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Antallet af udviklingsmøder, som et erhvervsaktivt menneske har mulighed for at gå til i sin 

fritid, er i frit fald. 

Vort aktive medlem med bopæl i en københavnsk forstad blev pludselig så glad her først på året. En 

af Danmarks paraplyer, NGO-forum, fandt på at holde et medlemsmøde en lørdag. Det blev en 

inspirerende oplevelse for vort medlem, og der var så mange, hun skulle hilse fra. NGO-forum er et 

vigtigt organ ud i egen opfattelse, bare læs dette fra www.ngoforum.dk:   

NGO FORUM er det centrale samarbejdsorgan for danske organisationer, der har interesse i dansk udviklingsbistand og 
Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. 

Vort aktive medlem med bopæl i en københavnsk forstad blev ked af det igen. Da NGO-forum 

holdt sit årsmøde, foregik det torsdag den 10. maj mellem kl. 13 og 17. Der er mærkeligt nok stadig 

arbejdspladser i dette land, som kun giver fri i arbejdstiden, når der er tale om alvorlig sygdom, død 

og begravelse i nærmeste familie. Vort aktive medlem måtte undvære NGO-forums årsmøde. 

Her på det allerseneste har vi fået en invitation til den 21. juni kl. 14 til 17 – igen en torsdag. Den 

handler om fortalervirksomhed og RAB, som viser sig at stå for rettighedsbaseret 

udviklingsarbejde, og foruden NGO-forum arrangeres dette møde af Fagligt Fokus og Forum for 

Rettigheder og Diversitet.  

Endnu en gang må frivillige ufrivilligt blive borte. Når det nu gik så godt med medlemsmødet i 

NGO-forum den 4. februar, hvorfor følges det så ikke op med andre møder i weekenden eller bare 

efter kl. 17? 

Kan det tænkes, at de forskellige organisationers ansatte nægter at være med, når de frivillige 

interesserede har mulighed for at se dem i øjnene? I så fald ligger der et problem i 

ansættelseskontrakterne. Alle uden undtagelse, som får job i organisationer, hvor der også er 

frivillig arbejdskraft, bør skrive under på villighed til arbejde uden for tidsrummet kl. 8 til kl. 17 

mandag-fredag! 

De fleste danske udviklingsorganisationer ledes mig bekendt stadig af en bestyrelse, hvor frivillig 

arbejdskraft råder over et flertal, herunder til at bestemme over det ansatte personale. Hvis jeg 

gætter rigtigt her, så må de nævnte flertal rundt om i organisationerne i gang med at overveje, hvor 

mange møder og hvilke møder det kan forsvares at placere, så frivillige er afskåret fra deltagelse. 

Den kæmpemæssige emnekreds omkring de fattige mennesker i verden og danskernes relationer til 

disse, med alt hvad dertil hører af udviklingsstrategier, klima- og miljøspørgsmål, 

menneskerettigheder, væbnede konflikter og international ret mv., kan ikke tåle at blive så 

professionelt behandlet, at mennesker, der passer andre gøremål i dagtimerne, bliver mere og mere 

hægtet af. 
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Jo mere de professionelle u-landsfolk slipper kontakten med alle andre, jo mindre mening giver det 

at holde skåltaler om folkelig forankring og folkelig forståelse – disse afgørende fænomener lever 

kun, hvis de får tilstrækkelig næring. 

Er de professionelle, som tager mere og mere af magten i det danske udviklingsmiljø, overhovedet 

bekymrende over, at det folkelige smuldrer mellem deres hænder? 

Jeg mindes en af mine læremestre, tidligere formand for Emmaus International, Franco Bettoli 

(1943-2008). På en generalforsamling for tyve år siden sagde jeg noget i retning af, at hvis vi i 

Emmaus vil opleve fremskridt med vores mærkesager, så må vi samarbejde med andre 

organisationer på nationale og internationale niveauer. Og Franco svarede: ”Det har du uden tvivl 

ret i; men du skal bare være forberedt på, at du i mange af de store organisationer kommer til at 

møde magtfulde mennesker, som ikke lever for u-landene, men kun lever af u-landene.”  


