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Mange jyder overfodres med budskaber, herunder u-landsoplysning.  

Men de, der bor i landområder og småbyer, oplyses sjældent, spredt og tilfældigt.  
 

”Vær så god at smage!” 

”Nej – jeg har det lige så godt.” 
 

”Kasjunødder fra Mozambique.” 

”Nej – de er giftige.”  

 

Ofte gentagne replikskifter, dengang for plus minus tyve år siden, da jeg havde gang i u-

landsoplysning fra en stand på grønttorvet foran Århus Teater. Bæredygtigt handlet kaffe, te, kakao, 

sesamsmør, mangochutney og honning stod på sofabordet mellem diverse håndværksprodukter, og 

til at skabe kontakt med dem, der kom gående, blev der serveret smagsprøver på kasjunødder.  

 

Der var en lille fast kerne af i forvejen motiverede, jeg altid kunne sælge til. Hvor megen viden og 

bevidsthed jeg fik ud over rampen til alle de andre, er svært at afgøre.  

 

I dag bor jeg i en udkant af Danmark, nærmere bestemt Himmerland, og kan blive i tvivl om, hvor 

meget gavn og hvor megen skade, jeg fik udrettet dengang i Århus, og hvad erfaringerne kan bruges 

til. Måske gødede jeg jorden en smule for den butik for bæredygtig handel, der ligger i nabolaget; 

men måske skabte jeg også en masse irritation, der generede udbredelsen af bevidsthed og god 

praksis omkring bæredygtig handel? De øvrige stadeholdere på teatertorvet brød sig ikke om, at jeg 

stod der. Det hændte, at jeg hørte dem hidse hinanden og kunderne op mod mig, og en gang jeg bød 

en af mine sælgerkolleger af skålen med nødderne, lød svaret: ”Jeg vil ikke have dit lort!” 

 

Hvorfor så mange ubehagelige meldinger fra kunderne og denne afstandtagen fra kollegerne? 

Hvorfor denne mistillid og mangel på nysgerrighed? 

 

Jeg fik måske en del af et svar på en tur gennem Strøget, som ligger mellem banegården og teatret. 

Tre gange på var der nogen, der ville give mig et bud på forandring. Første gang Jehovas Vidner, 

anden gang Tvind-imperiet og tredje gang en gruppe, der kaldte sig ”Bølge efter Bølge”, med 

postboksadresse i Århus Nord og den maoistiske Lysende Sti i Peru som den internationale 

reference. Hvor meget mere kunne jeg få plads til i hovedet efter at have hørt på dem?  

 

Var det ikke forståeligt nok, hvis kunder på grønttorvet, der måske kom lige fra Strøget, ikke orkede 

at forholde sig til flere holdningstilkendegivelser den dag? Og kan man bebrejde stadeholdere og 

kunder, hvis de havde fået en opfattelse af, at de fleste forkyndere af synspunkter og oplysninger 

havde en totalitær dagsorden, når dem, jeg nævnte før, fyldte ganske meget i gadebilledet? 

 

 

 

http://www.u-landsnyt.dk/


Jeg kan ikke overskue, om disse tre totalitære tilbud har tabt terræn her tyve år senere. Men jeg 

konstaterer, at der er indført nogle regler om selvfinansiering, der tvinger nogle af de store danske 

organisationer på u-landsområdet til at forsøge at skaffe penge ved at stå, hvor der kommer 

mennesker og hverve medlemmer og bidragydere. Trængslen er samlet set blevet voldsommere, og 

der opbygges ganske megen modvilje mod sagen og organisationerne, jf. http://www.u-

landsnyt.dk/nyhed/11-06-13/k-benhavnerne-er-tr-tte-af-ngoernes-gadehververe.  

 

Når jeg tredje lørdag i hver måned stiller med den blandede u-landhandel på Bazar Skelund i det 

sydøstlige Himmerland, kan jeg være helt sikker på en ting: Der kommer ikke andre end mig, der 

fortæller om de varme lande! Det gør der heller ikke, når markedet ligger i Als, Øster Hurup, Aars, 

Hadsund, Hobro, Farsø, Haverslev, Terndrup, Suldrup, Astrup eller Arden – og det uanset om den 

lille stand er en af et par og tyve eller en af over to hundrede. 

 

Ude i landsbyerne er det sjældent, at der dukker nogen op, som bare er helt med på det alt sammen 

omkring ligeværdig handel med Afrika. Og det er ikke nødvendigvis nemt at få himmerlændinge i 

tale – det er ofte rigtig meget op ad bakke. Alligevel forekommer det flere gange på hver udstilling, 

at jeg efter en god snak har tænkt i mit stille sind: Her lykkedes det virkelig at formidle viden og 

overvejelser til mennesker, der ikke selv opsøger viden, og som ikke opsøges af andre u-

landsoplysere! Desuden sender selve indholdet af boden et signal: Afrikanere kan godt være 

handlekraftige og kreative - et signal til at danne modvægt mod massemediernes fortællinger om 

Afrika, som sjældent er positive, nuancerede og farverige. 

 

Aggressive kommentarer som i Århus for tyve år siden forekommer aldrig på de himmerlandske 

markeder, og det eneste sted i landsdelen, hvor der er stjålet fra standen, var i det centrale Aalborg. 

Ingen andre stadeholdere på de himmerlandske markeder har nogen sinde udtrykt modstand mod, at 

den blandede u-landhandel står ved siden af dem eller et andet sted på markedet. Vi spørger 

hinanden, om ”dawwen æ gonn gått”, hvad enten nabostanden er en biavler, en grønthandler eller 

en af de mange, der sælger børnenes aflagte legetøj eller de arvestykker, der ikke har 

affektionsværdi.    

 

Jeg kan desværre kun være et sted ad gangen, så jeg skal hermed opfordre til, at store og små u-

landsoplysere i kommende strategier medtænker satsning på de tusindvis af landsbysamfund, der 

stadig eksisterer i Jylland og i resten af landet – og til gengæld drosler ned på overfyldte, hektiske 

sammenhænge i de største byer, hvor de fleste, der kommer gående, er overmætte af indtryk.       
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