i Afrika har et stor problem med skatteinddragelse. Senegal har 6000 
skatteydere, i et land med en befolkning på 9mio, og det er endda et af de mere velfungerende lande 
i Vestafrika.  

R: hold da op 20 

J: og i Congo er det største problem, at der slet ikke er nogen stat, der er ikke nogen stat der kan siges 
at fungere. Og det er jo bare sådan nogle udsagn man kommer i tanke om, fordi. Altså herhjemme 
ville liberalt typisk sige at staten blander sig for meget, men han kan i den grad se et problem i, at der 
slet ikke er nogen som i Congo. Der synes jeg Christian har nogle gode ideer, men hvad vi så som 
forening skal lave, det kan jo så være en helt anden snak. Men altså:: vi har jo så skrevet rundt 25 
omkring på nogle brønde, at det var GtU og det var penge fra Danida. Men vi har altså ikke på noget 
tidspunkt insisteret på, at vi skulle have store skilte hængende ved indkørslen til Amaltaltal landsby, 
nu skal vi ikke, vi skal slet ikke::. Der er en fare forbundes ved at give folk det indtryk at, at de skal 
ligge alt deres håb i vores hænder.  

R: vi har også nogle etiske spørgsmål i forbindelse med det, så ved jeg ikke om vi ikke ligeså godt kan 30 
tage dem nu 

L: jo 

(1h 59min 29sec) 

R: Angående, altså du har været lidt inde på det, men om I har nogle etiske overvejelser i forbindelse 
med jeres arbejde, det er tydeligvis noget I har gjort jer nogle tanker om, om for eksempel at I ikke 35 
skal hænge store skilte op. Har I andre ting I tænker over, sådan med dilemmaer i forbindelse med 
det I laver 

J: ja vi har sådan set været igennem det der med det demokratiske aspekt, der har vi nærmest valgt at 
sige, nå jamen altså:: Vi har da et par gange skrevet at det sikkert kunne se godt ud hos Danida, hvis 
der sad en enkelt fra (NAVN - foulbæfolket) i bestyrelsen, og hvis der helst kunne komme til at sidde 40 
en kvinde, og sådan nogle ting der. Og:: Men altså så kan vi ligesom heller ikke gå ret meget længere, 
vi er nød til at acceptere, det er (X Rapdurn) der bestemmer i den her generation 

R: men for eksempel i forhold til jeres eget arbejde, har i så nogen sinde, og det er igen ikke for at vi skal 
være kritiske, men vi har fundet noget i nogle af jeres artikler, hvor I bl.a selv er inde på det dilemma, 
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vi også har været lidt inde på. Nemlig at det er en organisation der går ind og varetager nogle 
opgaver, som måske egentlig burde være statens, der var noget med et skralde projekt blandt andet. 
Er det noget I tænker over, at der kan være nogle dilemmaer i forhold til udviklingsarbejde i det hele 
taget, og at det er organisationer der udfører det? 

J: Jeg tror ikke vores organisation har en størrelse, der gør at vi skal have betænkeligheder på den led. 5 
Det kunne man godt forestille sig at organisationer der er tusind gange større end vores,kunne gå 
hen og få en rolle der var uhensigtsmæssig 

R: men det er ikke noget I sådan tænker særlig meget over, nu jeres størrelse ikke er til, at I kan gå ind 
og overtage sådan nogle store projekter 

J: Altså:: Vi har gjort en del ud af, at understrege det er en god ide at samarbejde med andre, nu 10 
tænker jeg blandt andet på Amaltaltal og Niger. Det har vi insisteret på mange gange, forstået på den 
måde at de skal ikke, altså:: Vi kan ikke være der for dem i alt evighed 

L: nej for en stor del af jeres arbejde, handler jo netop også om, at det er lokal befolkningen der skal 
involveres i de her projekter, det er dem der ligesom er fundamentet for det 

J: Altså:: (NAVN) han, jeg kan huske på et af mine besøg, sagde han ”jeg vil helst at der er så få som 15 
muligt der ved at du er her”, og jeg tænkte jo først og fremmest  at det var min sikkerhed han tænkte 
på. Det er der heller ikke noegn tvivl om, det var det. Men så kom han også en dag og sagde, at der 
var en af hans bekendte, der havde sagt ”ham der din hvide, hvor mange penge er der i ham”. Og:: 
der skal man passe på hvad man, man skal være lidt forsigtig fordi, i princippet kunne man sagtens 
stille sig op så hver landsby havde sin hvide man knyttede sig til, men så kan perspektivet om at stille 20 
krav til lokale og nationale myndigheder jo gå hen og fortone sig. Hvis man i alt evighed, bare kan 
henvende sig til en eller anden hvid kontakt, så kan man miste noget af tilskyndelsen til, at stille krav 
til sine egne myndigheder. Der igen:: udviklingsministeren skriver jo altså, hvis du har et diktatur, 
ehm så står du til ansvar overfor din leder, men hvis du har et demokrati, så er det altså omvendt. Og 
det er altså:: jamen heldigvis så tænker de rimelig demokratisk i Niger i øjeblikket  25 

R: ja for det kan vel også. Der er også en af jeres artikler, hvor der står at der bliver sendt genbrugstøj 
fra Europa til Benin, tror jeg det er. Det kan vel også have en negativ indflydelse på landets 
selvopfattelse. Det der med at man netop, at det netop er støtte i stedet for samarbejde. Så er det 
noget med at prøve at forholde sig neutralt, eller er det noget I har nogle overvejelser omkring. At I 
tænker I gerne vil forholde jer, eller være neutrale som en samarbejdspartner, og ikke som dem der 30 
kommer og redder 

J:  vi skal ikke være dem der kommer og redder i hvert fald, fordi:: Det skal være deres egen indsats  

L: Hvad ser du så som formålet med jeres arbejde? 

R: hvordan er det I kan skabe genveje til udvikling? 

J:  ja altså, nu det der navn, det var jo den der gamle historie fra 70’erne.  35 

R: men tror du der er en genvej til udvikling 

J: nej. Altså relativt set, så mente vi jo at der var dengang i 70’erne, og set i bakspejlet Jamen altså. 
Mugabe var jo nærmest et idol den gang, og i dag synes de fleste folk nok at han var en kæltring. 
Men, og de fleste mener jo også at du skal interessere dig for hvorfor der er nød i verden, og ikke 
blot gøre som Moder Theresa. På den led har historien jo nok givet os ret. 40 

R: så det er en lang proces 

J:  ja det vil altid være en lang proces 

R: hvor man ikke kan lave genveje 
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J: det vil altid være sådan. Altså jeg tror det har et eller andet at sige den måde vi er på, at:: at vi for 
eksempel prøver at, ikke komme og introducere alt for mange dyre vaner. Altså at vi for eksempel, 
ikke, altså det er meget bevist at vi ikke kommer derned og bor der fast. For det, for hvis man bor fast 
et sted, så går der ikke mere end et par uger, og så har man etableret sig med 7-8 lokale ansatte til at 
varte en op, og det skal du for alt i verden lade vær med. Der er det altså så vigtigt at komme ned på 5 
et plan hvor man er ligeværdig som muligt, og skabe en følelse af at være sammen om tingene. Det 
tror vi på at vi spiller en rolle, både os og vores modernetværk. Og at det der, nu snakker du, det der 
med at sende brugt tøj til Afrika godt kan virke mærkeligt, når de selv producere bomuld. Men men 
men, der i Amaltaltal der har vi det egentlig fint nok med at vi sender noget varmt tøj, 3-4 gange om 
året, for det redder liv. Der er der meget langt til den nærmeste bomuldsproducent. Det er langt mod 10 
Sydvest at du kan finde nogle få bomuldsvarer, og det er over 1000 km derfra. Men altså bomuld, 
selvom du går til de områder i Vestafrika hvor producenten er få km derfra, så står du lige med det 
samme i et andet problem. For hele bomuldsproduktionen er lagt an på, at få uforarbejdede varer ud 
af landet. Der bliver ikke lavet ret meget færdigproduceret bomuld dernede. Og det betyder:: at: det 
har de slet ikke råd til at gå i, og de der loppemarkeder som nogle af Emmausgrupperne står for, det 15 
er også en måde at komme i kontakt med hinanden på, og det er også en måde at hjælpe nogle af de 
fattigste. Så:: der har du sådan en situation, hvor man godt kan se nogle problemer ideelt set, men 
når du er nede i den praktiske virkelighed, så er du et sted hvor du kan begrunde det. For markeder 
er jo ikke bare et sted hvor der findes køb og salgssteder, det er et sted hvor du snakker med andre 
mennesker, og den dimension skal man lige være opmærksom på. Det betyder ikke nødvendigvis at 20 
du i al evighed skal, skal have det der i gang med at sende tøj fra franske Emmaus organisationer ned 
til de lokale i Afrika, det kan godt være at man lidt efter lidt kan gå over til noget andet. Men altså, 
det giver en god mening indtil videre 

(2h 08min 16sec) 

Interview planlægnings-snak 25 

R:  nu du har været engageret i organisationen i rigtig mange år, hvad er det der motiverer dig for at 
have lagt alt din tid i det her 

J: jamen altså:: da jeg gik ind i det som ung, var det jo et eller andet med, at kunne finde en mening 
med tilværelsen. Og at kunne se, at nogle af de ting man selv kunne slås med: i puberteten, altså at 
det selvfølgelig på den ene side kunne være slemt nok, men på den anden side også kunne stilles lidt 30 
i perspektiv med hvordan andre mennesker havde det. Og at man:: at man kunne gøre en forskel for 
andre  

R: tror du det er sådan en fælles motivation for alle de frivillige der er i organisationen? 

J: Altså man har jo hver sin baggrund. Det:: og det er jo ikke noget man spørger om, det er noget folk 
kan fortælle om hvis de har lyst til det. Men:: altså jeg kender ikke alle detaljer i 35 
bestyrelsesmedlemmernes’ livshistorie, så det kan være svært at svare på, hvad det er der, hvad der 
lige motivere den enkelte  

M: Men jeg kan ikke lade vær med at tænke på, om der er noget karakteristisk ved de folk der melder sig 
ind i din organisation, for jeg tænker at Røde Kors og de andre store, at det er ofte noget folk melder 
sig ind i, for at føle at man gør noget godt. Men ved din lille organisation, så er der måske større 40 
sandsynlighed for at folk har gjort deres forarbejde, og læst mere om organisationen. 

R:  fordi di nu er aktive medlemmer 

M: ja, har de noget tilfælles? 

J:  ja de gør det måske for at få indflydelse.  Fordi:: altså hvis du vil have indflydelse, og går ind i Røde 
Kors, altså du kan godt få indflydelse på det lokale, men det kræver sikkert mange års arbejde og 45 
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mange gode kontakter, hvis du vil have indflydelse oppe i toppen af systemet, for det er et helt andet 
apparat 

M: Ja for jeg tænker bare at folk må have en ide med lige præcis at vælge den her organisation, frem for 
de store som også hjælper 

R:  handler det om at føle man gør en forskel selv 5 

J: ja, altså seneste, sådan rigtig aktive medlem, det var ham der vi lærte at kende gennem vores, hvis I 
går ind på projektfrivillig. Han kommer fra Congo og har så lavet en del oversættelses arbejde, og har 
også været af sted i Paris en enkelt gang og repræsenterede os da Emmaus International og to andre 
organisationer stiftede organisationen for universelt medborgerskab. Så det sendte vi ham ned til, 
og:: har lavet en lang reportage om det og har lavet oversættelses opgaver, og siger han gerne vil 10 
stille op til bestyrelsen næste gang. Så:: det, det, det kan simpelthen godt nogle gange handle om at 
komme ud og knytte nogle nye kontakter, og:: være med et sted hvor vejen ikke er så lang til 
indflydelse  

L: jeg har lige et par spørgsmål. Når I så er i et projektsamarbejde, om I så nogensinde oplever, at den 
måde I arbejder på, eller måden I har opbygget jeres organisation på, om det kan have nogle fordele 15 
eller ulemper, i samarbejdet 

J: øhhh 

L: det er måske slet ikke sådan noget der har været 

J: det er ikke noget vi har tænkt over. Altså:: Altså da vi havde det der Danida forløb, der var det jo 
sådan set, vi var sjældent særlig uenige internt hos os, om hvordan tingene skulle gribes an. Men hvis 20 
de nogle gange for eksempel spurgte om, at tære på kontoen for uforudsete udgifter, det var 
sjældent noget vi kunne blive uenige om hos os selv, men det handler nok mere om lige at få 
formuleret i forhold til Danida. Der var vi jo nogle gange nød til at sige, at det her kan jeg ikke svare 
på og er jeg nød til at spørge Danida om når jeg kommer hjem, og så var den jo så ikke længere. Men 
der kan jeg måske godt forestille mig, at folk fra lidt større organisationer skulle have en dobbelt 25 
standard med hvem der skulle spørges, at de både skulle spørge personer indenfor deres egen 
organisation, inden de spurgte Danida. Det har jeg ikke oplevet, det synes jeg ikke 

L: så er det lidt en fordel at man ikke har så mange at stå til ansvar for? 

J: Ja det kan det godt være ja 

L: øhm: så har vi også et spørgsmål angående hvornår jeres engagement ophører. Altså hvornår siger I 30 
at jeres arbejde er færdiggjort 

J: Det er svært at sige. Fordi at nu fortalte jeg jo hvordan vi startede i Tasalit i Mali i sin tid, gennem, 
sammen med Terre fra Belgien, og det vi: i forhold til hvad de ydede var jo altså lille bitte. Men jeg 
kom ned og besøgte dem, og det var min første Afrika tur, og var fuld af indtryk. Og:: jamen vi 
bakkede ud af det sådan, ja:: omkring 91, og så sendte vi nogle penge en eller to gange i 96, nu er 35 
tallene lidt fjerne, men altså:: Man glemmer det jo aldrig helt, så skete der jo det, at først blev 
magten taget af en befrielsesorganisation, i sådan lidt gammeldags forstand, bestående af folk fra 
området, der var blevet trætte af alle de brudte løfter fra hovedstaden. Og skulle nu være en 
selvstændig stat, men inden man nåede at tænke så langt, så blev den her befrielses organisation jo 
jaget væk, af (NAVN) og (NAVN), sådan en to øh:: der sådan set ikke har medlemmer fra Mali, men 40 
sådan set er en samling af hærdet kriminelle fra store dele af Mellemøsten og Afrika. Og midt i alt 
det:: det var jo det som Franske og Vestafrikanske tropper, med en lille smule hjælp fra Danmark, 
greb ind overfor i Januar i år. Men i den situation, der var der mange fra Tasalit som flygtede til to 
grænselandsbyer på den anden side af grænsen til Algeriet. Men som så kom ud i en alvorlig 
nødsituation, og så gennem vores Belgiske venner, fik vi så kontakt til en fransk geograf, som er med i 45 
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en organisation der samarbejder med Tuaregerne, altså det Tuaregiske folk. Og gennem hende fik vi 
så lavet en særskilt indsamling, som gav lidt over 9000 kr, som vi så over tre omgange, fik sendt til 
hende Jacqueline i Frankrig. Og det vil altså sige, de er heldigvis over det værste og vendt tilbage til 
Tasalit, efter at de der gangster organisationer er jaget væk, ja de gemmer sig stadig lidt rundt i nogle 
bjerglandskaber og enkelte andre steder, men de har ikke magten som sådan længere. Og folk er 5 
vendt tilbage, og det har været en god høst og så videre. Men det var bare sådan et eksempel på, at 
vi glemmer dem jo aldrig helt. Og den gang jeg var i:: så var der jo nogle år fra 91-94, hvor vi sendte 
nogle haveredskaber og nogle penge til en af de Beninske Emmaus organisationer, samtidig med at vi 
sådan var med i den process der førte frem til at Benin blev et  samarbejdsland for Danmark. Og::: nå 
ja men dem glemmer man da heller ikke helt  10 

L: jeg tænker i forhold til den direkte involvering 

J: jamen den direkte involvering, da jeg var i arbejdslejer i Benin i 2004, der var der gået næsten ti år 
siden vi sidste havde sendt penge derned, men der var da et par af haveredskaberne som stadig var i 
funktion. Og:: Jamen altså nu i Amaltaltal har vi stadig nogle små samarbejdsaktiviteter i gang. Så 
man har svært ved at glemme det 15 

L:  så det er mere sporadisk end en proces, med start slut 

J: vi har svært ved at sætte et punktum i hvert fald. Det hører nok med til at gå ind i den slags ting 

L: det synes jeg egentlig også passer ret godt med at du fortæller, at det netop ikke er formålet med 
jeres organisation at sætte et eller andet 2015 mål, og at det ikke er ’nu gør vi det her, og nu har vi 
gjort det, så farvel projekt’ 20 

J: det er typisk noget du gør i forhold til stater,  hvor du kan lave sådan nogle 2015 mål.  

 Et af mine indlæg har sådan set kørt på det, punkt 8 i 2015 handler jo om det globale samarbejde, og 
det er meget  vagt udtrykt, du kan ligge hvad som helst i hvad der står der   

L: nej det er ikke ret specifikt 

J: Så greb jeg simpelthen den, og skulle fyre den der gamle historie af, med hvordan (NAVN) og jeg stod 25 
og diskuterede i Benin i 2004, og han sagde den der med, at jeg er glad for at du siger ’samarbejdet 
med’ i stedet for støttet. Og så spandt jeg et oplæg over det inde på Ulandsnyt, ikke i blog spalten 
men i hovedspalten, fordi de kørte sådan en debatserie om 2030 målene, og så fik jeg så lige et ord 
indført der. Men det var jo:: hvad skal man sige, det er sådan, nogle gange skal man sådan lige:: der 
kan du få en ide om at nogle af mine forestillinger passer ind til det der.  30 

(2h 19min 32sec) 

Smalltalk 

R: må vi have lov til at kontakte dig, hvis vi nu skulle have glemt noget 

J: endelig, altså I kan gøre det fuldstændig som I vil 

R: vi har vist allerede taget meget af din tid  35 

J: jamen det er jo blandt andet sådan noget jeg er her for, man er her jo blandt andet for at formidle 
sine oplevelser og sine tanker 

R: vi er i hvert fald meget taknemmelig for at du har lyst til at deltage 

J: jamen i lige måde 

 40 

SLUT    (2h 20min 43sec) 
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