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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 118! 
 
Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 
gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       
 

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 
sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  
Fra udlandet sender man til  
IBAN-nr. DK8198062071578634 
Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 
Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 
Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 
SWIFT / BIC: SPHIDK21 
 

Ansvarlig over for presseloven er formand Per 
Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 
teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 119 skal aftales 
med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 
Bladet skal udkomme i maj 2014.  
 
Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og 
trykkes på Godsbanen i Århus i 140 eks.  
Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling 
og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse.  
Med navn signerede artikler udtrykker ikke 
nødvendigvis foreningens holdninger. 
 
Dette nummer indeholder: 
                      

    3 – 5: Stilekonkurrence. Mødedeltagelser og 
udstillinger. Mediemarkeringer.         

 

    6 – 8: Situationen i Niger  
-   af Jasmine Abel Jessen. 

 

          9: Svar til Frede Hansen                          
-   af Morten Kuni. 

 

10 – 11: Handlede kvinder i Danmark 
-   af Jørgen Olsen. 
 

12:  GAFREH:  
        Fra plasticpose til håndtaske     
-   af Catherine Piret, 
-   oversat af Tina Jonstrup Larsen.  

 

13 – 15: Bevidsthedsskabende teater -  
             synspunkter fra Vestafrika 

-  interview ved Benoît Naveau 
-  oversat af Naja Egede Kristensen 
-  fra kvartalsblad fra Terre, Belgien, nr. 

141 fra sommeren 2013. 
 

 
Billedet på forsiden er taget af foreningen Baobab, 
Burkina Faso, og forestiller unge burkinere, der øver 
sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse. Læs 
artiklen side 13 til 15! 
 

Billedet på bagsiden er taget af foreningen Baobab, 
Burkina Faso, og forestiller dele af publikum til 
teaterstykket, som man ser opført på forsiden, og 
som omtales i artiklen side 13 til 15. 
 
Hermed en stor tak til alle, som har sendt 
kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 162 medlemmer. Hvis der er 
vedhæftet en seddel med kontooplysninger, betyder 
det, at du ikke har betalt for i år. 
 
Tre trug i Amataltal-Zonen i Niger  
 

GtU har modtaget 2.387,12 kr. fra Kulturstyrelsens 
tipsmidler. Vi havde søgt om penge til trug ved en 
brønd i Amataltal-zonen. Tre trug koster det 
imidlertid over det dobbelte at bygge, så vi har 
tilføjet 3.442,52 fra private bidrag og sendt 5.829,64 
kr. til Kooperativet i Amataltal, som oplyser, at 
trugene vil blive bygget ved en brønd på lokaliteten 
Gadadambo. Tak til alle bidragydere! 
 
Husk at læse vores hjemmeside www.gtu.dk – 
her opdateres www.gtu.dk/Nyheder.htm og 
www.gtu.dk/Kalender.htm op til flere gange dagligt. 
 
Tessalit i Mali 
 

Man kan på www.gtu.dk/Nyheder.htm, dateret 7. 
februar, læse, at skolen i Tessalit i det nordlige Mali 
nu fungerer igen efter den islamistiske besættelse. I 
det første dusin år, GtU eksisterede, var Tessalit det 
væsentligste udgangspunkt for vores 
oplysningsarbejde, og vi indsamlede omkring 
180.000 kr. til opførelse af en gipsfabrik, 
overvejende finansieret og organiseret af belgiske 
Autre Terre – www.autreterre.org.  
Fabrikken viste sig urentabel på grund af den 
isolerede beliggenhed; men den organiserede 
befolkningen og dannede grundlag for et 
metalværksted og ikke mindst et stort gartneri, som 
bidrager betydeligt til at dække Kidal-regionens 
behov for frugt og grønt. 
 
Forvarsel om generalforsamling  
Vi mødes lørdag den 21. juni kl. 13-18 i Vejle.  
Læs nærmere i nr. 119! 
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Hvordan kan Danmark bidrage til 
fredsskabelse i Mali? 
 

Kom til møde den 18. marts kl. 16.30 til 19.00 på 
båden Liva i Nyhavn i København!  
Tilmelding på riko@riko.nu  
Panelet består af:  

 
-

landsudvalg (KULU).  
 

DIIS, specialiseret i Mali.  
Arr.: Rådet for International Konfliktløsning 
http://gtu.dk/mali_i_nyhavn.pdf  

 

1954 – 1. februar – 2014 
 

Den 1. februar markeredes 60-års-dagen for den 
begivenhed, der gjorde Abbé Pierre kendt over 
hele Frankrig. I den voldsomme kulde, der 
kostede mange menneskeliv, lånte AP med kort 
varsel et centralt beliggende hotel i Paris, 
hvorefter han i radioen udsendte en appel om, at 
hotellet blev center for indlevering og fordeling af 
tøj, tæpper, telt mv. til de hjemløse, der var i fare 
for at dø af kulde. Læs Emmaus Internationals 
udtalelse i anledningen af dagen på dansk på 
http://gtu.dk/01.02.54_2014_txt_appel_da.pdf  
 

Kirsten Skovbos maleri af Abbé Pierre 
 

som var på forsiden af Projekt & Kultur nr. 112, 
hænger nu på Center for Abbé Pierre og Emmaus 
i Esteville nær Rouen i Normandiet, jf. 
http://gtu.dk/kirsten_skovbos_maleri_af_abbe_pie
rre.pdf  
 

Fire plakater om Afrika 
 

I en note på side 8 i nr. 117 fortæller vi om fire 
plakater, vi har ladet fremstille og har med på 
vores udstillinger. Det har vist sig, at de to øverste 
links ikke virker – derfor gentages alle links her: 
Afrika skal ud af offerrollen 
http://gtu.dk/Posters_1a.pdf  
Import og salg af traditionelt kunst- og 
brugshåndværk 
http://gtu.dk/import_og_salg_af_kunsthaandvaerk.
pdf  
Indsamling af sheanødder – en overraskende 
fair produktionsform 
http://gtu.dk/indsamling_af_sheanoedder.pdf  
Hvorfor skal fattige bønder i Vestafrika betale 
prisen for omstridt statsstøtte? 
http://gtu.dk/vestafrikas_bomuld.pdf  

 
 
Stilekonkurrence om fair 
produktionsvilkår i Vestafrika  
 
- ved Jens Elgaard Madsen. 
 
Som tidligere omtalt har vi fået nogle støttemidler 
gennem CISU’s oplysningsbevilling, som skal 
bruges på at sætte fokus på behovet for mere fair 
produktionsvilkår i Vest Afrika. Vi er nu nået frem 
til vores konkurrenceindslag. 
 
Flere besøgende ved vores salgs- og 
informationsstande har allerede givet tilsagn om, at 
vi må sende dem en e-mail med information om 
vores konkurrence. Du opfordres også til at deltage: 
Måske besidder du ligefrem et konkurrencegen, eller 
du kender nogen som gør? 
 
Du har chance for at vinde en lille præmie. Under 
alle omstændigheder har du chancen for at give din 
mening til kende i forhold til fair produktionsvilkår i 
Vestafrika. Der kræves ikke særlige forudsætninger. 
På klassisk manér udskriver vi nemlig en 
stilekonkurrence, hvor deltagerne bedes forholde sig 
til en udleveret tekst. 
 
Enkelte alderstegne i GtU har måske glemt eller 
fortrængt, hvordan det var at sidde på skolebænken 
og svede over eksamensspørgsmålene? Men nu er 
chancen der altså igen! 
 
Stileopgaven med den udleverede tekst vil ligge på 
vores hjemmeside fra d. 1. april, nærmere bestemt på 
www.gtu.dk/Nyheder.htm, og alle opfordres til at 
deltage, medlem eller ej.  
 
Der vil blive fremsendt en e-mail-påmindelse til de 
af jer, hvis e-mail er kendt af foreningens sekretariat. 
 
Besvarelsen (max 800 ord) modtages indtil 1. maj. 
Vinderteksten bringes i maj-nummeret af Projekt & 
Kultur.  
 
Øvrige bidrag vil kunne læses på vores hjemmeside, 
så enhver kan se, om den selvbestaltede 
dommerkomité valgte rigtigt. 
 
Vi har ikke tidligere forsøgt os med et sådant 
initiativ, så det bliver spændende at se om der 
kommer nogen respons! Vi håber naturligvis at 
mange er friske på at give deres holdning til kende! 
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Mødedeltagelser og udstillinger  
 
Tre studerende på Aalborg Universitet 
 

besøgte GtU’s sekretariat den 15. november og 
talte i tre timer med koordinator Jørgen Olsen om 
foreningens grundlag, historie, organisation og 
nutid. Linett, Mette og Rebecca går på 
Internationale Studier og har efterfølgende skrevet 
en opgave på engelsk om danske u-
landsforeningers organisation, ikke mindst om den 
frivillige indsats. Opgaven kan læses her: 
http://gtu.dk/Volunteers_in_Danish_NGOs.pdf   
 
Det årlige møde om Nokoué-projektet 
 

Koordinator Jørgen Olsen har den 21. november i 
Paris deltaget i det årlige møde om vandprojektet i 
Nokoué, Benin. Jørgen deltog som repræsentant 
for Emmaus Internationals udvalg for Politiske 
Aktioner og International Solidaritet.  
Læs mere om Nokoué-projektet på  
http://emmaus-
internatio-
nal.org/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=157&Itemid=129&lang=english  
 
Als og Århus: Salgs- og oplysningsfremstød 
 

Vera Teglgaard havde den 22. og 23. november 
den blandede u-landhandel med på Oksbøl 
Friskole, Broballe på Als.  
Varesalg: 802 kr. 
Den 30. november var Vera og den blandede u-
landhandel med på en juleudstilling i Møllestien i 
Århus med foreningen One Step som arrangør. 
Varesalg: 133 kr.  
 
Foredrag hos Blå Kors i Hobro 
 

Jørgen Olsen fortalte om egnsudviklingsprojektet 
i Amataltal, Niger, for ”Nye Netværk” under Blå 
Kors i Hobro. Der var mødt i alt 9 personer. 
Varesalg: 189 kr. 
 
Foretræde for udenrigsudvalget om Niger. 
 

En delegation fik den 30. januar et kvarter hos 
Folketingets udenrigsudvalg for at argumentere 
for opretholdelse af et dansk 

repræsentationskontor i Niamey, Niger - i 
forlængelse af dette brev 
http://gtu.dk/henv_udenrigsudvalget.pdf 
 

Delegationen bestod af Nigers konsul i Danmark, 
Jean-Pierre Zafiryadis, Anne Højmark Andersen 
fra CARE Danmark, Susanne Møller Andersen og 
Ingrid Poulsen fra Venskabsforeningen Danmark - 
Niger, Jørn Boye Nielsen fra FN-forbundet og 
Julien K. M. Murhula fra Genvej til Udvikling. 
Også Ingrid og Jørn er medlemmer af GtU.  
Vi følger op i næste nummer. 
 
FN-forbundet, Nordjylland 
holdt stiftende generalforsamling den 30. januar.  
Den 27. februar afholdt forbundet et velbesøgt 
møde i Aalborg om FN, udvikling og fredsbeva-
rende missioner, et møde som Birgitte Juul Niel-
sen og Jørgen Olsen deltog i. 
 
Efterår og vinter i Himmerland: 
 

(fortsat fra nr. 117) 
 

Jørgen Olsen præsenterede vores blandede u-
landhandel på en række kræmmermarkeder med 
følgende resultater, hvad angår varesalg (alle salgs-
fremstød tjener desuden et oplysningsformål): 
 

16. november i Bazar Skelund…………….523 kr. 
23. november i Messecenter Vesthimmer- 
land, Aars………………………………… 394 kr.        
30. november i Messecenter Vesthimmer- 
land, Aars…………………………………208 kr.        
7. december julestue i Arden Kulturhus…. 672 kr. 
14. december i Messecenter Vesthimmer- 
land, Aars………………………………… 163 kr.        
21. december i Bazar Skelund…………….  87 kr. 
4. januar i Messecenter Vesthimmer- 
land, Aars…………………………………  25 kr.        
11. januar i Messecenter Vesthimmer- 
land, Aars………………………………… 370 kr. 
18. januar i Bazar Skelund………………   364 kr. 
15. februar i Bazar Skelund……………..   481 kr. 
 

Disse arrangementer er for perioden 1. juni 2013 - 
31. maj 2014 støttet af en oplysningsbevilling fra 
Civilsamfund i Udvikling, som man kan læse 
mere om på www.cisu.dk.       
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Mediemarkeringer 
 

Oversigten er ikke komplet – f. eks. er nogle kort-
fattede kommentarer på Facebook og www.u-
landsnyt.dk ikke medtaget. 
 
Emmaus: Vi må gentænke hele indvandrings-
politikken. 
 

Genvej til Udvikling har pr. 10. november oversat 
og formidlet en presseudsendelse fra Emmaus 
International om indvandring. 
Læs her: http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/10-11-
13/emmaus-vi-m-gent-nke-hele-
indvandringspolitikken 
 
Hvornår er man oprører? – under denne 
overskrift fik GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, 
offentliggjort et blogindlæg på www.ulandsnyt.dk 
den 11. november – klik ind her:  
www.ulandsnyt.dk/blog/51/hvorn-r-er-man-opr-
rer 
 
Handlede kvinder i Danmark – under denne 
overskrift fik GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, 
offentliggjort et blogindlæg på www.ulandsnyt.dk 
den 18. december – klik ind her:  
www.ulandsnyt.dk/blog/51/handlede-kvinder--i 
danmark 
 
Debat om Mali - en organisation, som kalder sig 
STS International Solidarity, har den 9. januar til 
www.u-landsnyt.dk indsendt et indlæg med 
overskriften "Nej til dansk deltagelse i krigen i 
Mali". 
Tre medlemmer af Genvej til Udvikling, Jørgen 
Olsen, Karl Jørgensen og Ingrid Poulsen,  
kommenterede straks nedenunder markeringen fra 
STS International Solidarity under overskrifterne: 

� Af to onder. 
� Forsvar for Al Qa’eda? 
� Satsning på civil indsats. 

Læs http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/09-01-
14/nej-til-dansk-deltagelse-i-krigen-i-mali  
 
 
 

 
Genvej til Udvikling markerer sig på 
Planet Emmaus 
 

Hjemmesiden, hvor den enkelte Emmaus-
organisation kan fortælle om sit arbejde, hedder 
Planet Emmaus – her er forsiden af den engelske 
version: http://www.planet-
emmaus.org/?set_language=en  
 

På alle tre Emmaus-sprog, altså engelsk, fransk og 
spansk, skriver GtU henh. på siden ”Essential” – 
læs engelsk version her:  
http://www.planet-emmaus.org/continents-
en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-
g.t.u/essentials/essentials – 
 

og på siden ”Downloads”.  
 

På sidstnævnte er i vinteren 2014 føjet fire indlæg 
til, så der nu står ti indlæg på alle tre sprog: 
http://www.planet-emmaus.org/continents-
en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-
g.t.u/downloads?set_language=en 
 

The containers – perspectives og 
The Toffin people – those who suffer most in 
Benin? findes ikke i danske versioner. 
 

Equal procedures and social conventions 
er identisk med kommentaren 
Ligeværdige omgangsformer 
jf.http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/30-09-
13/dagsorden-2030-29-ligev-rdige-
omgangsformer  
 
Projekter er ikke alt - Under denne overskrift 
skriver Genvej til Udviklings koordinator, Jørgen 
Olsen, en kommentar på U-landsnyt. Det oprinde-
lige indlæg har overskriften "Skal de 18 ramme-
organisationer stadig være med i CISU?" og er 
skrevet af Maiken Kjær Milthers. Første kommen-
tar - af Mogens Poulsen - hedder "Rammeorgani-
sationer skal ikke kunne være medlem af CISU". 
Derefter følger Jørgen Olsens kommentar. Læs 
her: http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/29-01-
14/skal-de-18-rammeorganisationer-stadig-v-re-
med-i-c#comment-26367   
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Situationen i Niger 

 
- af Jasmine Abel Jessen, PhD socialantropolog, konsulent i COWI. 

 
Den sikkerhedspolitiske situation i 
Sahelområdet har de sidste ti år været ustabil. 
De seneste par år er den blevet markant 
forværret af forskellige grunde:  
 
Niger er et vigtigt element i den franske 
militære operation i Mali. Niger er også 
central for EU's strategi for sikkerhed og 
udvikling i Sahel, og Niger modtager en 
stigende amerikansk bistand. Der er en 
amerikansk militær tilstedeværelse i Niger1. 
 
Siden 2011 har de nigerske sikkerhedsstyrker 
været i alarmberedskab og støttet af vestligt 
militær (bidrag til FN mission i Mali, 
MINUSMA).  
 
Muligheden for en terrorafsmitning (AQMI, 
Boko Haram, MUJAO) fra Nigers naboer 
forstærkes af et skrøbeligt socioøkonomisk og 
politisk miljø.  
 
I maj 2013 udførtes der et dobbelt 
selvmordsangreb rettet mod en militærbarak i 
Agadez og mod en minedrift, Areva i Arlit. I 
juni udførtes voldelige fængselsangreb i 
Niamey. Disse hændelser har destabiliseret 
Niger.  
 
Præsident Mahamadou Issoufou og hans 
vestlige allierede har favoriseret en 
sikkerhedsstrategi, der har betydelige 
omkostninger. Sikkerhedsudgifterne stiger 
betydeligt på bekostning af befolkningens 
sociale udvikling med store risici for både 
landet og befolkningen, som kommer til at 

                                                 
1 Kilde: Rapport fra International Crisis 
group, Niger: ”Un autre maillon faible dans 
le Sahel?” Sept. 2013. 

lide under betydelige befolkningsmæssige og 
økonomiske udfordringer.  
 
Præsidentens "Renæssance"-program, en høj 
platform for reformer, som han er blevet valgt 
på, gav forhåbninger, men endnu ikke 
konkrete resultater. Sociale protester er 
allerede i stigning.  
 
Endelig er tuaregspørgsmålet ikke blevet helt 
løst i Niger endnu, selv om det synes bedre 
administreret end i nabolandet Mali.  
 
Befolkningen er blevet træt af opstand, og 
mange unge fra nord har ingen reelle 
alternativer til smugling af våben og andre 
lovlige og ulovlige varer (narko). 
 
Udviklingssamarbejdet i Niger 
 
Den internationale donorindsats retter sig 
primært mod landbrug, infrastruktur, vækst, 
beskæftigelse, demokrati og humanitær 
bistand.  
 
Godt en tredjedel af de offentlige finanser er 
finansieret af donorer. En fjerdedel af 
udviklingsbistanden gives som budgetstøtte. 
 
Programmer finansieret af Danida 
 
Vand og sanitetsforsyningsprogrammet 
PASEHA2 (2012-2016) i regionerne Zinder 
og Diffa: 200 mio. DKK.  
 
Landbrugsprogrammet PASR (2009-2013) i 
regionerne Zinder og Diffa: 150 mio. DKK  
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Udviklingsstrategi og sikkerhed i Niger (SDS Sahel-Niger) – soldaterne viser nationalgardens 

placeringer, således at en pil betyder, at garden har genetableret en post, og et kryds betyder, at der 
er sendt forstærkninger. 

 
Danmark har mulighed for at spille en særlig 
rolle i Sahelregionen (Burkina Faso, Mali og 
Niger): ”Freds- og Stabilitetsprogrammet for 
Sahel” støttes med 125 mio. DKK og 
implementeres sammen med andre 
internationale partnere.  
 
Programmet sigter på: 

i) dialog og forsoning i 
civilsamfundet, støtte til 
konfliktløsning på lokalt niveau  

ii) opbygning af ansvarlige 
sikkerhedsstrukturer  

iii) bekæmpelse af voldelig 
ekstremisme og organiseret 
kriminalitet. 

COWIs sikkerhedspolitik for 
medarbejderes rejser til Niger 
 
Sikkerheden for COWIs medarbejdere har 
altid været prioritet over projektets 
gennemførelse. En medarbejder kan ikke 
tvinges til at forblive i eller rejse til potentielt 
usikre områder.  
 
Porteføljelederen skal sammen med 
linjelederen overvåge sikkerhedssituationen i 
projektområdet. Hvis situationen bliver 
forværret, skal COWIs sikkerhedsansvarlige 
høres og den udarbejdet beredskabsplanen 
skal følges.  
 

(fortsættes side 8)
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(fortsat fra side 7) 
 
Rejse indland  
 
Ved rejser internt i et land foretages en 
vurdering af risici med "kajaktest" efter nogle 
særlige kriterier:  
� Land: ambassade i landet, 

kidnapningssager?  
� COWI: COWIs erfaring i landet, lokale 

partnerorganisationer?  
� Betingelse: hovedstad, region, længden af 

arbejdsopholdet? 
� Medarbejdere: erfaring i landet, i 

regionen, international erfaring?  
 
Alle rejser til områder inden for 150 km til 
grænserne til Mali og Nigeria skal undgås på 
grund af risiko for kidnapning fra militante 
islamister eller potentielle banditter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Særlige forholdsregler ved rejser indland: 
 

� Før afrejse skal situation i landet 
tjekkes via Control Risks online.  

� Hellere flyve end køre i bil.  
� Konsulenten skal skifte hotel efter 3 til 

4 dage.  
� Konsulenten skal have satellittelefon 

til rådighed.  
� Der kræves hjælp af militær eller 

eskorte af nationalgarden for rejser 
uden for Niamey.  

� Danida er villig til at betale for 
udgifter for de udstationeredes 
sikkerhed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sådan ser man ud, når man rejser til Zinder!! 
(foto: Saadou Malam Amadou) 
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Svar til Frede Hansen fra Morten Kuni 
 

– jf. http://gtu.dk/PK117-6-7-8.pdf 
 
Fredes indlæg i P&K nr. 117 indeholder en masse 
relevante tanker, og jeg synes, at Frede, gør et fint 
stykke arbejde. Til gengæld mener jeg ikke, at det 
ene skal udelukke det andet. Jørgen når ganske 
enkelt nogle mennesker, som Frede ikke når, 
nemlig dem som ikke søger information om 
Afrika, og som ikke kommer på gallerier. 
  

Overfladisk? Ja – deri adskiller Jørgens 
kommunikation med hans kunder sig ikke fra 
Fredes kommunikation med sine. Det er 
uundgåeligt overfladisk, for “Afrika er en anden 
planet” (citat af undertegnede – ha ha), så 
hvordan kan det blive andet end overfladisk – selv 
hvis Jørgen og Frede havde mere tid med 
kunderne, ville det stadig være overfladisk. 
  
Økonomisk set er handelen på markeder mm. i 
småtingsafdelingen for GtU, og selv om det drejer 
sig om meget få producenter, så gør det klart en 
forskel for disse, om GtU forhandler deres varer 
eller ej. Jeg ved det, for jeg har leveret en 
betragtelig del af varerne til dette salg, og jeg 
kender mine leverandører. For dem betyder det 
meget. 
 

Jeg kan tilføje, at jeg ikke er part i denne sag, da 
jeg er i gang med at lukke mit firma (KUNI), og 
næppe kommer til at levere andet end ord til GtU i 
fremtiden. 
 

I den store sammenhæng er det uden betydning 
hvad Jørgen sælger, og jeg har også svært ved at 
se, at Fredes har den store virkning. Hvad de til 
gengæld begge gør, er at udbrede lidt overfladisk 
viden om Afrika, afrikanere og afrikanske forhold, 
og det kan såmænd godt flytte noget – sammen 
med andres indsats (foreninger, enkeltpersoner, 
firmaer osv.) hjælpe med at skabe et billede af 
Afrika som er mere sammensat og nuanceret. 
 

At det skulle være forkert at Jørgen (til dels) med 
de varer han sælger, skulle bidrage til et billede af 
at afrikanere er uuddannede og fattige, kan vel 

ikke være nogen stor synd, da det i hovedsagen er 
sandheden. 
 

Det der sker ude på gaden, når Jørgen står med sit 
bord og sine kamelmavebøtter osv., er, at folk får 
en historie og en genstand, og genstanden vil 
minde denne person om, hvad vedkommende og 
Jørgen snakkede om, så selv om det er en 
overfladisk snak, så sætter den sig spor pga. 
“genstanden” og ikke mindst pga. det personlige – 
det at snakke med en person i levende live, og 
ikke en som taler til én via en Tv-skærm. 
 

Jeg tror, at en samtale med Jørgen på et eller andet 
marked gør større indtryk på “kunden”, end 
utallige TV-udsendelser gør, og bidrager til en 
mere nærværende oplevelse af Afrika. Det gælder 
formentlig også Fredes samtaler. 
  

Start en fabrik i Niger, som laver plastikskåle! 
Industrialisér Niger! Ja ja; men så må man i det 
store hele importere arbejdskraften, bortset fra 
fejemanden; for i Niger, hvor kamelmavebøtterne 
kommer fra, er det et lille mindretal, som har en 
uddannelse, faktisk er det et mindretal som reelt er 
litterære, hvilket er min påstand, uanset 
statistikker måske måtte vise noget andet; men de 
viser kun, hvem der har været tilmeldt skole, ikke 
hvor mange der har lært at læse og skrive, så de 
kan bruge det til noget. 
  

Og her er vi så igen fremme ved det punkt, som 
jeg altid ender ved: “Uddannelse til afrikanere på 
alle niveauer.” – Hvis Afrika og afrikanere skal 
indgå i den globale verden på lige fod med alle 
andre, og i øvrigt kunne skabe det liv, de ønsker 
(indtil de har prøvet det …?) Og her vil jeg tilføje: 
“Uddannelse til alle mennesker i verden.” 
 

Og hvis I, Jørgen (du er enig, det ved jeg) og 
Frede, er enige i dette, så gør en indsats i det 
daglige til at bibringe andre mennesker den 
forståelse/opfattelse!  
 

– Måske kan det gøre en forskel, på gaden og i 
galleriet, når ringene spreder sig i vandet.
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På opfordring og helt undtagelsesvist bringes her et af de blogindlæg, Genvej til Udviklings koordinator, 
Jørgen Olsen, har skrevet på www.u-landsnyt.dk – alle indlæggene kan læses på dette link http://www.u-
landsnyt.dk/blogs/j-rgen-olsen; desuden har Jørgen Olsen skrevet en del kommentarer gennem årene. En 
række andre medlemmer af GtU har i forskellige egenskaber skrevet blogindlæg og kommentarer på www.u-
landsnyt.dk  – det gælder Ingrid Poulsen, Karl Jørgensen, Mikael Bjerrum og Peter With.   

Handlede kvinder i Danmark 
Offentliggjort som blogindlæg på www.u-landsnyt.dk den 18.december 2013. 

 
Med udvisningen af Omo Amenagawon sendte de danske justitsmyndigheder et tydeligt 

signal: Det er vigtigere at holde udlændinge ude af landet end at bekæmpe menneskehandel. 
 

Hvis man googler Omo Amenagawon, er der 
ingen links fra de seneste fire måneder. Sidst 
der var nyt om hende, var hun gået under 
jorden – der er hun nok endnu.  
 
Hun kom til Danmark fra Nigeria, fordi en 
gruppe organiserede landsmænd m/k havde 
fortalt hende, at hun skulle arbejde som au 
pair; men hun blev i stedet tvunget til at sælge 
sig selv på danske bordeller, og bagmænd tog 
pengene. Omo meldte sine bagmænd til 
politiet og vidnede mod dem, hvorefter de 
blev idømt fængselsstraffe.  
 
I sagens natur findes der ingen tal på, hvor 
megen menneskehandel, der finder sted i 
Danmark eller mere afgrænset: hvor mange 
handlede kvinder, der arbejder som 
prostituerede; men mon ikke de skal tælles i 
tusinder? Kundegrundlaget må siges at være 
på plads – 15 pct. af danske mænd ser ikke 
noget problem i at dyrke sex med handlede 
kvinder, og andre 15 pct. er i tvivl, om det er 
OK – jf. 
http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/Me
nneskehandel/Ramboell_-
_Kortlaegning_af_prostitutionsefterspoergsle
n.pdf  
 
Det kan ikke undre, hvis der aldrig igen i 
Danmark kommer en situation, hvor en 
handlet kvinde melder sine bagmænd m/k. 

Under retssagen modtog Omo Amenagawon 
og hendes 1-årige søn dødstrusler fra 
bagmændenes netværk i Nigeria. Alligevel fik 
Omo og hendes søn afslag på den 
efterfølgende ansøgning om asyl i Danmark. – 
Så nu har den unge kvinde og barnet gemt sig 
et hemmeligt sted for at holde sig i live. 
 
Endnu en gang har det officielle Danmark 
demonstreret sin indædte uvilje mod at have 
for mange med oprindelse andet steds til at bo 
i vort land. Og menneskehandlerne ved, hvor 
de skal gå hen næste gang – det gælder også 
Omos bagmænd, når de kommer ud af 
fængslet; for kriminelle har det med både at 
gentage kriminaliteten og at krydse grænser 
uden at spørge.  
 
De næste kvinder, de og mange andre vil 
lokke til Danmark og ansætte på bordeller, vil 
med stor sandsynlighed acceptere deres 
skæbne, når de ikke kan forvente beskyttelse 
fra den danske stat, dersom de måtte vælge at 
gå til politiet.  
 
Mennesker er verdens 3. største handelsvare 
efter våben og narko – den årlige omsætning 
på verdensplan anslås til 32 milliarder dollars, 
jf. http://www.emmaus-europe.org/wp-
content/uploads/2013/04/EN_Practical-
ressource-PDF-réduit.pdf 
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Menneskehandel drejer sig mest om seksuelle 
ydelser – efterfulgt af tvangsarbejde i f. eks. 
rengørings- og byggesektoren, og desuden 
kan der bl.a. være tale om handel med 
organer. Næsten 60 pct. af alle handlede 
mennesker er voksne kvinder, mens resten 
fordeler sig nogenlunde ligeligt på piger, 
drenge og mænd. Tre fjerdedele af de 
handlede mennesker krydser en eller flere 
grænser, mens de handles – godt en fjerdedel 
kommer til en anden verdensdel.  
 
Læs mere på http://www.emmaus-
europe.org/a-traduire-en-en_us-emmaus-
europe-lutte-contre-la-traite-des-etres-
humains-12826.html eller på dansk 
www.centermodmenneskehandel.dk, 
www.hopenow.dk og www.provest.dk  
 
Lad os se på et af de lande, vi normalt 
sammenligner os med: I Belgien belønnes 
handlede mennesker, som afslører deres 
bagmænd. Hvis anmeldelsen fører til en dom 
mod menneskehandlerne, får offeret asyl, 
sikres bolig og hjælp til arbejde eller 
uddannelse. I det smålige Danmark har vi 
endda mere end dobbelt så megen fysisk plads 
til det enkelte menneske, end man har i 
Belgien.   
 
De fleste europæiske lande huser fra en til 
seks private organisationer, der arbejder mod 
menneskehandel – en fortegnelse kan ses på 
http://www.emmaus-europe.org/wp-
content/uploads/2013/04/EN_Practical-
ressource-PDF-réduit.pdf  
 
På europæisk plan har Europarådet nedsat en 
ekspertgruppe omkring menneskehandel, som  
ledes af ukrainske Petya Nestorova og franske 
Claudia Lam. EU-kommissionen har 
udarbejdet en strategi for 2012 til 2016 og 
udpeget en koordinatrice, cypriotiske Myria  
Vassiliadou med italieneren Alessio Lapucci 
som assistent.  
 

 
Emmaus Europas koordinatrice, Gabriela 
Martin, oplever, at kampen mod 
menneskehandel på europæisk plan således er 
lagt i seriøse, alsidige og dybt engagerede 
hænder. 
 
Men de danske justitsmyndigheder giver de 
kriminelle gode kort på hånden ved at nægte 
beskyttelse af de handlede kvinder.  
……………… 
 
 
Note 1: Efter blogindlæggets offentliggørelse har 
Det Europæiske Ressourcecenter mod 
Menneskehandel i Sarajevo, Bosnien-
Hercegovina, oprettet en web-portal på engelsk: 
www.eurcenter.net    
……………… 
 
 
Note 2: Pr. 16. februar 2014 er blogindlægget 
inkl. note 1 sendt til orientering til Petya 
Nestorova og Claudia Lam, Europarådet og til 
Myria Vassiliadou og Alessio Lapucci, EU-
kommissionen – med kopi til en række valgte og 
ansatte i Emmaus Europa og Emmaus 
International samt til ressourcecenteret i Sarajevo. 
 
De nævnte har modtaget indlægget  
 

på fransk 
http://www.planete-emmaus.org/continents-
en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-
g.t.u/downloads-fr/femmes-trafiquees-au-
danemark  
 

engelsk 
http://www.planet-emmaus.org/continents-
en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-
g.t.u/downloads/trafficked-women-in-denmark  
 

og spansk 
http://www.mundo-emaus.org/continents-
en/emmaus-europe/denmark/g.t.u/grp-
g.t.u/downloads-es/trafico-de-mujeres-en-
dinamarca 
 
Indlægget er oversat til fransk af Birgit Vanghaug, 
til engelsk af Gitte Vejlgaard og til spansk af 
Eduardo Bermejo Chamorro.  
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GAFREH: Fra plastikpose til håndtaske 
- af Catherine Piret, Eco Bénin 
- oversat af Tina Jonstrup Larsen 

 

Her ligger brugte plastikposer 
(foto: Catherine Piret) 

 

Modegenstande af genbrugte plasticposer er 
produktet af foreningers projekter, hvis formål er 
at støtte kvinder på vej til at blive selvstændige. 
Gå ikke glip af dette ... .i Bobo!  
 

Solidaritets-Karavanen, der er organiseret af Eco-
Benin (www.ecobenin.org), er rejst gennem 
Benin, Togo, Ghana og Burkina Faso for at 
opstøve projekter, der beskytter biodiversiteten og 
direkte tilgodeser befolkningen ved at give dem 
en supplerende indkomst. Omkring 20 mennesker 
med interesse for økoturisme, fra 8 vestafrikanske 
lande og Europa, var med i karavanen. På hver 
etape blev fokus rettet mod realiseringen af 
turismeprojekter, der tilgodeså både befolkningen 
og miljøet. 
 

Både de mandlige og kvindelige 
karavanedeltagere studerede nysgerrigt en 
taskekollektion af håndtasker, rygsække, etuier, 
hatte og endog tøj i byen Bobo Dioulasso i 
Burkina Faso. Disse modeprodukter lavet af 
genbrugte plastikposer, var produceret af et 
arbejdskollektiv, som blev dannet af foreninger i 
1995 med det formål at støtte kvinder på vej til at 
blive selvstændige. Navnet på gruppen: GAFREH 
eller Groupe d’Action des Femmes pour la relance 
éconimique d’Houet = Den kvindelige 
aktionsgruppe for økonomisk genopbygning af 
Houet1. Den har til formål at tilgodese økonomisk 
                                                           
1 Houet er provinsen, hvor Bobo Dioulasso er 
beliggende. 

lighed mellem kvinder og mænd gennem 
skolegang, workshops, uddannelse mv. 
 

Karavanen måtte altså bare besøge 
arbejdskollektivet, der har eksisteret siden 2003. 
Plastikposerne indsamles i Bobo og nærmeste 
omegn. Efter at have vasket poserne har 
foreningens kvinder, der tæller flere end 7.000, 
klippet dem i fine strimler og derefter vævet, 
strikket og hæklet med dem. Alt efter deres 
kreativitet har syerskerne (ofte sammen med deres 
børn) fremstillet meget farverige produkter.  
 

 

Her ses en samling af de produkter,  
der fremstilles af brugte plastikposer 

(foto: Catherine Piret) 
 

Konceptet gør det muligt at forene ønsket om at 
støtte hundredevis af kvinder til at få en 
ekstraindtægt med ønsket om beskyttelse af 
miljøet. For at kunne aflønne alle kvinderne i hele 
denne produktion rimeligt, har det været 
nødvendigt at sælge produkterne til en ret høj pris, 
i hvert fald set med Bobo-indbyggernes øjne.  
Dette har ikke været muligt uden støtte udefra og 
uden køretøjer til at udbrede markedet ….. 
 

Groupe d’action des femmes pour la relance 
économique du Houet/ Den kvindelige 
aktionsgruppe for økonomisk genopbygning af 
Houet – Mme LAMIZIANA/GOUBA Christiane 
– présidente (formand) – 01 BP (postbox) 2730 
Bobo-Dioulasso 01 – Burkina Faso - mobil: + 226 
70 27 04 46- +226 76 99 98 88 – Centeret: + 226 
20 98 41 60.  
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Unge burkinere øver sig på et teaterstykke om miljøbeskyttelse 
(foto: Foreningen Baobab) 

 
Kunstnerisk skabelse – en måned at kæmpe på 

 

Bevidsthedsskabende teater 
 

Synspunkter fra Vestafrika 
 

- Interview ved Benoît Naveau 
- oversat af Naja Egede Kristensen 
- fra kvartalsblad nr. 141, sommeren 2013, fra 

Terre, Belgien. 
 
Teater i Vestafrika blander kultur og uddannelse 
og er blevet det vigtigste middel til at øge 
befolkningens bevidsthed.  
Analyse af fænomenet med  

� Mamadou Ly fra ASDES i Senegal 
� Fulgence Yameogo fra Baobab i Burkina 

Faso   
� Dieudonné Kaboré fra ASMADE i Burkina Faso. 

 
 

Hvorfor er teater blevet valgt som redskab til 
oplysningsvirksomhed? Hvad er fordelene ved 
dette sammenlignet med andre redskaber? 
 

Fulgence: Teater har den fordel, at det er 
interaktivt. Budskabet er baseret på befolkningens 
dagligdag, og informationer viderebringes i en 
afslappet atmosfære og til tider med humor. 
Dårlig opførsel bringes frem dog uden at navngive 
nogen. Dette gør det muligt at viderebringe sande 
erfaringer på en sjov måde. Teatret giver også 
mulighed for at tilpasse indholdet til en specifik 
målgruppe og at nå et stort antal mennesker.  
 

(fortsættes side 14) 
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Bevidsthedsskabende teater 
 

Synspunkter fra Vestafrika 
 

(fortsat fra side 13) 
 

 
Dieudonné: I modsætning til andre medier (tv, 
radio, aviser) er teatret tilgængeligt for alle. Det 
giver mulighed for at få direkte kontakt med 
befolkningen, at udveksle og dele dens meninger. 
Da det er et nærhedsteater, bliver vores 
forestillinger ikke spillet i sale, men i 
nærsamfundet, på skoler og markeder, hvor 
mange kan samles; der er i gennemsnit to 
hundrede mennesker til hver forestilling.  
 

Kan I give et eksempel på et teaterstykke, der 
bliver brugt som oplysningsvirksomhed? 
Hvilket emne diskuteres? Hvordan har I 
behandlet det? Hvad var publikums reaktion?  
 

Mamadou: Alle vores forestillinger tager 
udgangspunkt i sketcher, der omhandler det valgte 
emne. Det gælder især forestillinger om sanitet og 
miljøbeskyttelse. Overalt har forestillingerne vakt 
stor begejstring. Tilskuere inviteres ofte op på 
scenen for at give deres forståelse af emnet.  
 

Fulgence: For at behandle emnet om økologi satte 
vi to producenter i scene, en der dyrker landbrug 
på den konventionelle måde, og en der dyrker 
økologisk. I slutningen af stykket skabes en debat 
om de to landbrugsmetoder. Tilhængere af 
konventionelt landbrug argumenterer for deres 
valg, og økologitilhængerne giver deres 
begrundelser. Efter forestillingerne er det ikke 
ualmindeligt, at de konventionelle landmænd 
ønsker at blive uddannet inden for økologi. 
 

Dieudonné: Stykket ”Jeg holder ikke op med at 
løbe” værdsætter kvinders arbejde og viser, 
hvordan mænd ser på deres hustruers aktiviteter. 
Under forestillingen er publikums reaktioner 
forskellige. Mændene og kvinderne genkender 
hinanden. For mange er det nødvendigt at 

 
 

Et teaterstykke arbejder med ideen om større 
folkelig inddragelse i forvaltning af 

lokalsamfundet 
(foto: Benoît Naveau) 

 
tilskynde kvinder til at igangsætte 
indkomstskabende aktiviteter. Nogle mænd synes 
stadig, at denne frihed leder kvinder i fordærv.  
 

Siger I, at bevidsthedsteatret er et nemt 
redskab at sætte op?  
 

Mamadou: Det er et grundlæggende pædagogisk 
værktøj og uundværlig især over for analfabeter. 
Gadeteater kræver få ressourcer og er velegnet til 
vores knappe finansielle midler. 
 

Fulgence: Det er nemt at implementere. Det 
handler om at kende sit emne, før man behandler 
det; for argumentationen skal være overbevisende. 
Ellers kan teatret have den modsatte effekt. Det 
teater, som vi udøver, har ikke behov for 
”professionelle”. I stedet forsøger det at gøre 
tilskuerne til reelle aktører for deres egen 
forandring. 
 

Dieudonné: I sin tilgang giver teatret mulighed 
for at lytte efter, analysere og skabe noget 
sammen. Det hjælper med til at styrke 
ytringsfriheden og dermed retningen mod  
demokrati. Emner, der drøftes i vores stykker, er 
blandt andet sundhed, uddannelse, arbejdsløshed, 
vold, menneskerettigheder.  
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En gruppe kvinder i landsbyen Villy nær Koudougou i Burkina Faso 
 er tilskuere til et teaterstykke om større folkelig  

inddragelse i forvaltning af lokalsamfundet 
(foto: Benoît Naveau) 

 
 

 

Som følge af debatterne efter teaterstykkerne kan 
stykkerne være med til at styrke samfundet.  
 

Hvad er vanskelighederne ved 
bevidsthedsteatret?  
 

Mamadou: Hos os ligger de største problemer i 
professionaliseringen af truppen. Den består 
hovedsagelig af unge arbejdsløse på udkig efter et 
job. Løsningen er først og fremmest at ansætte en 
ansvarlig for de kulturelle aktiviteter, at definere 
en politik og en vision for udviklingen af teatret 
og at tage på nationale og internationale turneer, 
som vi får betaling for. 
 

Fulgence: Vanskelighederne ligger i tilpasning af 
indholdet, at søge efter information relateret til 
emnet, igangsætte gode diskussioner, skabe 
kontakter til de forskellige miljøer, hvor vi 
optræder. 
 

Kan teatret styrke demokratiet og samfundet? 
 

Mamadou: Det oplysende og  
bevidsthedsskabende teater er en formidler af 
adfærdsændringer i lande med svage 
læsefærdigheder. Det er det bedste middel til at 
etablere en ansvarlig borgerbevidsthed, hvor alle 
dele af samfundet bliver inddraget, i 
overensstemmelse med den rolle, hver enkelt har i 
samfundet. Således forstår samfundet bedre det 
indbyrdes forhold mellem alle aktører, og dette 
hjælper med at etablere en borgerdialog, en 
forståelse af udviklingsspørgsmål - og fører til 
mere demokratisk deltagelse. 
 

Fulgence: For vores vedkommende har vi fokus 
på borgerrettigheder og -pligter. Vi gør 
opmærksom på regeringens udskejelser og lader 
borgerne forstå behovet for at deltage på baggrund 
af lokale eksempler.  

 
 



          

    

afsender: Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden.                                                               B 
 
 

 
 
           
 

  
 
 
 
 
 
 


