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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 124! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf. nr. 98 56 29 94 evt. 42 17 09 97 

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. DK89 9806 2071 578 634 

Account-name: Genvej til Udvikling v/Jørgen 

Olsen, Skovvej 24, 9510 Arden 

Beneficiary bank: Jutlander Bank A/S 

SWIFT / BIC: JUTBDK21  
 

Ansvarlig over for presseloven er formand Jens 

Elgaard Madsen. Hvor intet andet angives, er 

teksten af Jørgen Olsen.  
 

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 125 skal aftales 

med koordinatoren på gtu_sekr@hotmail.com. 

Bladet skal udkomme i november 2015.  
 

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: Vi kunne bygge broer i stedet for mure 

-  af Thyge Christensen. 
 

4  –  5: Mødedeltagelser og udstillinger –     

mediemarkeringer. 
 

    5: Opdatering på flodnomadeprojektet 

-  af Eric Komlavi Hahonou. 
 

6 –  8: Referat af generalforsamling i Arden 

- af Jens Elgaard Madsen. 
 

9 – 15: Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International  

             Læs om migration, vandforsyning 

             klimaforandringer, 

græsrodsorganisering 

og demokratiske processer!  
- oversat fra fransk og engelsk af Sune 

Vilsted og Gitte Vejlgaard. 
                

 

Billedet på forsiden er taget af Frede Hansen, 

Galleri Glocal Art – www.afro-art.dk – billedet 

hedder ”Birds 3” (= fugle 3”) og er malet af Salum 

Kambi, Tanzania. Det er til salg for 5.500 kr. 

 

Billedet på bagsiden er taget af Louise 

Nielsen fra GhanAlive – 

www.Ghanalive.webs.com 

Det er taget på Couleur Café, Nørrebrohallen 

den 23. maj og forestiller Marianne Dithmer og 

Arne Hansen, som passer Genvej til 

Udviklings blandede u-landhandel.   

 
Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 155 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 
 

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.  

 
Tak til Røde Kors i Arden for brillerne, som 

vi sender til Kooperativet i Amataltal i Niger! Læs 

om Røde Kors i Arden på 

http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/find-

genbrugsbutikker  

 

 

Verdensspejl Festival 2015 – nu en del 

af Aarhus Festuge 
 

For tredje år i træk deltager GtU i Verdensspejl i 

Aarhus. Festivalen sætter fokus på kulturel 

og social rigdom i dele af verden, der ellers mest 

bliver beskrevet som fattige, og er i år centralt 

placeret i Mølleparken 28. august – 2. september.  
 

De nøjagtige klokkeslæt, hvor vi er til stede med 

vores blandede u-landhandel, vil blive annonceret 

på vores hjemmeside. 
 

Festivalen koordineres af Mundu - 

www.mundu.dk. Det righoldige program ligger på 

en særlig hjemmeside www.verdensspejl.dk. 
 

Hvis du har lyst til at hjælpe til som frivillig i vores 

bod kan du kontakte Jens Madsen - tlf. 31 95 86 26 

- jens.e.madsen@live.dk 
 

Du kan også melde dig som frivillig til andre 

spændende opgaver, se festivalens hjemmeside! 
 

mailto:gtu_sekr@hotmail.com
http://www.gtu.dk/
mailto:gtu_sekr@hotmail.com
http://www.afro-art.dk/
http://www.ghanalive.webs.com/
http://www.gtu.dk/
http://www.gtu.dk/Nyheder.htm
http://www.gtu.dk/Kalender.htm
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/find-genbrugsbutikker
http://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/find-genbrugsbutikker
http://www.mundu.dk/
http://www.verdensspejl.dk/
mailto:jens.e.madsen@live.dk
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Vi kunne bygge broer i stedet for mure 
 

- af Thyge Christensen, forfatter, medlem af 

GtU’s Emmaus-arbejdsgruppe, aktiv 

omkring Vestafrika, især Burkina Faso. 
 

Det generelle billede i medierne er, at et helt 

uoverskueligt antal afrikanere ønsker at udvandre 

til Europa.  Og hvis vi ikke forhindrer det, vil det 

ødelægge vores samfund. Da ingen synes at have 

udarbejdet realistiske scenarier, vil jeg prøve at 

sammenligne situationen med noget, vi kender til.  

Engang var Danmark et udpræget udvandrings-

land. Set i forhold til den tids indbyggertal var vi 

kun overgået af Irland, Norge og Sverige. Det var 

op til ca. 1920, da det endnu var relevant at skrive 

en hjemstavnssang, der startede således: ”For en 

fremmed barsk og fattigt/er vort land, men rigt på 

minder…”  
 

En stor forskel på dengang og nu er, at der i vore 

dage ikke er et område, man legalt kan udvandre 

til. Derfor tvinges mange ud på farefulde rejser i 

overfyldte både og er afhængige af såkaldte 

menneskesmuglere. De billeder, vi ser, bekræfter 

som hovedregel forestillingen om bølger af 

fattige, der har fået udvasket de individuelle træk. 

Den slags kendes alt for godt som optakt til 

initiativer, der er lige så kyniske som 

menneskesmuglerne.  I krigsreportager er fjendens 

træk næsten altid uden nuancer.  
 

Det bidrager til billedet, at disse udvandreres valg 

ofte fremstilles som irrationelt og byggende på 

manglende viden. Det er næppe tilfældet i disse 

smartphone-tider. Selv i dette rædselsår med 

massedrukninger i Middelhavet er 97,5 % af dem, 

der er kommet af sted mod Italiens kyster, nået 

frem – ifølge den internationale migrationsorga-

nisation IOM.  Det er en helt anden ”fornuftig” 

kalkule end dengang, vore forfædre søgte mod 

Klondyke i det berømte goldrush. Da nåede ca. 

1/3 af 100.000 frem. Vi ved dog ikke, hvor mange 

der vendte om – og hvor mange der omkom. 
 

Danmark var altså et fattigt udvandringsland, 

beliggende i en barsk klimatisk region i 

Nordeuropa. Og udrejse kunne foretages inden for 

legale og rimeligt velorganiserede rammer. I den 

situation traf cirka 15 % af befolkningen det valg i 

løbet af et halvt århundrede – inklusive dem, der 

blev sendt af sted af myndighederne, fordi de lå 

samfundet til last som forbrydere eller fattige. 
 

Kan vi derudfra gætte på, hvor mange unge 

afrikanere, der de næste 50 år vil sætte kursen 

mod Europa? Næppe, men vi kan da lege lidt med 

tallene. Hvis nu ca. 15 % af afrikanerne begiver 

sig ud på den farefulde færd, så er der tale om ca. 

200 mio. over 50 år – altså ca. 4 mio. om året. Det 

er ca. 0,8 % af EU’s befolkning – men naturligvis 

et meget stort antal nye medborgere at håndtere 

hvert år. Det er heldigvis urealistisk, for 

udvandringen er ikke ligeligt fordelt i Afrika – 

som den heller ikke var i datidens europæiske 

lande. Langt de fleste afrikanske immigranter 

kommer fra ganske få lande, de fleste af disse 

lande ramt af konflikter. Fra de fleste afrikanske 

lande er der ikke en stor emigration til Europa. 

Også deres hjemstavnssange kunne indeholde 

ordene ”rigt på minder”. Desuden er Afrikas 

økonomi generelt på vej fremad. Cirka en tredje- 

del af alle afrikanere tilhører i dag middelklassen. 

Der er ingen grund til at tro, at mængden af afri- 

kanske indvandrere fremover vil eksplodere, hvis 

vi organiserer mulighed for en mindre risikabel og 

mere værdig rejse. Det er også værd at bemærke, 

at langt de fleste afrikanske udvandrere er unge, 

initiativrige og modige. Og at det sandsynlige 

antal europæere med afrikansk baggrund i frem- 

tidens Europa måske svarer nogenlunde til den 

udfordring, vi står overfor, fordi europæiske 

kvinder får langt under 2 børn i gennemsnit, og 

den europæiske gennemsnitsalder stiger.  
 

Jeg foretager denne usikre analyse, fordi jeg tror, 

at indvandringen fra Afrika til Europa bliver på et 

højere niveau, end vi tidligere har kendt - og at 

den ikke lader sig standse. Men ikke mindst for at 

slå fast, at den ikke bliver på et niveau, der ikke 

kan håndteres. Medmindre vi ser bort fra, at de er 

mennesker som vi – med det samme behov for 

både sikkerhed og værdighed. Med nuancerede 

karaktertræk. Hvis vi ødelægger billedet af dem 

som rationelt tænkende og almindeligt følende 

individer – og betragter dem som en truende 

bølge, der skyller ind over vore kyster, så skaber 

vi en stor frygt i os selv, i vore egne befolkninger. 

Det er primært denne frygt, der truer en vellykket 

integration af fremtidens indvandrere, ikke 

opgaven i sig selv. Og ikke mindre truer den frygt 

vores ret til at betragte os som kultursamfund, der 

bygger på humanisme.  
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Mødedeltagelser og udstillinger 
 

Sommer i Himmerland: 
 

Jørgen Olsen præsenterede vores blandede u-

landhandel på de nævnte markeder med de 

følgende resultater, hvad angår varesalg (alle 

salgsfremstød tjener desuden et 

oplysningsformål): 
 

Den 16. maj på Bazar Skelund ………… 327 kr.   

Den 23. maj på Folkefesten i Terndrup …    0 kr. 

Den 20. juni på Bazar Skelund …………   97 kr. 

Den 23. juni på Havnepladsen i Ø. Hurup.128 kr. 

Den 4. juli i Aars ……………………….. 456 kr. 

Den 11. juli i Farsø ……………………... 755 kr. 

Den 16. juli på Hvirvelkærgård ved Als..  531 kr. 

Den 18. juli på Bazar Skelund ……….. 1.035 kr. 

Den 30. juli på Hvirvelkærgård ved Als... 271 kr. 

Den 6. august på Hvirvelkærgård ved Als 363 kr. 

 (men det lykkedes at købe 6 penalhuse til 

Kooperativet i Amataltal i Terndrup og 5 

skoletasker med samme formål på Bazar Skelund i 

juni) 
 

Bazar Skelund arrangeres den 3. lørdag i hver 

måned året rundt – læs mere på 

https://www.facebook.com/pages/Bazar-Skelund-

p%C3%A5-

Solg%C3%A5rden/226159197439377  
 

Læs mere om Hvirvelkærgård her 

http://www.hvirvelkaergaard.dk/  

 

Møde i Emmaus Europa: 
 

Den 21. maj var Jørgen Olsen til møde i en 

arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af internt 

reglement for Emmaus Europa (EE) – til støtte af 

EE’s vedtægter. 

 

Couleur Café på Nørrebro, København: 
 

Den 23. maj deltog Marianne Dithmer og Arne 

Hansen med den blandede u-landhandel på det 

multikulturelle arrangement Couleur Café ved 

Nørrebrohallen. 

Varesalg: 522 kr.  

 

2. forberedelsesmøde vedr. Verdens-

spejlet i Århus 
 

afholdtes den 26. maj, og Genvej til Udvikling var 

repræsenteret af Jens Elgaard Madsen. Referat: 

http://gtu.dk/verdensspejlet20152.moedereferat.pd

f 

 
Generalforsamling i Genvej til Udvik-

ling 
 

blev afholdt den 13. juni i Arden. Referat kan 

læses på siderne 6, 7 og 8. 
Varesalg: 356 kr. 

 

 
3. forberedelsesmøde vedr. Verdens-

spejlet i Århus 
 

afholdtes den 22. juni, og Genvej til Udvikling var 

repræsenteret af Vera Teglgaard og Jens Elgaard 

Madsen.  
 

4. forberedelsesmøde vedr. Verdens-

spejlet i Århus 
 

afholdtes den 6. august, og Genvej til Udvikling 

var repræsenteret af Vera Teglgaard.  

 

 

Mediemarkeringer 
 

Et helt andet organ – under denne 
overskrift fik GtU’s koordinator, Jørgen Olsen, 

offentliggjort en kommentar på 

www.ulandsnyt.dk den 11. juni  
– klik ind her: http://u-landsnyt.dk/nyhed/13-04-

15/nu-hedder-vi-globalnyt#comment-26945 
 

Oprørsleder i Mali: Vi skal give 

gennemførelsen af fredsaftalen en chance – 

under denne overskrift fik Genvej til 

Udvikling offentliggjort en artikel på 

www.globalnyt.dk den 3. august – klik ind 

her: https://globalnyt.dk/content/oproersleder-

i-mali-vi-skal-give-gennemfoerelsen-af-

fredsaftalen-en-chance 

https://www.facebook.com/pages/Bazar-Skelund-p%C3%A5-Solg%C3%A5rden/226159197439377
https://www.facebook.com/pages/Bazar-Skelund-p%C3%A5-Solg%C3%A5rden/226159197439377
https://www.facebook.com/pages/Bazar-Skelund-p%C3%A5-Solg%C3%A5rden/226159197439377
http://www.hvirvelkaergaard.dk/
http://gtu.dk/verdensspejlet20152.moedereferat.pdf
http://gtu.dk/verdensspejlet20152.moedereferat.pdf
http://www.ulandsnyt.dk/
http://u-landsnyt.dk/nyhed/13-04-15/nu-hedder-vi-globalnyt#comment-26945
http://u-landsnyt.dk/nyhed/13-04-15/nu-hedder-vi-globalnyt#comment-26945
http://www.globalnyt.dk/
https://globalnyt.dk/content/oproersleder-i-mali-vi-skal-give-gennemfoerelsen-af-fredsaftalen-en-chance
https://globalnyt.dk/content/oproersleder-i-mali-vi-skal-give-gennemfoerelsen-af-fredsaftalen-en-chance
https://globalnyt.dk/content/oproersleder-i-mali-vi-skal-give-gennemfoerelsen-af-fredsaftalen-en-chance
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Abdom Brhane fra Eritrea spiller på mandolin  

ved Glocal Art’s fernisering den 14. juni.  

Se flere billeder fra ferniseringen på 

http://gtu.dk/fernisering_14_juni_2015.pdf  
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Glocal Art 
 

holdt fernisering den 14. juni på Thorup Hedevej 

3 nær Dronninglund, hos Helle og Frede Hansen – 

med besøg af blandt mange andre GtU-

medlemmerne Vera Teglgaard, Birgitte Juul 

Nielsen og Jørgen Olsen.  
 

Marianne Gade, erhvervschef i Brønderslev 

kommune, holdt åbningstalen. Abdom Brhane fra 

Eritrea leverede musikalsk underholdning. 
 

Læs om galleriet – og ikke mindst: Se de flotte 

billeder! - på http://afro-art.dk/ - og se billedet 

øverst side 5 i indeværende blad! 

 

Opdatering på flodnomadeprojektet 
 

jf. http://gtu.dk/PK122-6.pdf  
http://gtu.dk/Flodnomader.pdf  
 

- af Eric Komlavi Hahonou, som har lavet 

filmen sammen med Lotte Pelckmans. 
 

Tak for al opbakning! Indsamlingen har været 

vellykket - med 113 pct. af det forventede beløb, 

dvs. 45.000 kr. Desuden har bidragene fra GtU og 

den schweiziske statslige udviklingsorganisation 

DDC medvirket til finansiering af den igangvæ-

rende redigering af dokumentarfilmen. Ideen er at 

lave en slags roadmovie (her snarere boatmovie
1
)  

                                                 
1
 Roadmovie betegner en film, hvor personerne hele 

tiden er undervejs – i den film, hvis tilblivelse GtU har 

støttet med 1.000 kr., er man undervejs i en båd (boat). 

i løbet af hvilken man er vidne til flodnomadernes 

livsstil og får den problematiseret. Her ses 3 mi-

nutters uddrag: https://vimeo.com/112626072 
  
Overskuddet fra indsamlingen er investeret i mo-

bile samlesæt med paneler og lamper mv. til ud-

nyttelse af solenergi, som vi har givet til 4 af de 

grupper af flodnomader, vi filmede. Dette udstyr 

er købt i Niger i juni 2015. Mahamadou, som var 

vores lods under filmoptagelserne, kom til hoved-

staden Niamey for at modtage udstyret. Maha-

madou bor på øen Garadji nær byen Ayorou, og 

på vej tilbage efter turen til Niamey uddelte han 

samlesæt på øerne Dessa og Garidji.  
 

Sættene har to års garanti på alle Total Oil - ben-

zintanke i Niger. Det forventes, at de vil gøre det 

muligt for flodnomaderne at give lys til deres børn 

at læse i løbet af aftenerne, så de kan udføre deres 

hjemmearbejde fra skolen. Desuden vil denne 

vedvarende energi give dem mulighed for at opla-

de deres mobiltelefoner og i sidste ende få nogle 

ekstra indtægter ud af det (opladning af mobiltele-

fon koster normalt i Niger 1,15 kr. = 100 CFA-

francs).  
 

Under vores tur på Niger-floden med disse fiskere 

fortalte de os, at de for nylig har indset, at det er 

på grund af deres uvidenhed og analfabetisme, at 

de har en svag position i forhold til andre, som 

fisker ti Niger-floden samt til myndighederne. 

Sidstnævnte tager imod bestikkelse fra disse andre 

fiskere. De er derfor begyndt at tilmelde deres 

børn til lokale skoler i Niger og Mali. Vi tror den-

ne lille støtte virkelig vil hjælpe dem med at klare 

udfordringerne i at være nomader i en moderne 

tid.  
 

Dokumentarfilmen er det første skridt i et 

forskningsprojekt om den sociale integration af 

disse fiskere i værtssamfundene og deres 

tilpasning til konflikter om magt, ressourcer og 

religion i Sahel-bæltet. Desuden vil øen Garidji 

snart blive oversvømmet efter opførelsen af 

Kandadji-dæmningen i 2016-17. Fiskerne vil 

forhåbentlig blive tildelt nye steder, de kan bo 

med deres familier. Forskningen vil undersøge 

den proces, hvorigennem disse borgere forhandler 

deres rettigheder.  

                                                                            
 

http://gtu.dk/fernisering_14_juni_2015.pdf
http://afro-art.dk/
http://gtu.dk/PK122-6.pdf
http://gtu.dk/Flodnomader.pdf
https://vimeo.com/112626072
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Vera Teglgaard, Jens Elgaard Madsen og Isabelle Grignon 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

GENVEJ TIL UDVIKLING 

Referat af generalforsamling 13. juni 2015 

hos Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen, Arden. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

1.  Valg af dirigent 
 

Isabelle Grignon blev valgt. 

 

2. Beretning 
 

Formanden indledte med at meddele at hun 

desværre ikke længere ser sig i stand til at 

sidde i bestyrelsen, da hun har et krævende 

job ved siden af. Isabelle har været i bestyrel-

sen siden 2004 og som formand siden 2014. 
 

I sin gennemgang af beretningen valgte Isa-

belle især at fokusere på den dynamik det 

giver en forening at stå sammen om at realise-

re et udviklingsprojekt. Hun opmuntrede GtU 

til på et tidspunkt igen at gå ind i et projekt, 

idet hun fremhævede, at det er den letteste 

måde at mobilisere medlemmer, lige som det 

skaber en masse energi og sammenhold. 
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Formanden konstaterede at vores medlemstal 

er nogenlunde konstant. 
 

Afslutningsvis sendte Isabelle en stor tak til 

foreningens frivillige (oversættere og medvir-

kende i den blandede u-landhandel). Hun 

takkede også sin bestyrelse, hvor 1. suppleant 

Per Christian Hougen ikke genopstiller og for 

det internationale arbejde vedrørende Em-

maus - jf. beretningen på side 8 og 9 i Projekt 

& Kultur nr. 123 - http://gtu.dk/PK123-8-

9.pdf. 

 

 

Isabelle Grignon fik som tak for indsatsen to 

effekter, som Jørgen Olsen havde med hjem fra 

deltagelsen i Emmaus Internationals 

generalforsamling i Anglet i det franske 

Baskerland i 2012: Baskerhuen og det røde 

tørklæde 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab 

 

Regnskabet blev gennemgået og kommenteret 

punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. 

december 2012 kr. 38.289, hvilket bestyrelsen 

finder er tilfredsstillende. Oplysnings- og 

administrationsregnskabet udviser et overskud 

på kr. 935 kr., hvilket bestyrelsen ligeledes 

finder tilfredsstillende efter nogle år med 

underskud. 

Generalforsamlingen fik forelagt et regnskab 

revideret af foreningens to medlemsvalgte 

revisorer. Forsamlingen godkendte 

regnskabet, som bestyrelsen underskriver. 

Regnskabet er frit tilgængeligt for enhver. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag til 

behandling. 

 

5. Fastsættelse af det årlige kontingent 
 

Følgende uændrede minimumsatser gældende 

fra 2015 blev besluttet: 

Personligt medlemskab……………….150 kr. 

Husstandsmedlemskab………………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……………….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab………100 kr. 

 

6. Planer for det kommende år 
 

Den blandede u-landhandel vil også det 

kommende år være at finde på lokale 

kræmmermarkeder i Himmerland, Couleur 

Café i hovedstaden og ved Verdensspejl 

under Aarhus Festuge. 
 

I forhold til arbejdsgrupperne opretholdes den 

nuværende struktur. Arbejdsgruppen vedr. 

debat om fri bevægelighed for mennesker vil 

undersøge muligheden for at invitere en 

international gæst fra Emmaus, der vil 

forsvare og debattere menneskers ret til fri 

bevægelighed.  
 

Arbejdsgruppen for økologi og 

bæredygtighed vil være til stede ved Agro-

økologisk Netværks årlige generalforsamling. 
 

Arbejdsgruppen for medlemskabet af 

Emmaus International vil også fremover 

holde et årligt møde og fungere som en slags 

baggrundsgruppe og sparringspartner for 

foreningens koordinator og næstformand, der 

begge medvirker i det internationale arbejde. 
 

(fortsættes side 8) 

http://gtu.dk/PK123-8-9.pdf
http://gtu.dk/PK123-8-9.pdf
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(fortsat fra side 7) 

 

Denne indsats omtales løbende i Projekt & 

Kultur og på www.gtu.dk. At en lille forening 

som vores er så synlig på den internationale 

scene er noget, der bliver lagt mærke til i 

Emmaus-Bevægelsen.  
 

Med hensyn til det politiske arbejde, som 

vores koordinator varetager i Emmaus 

Internationals politiske udvalg, vil der også 

det kommende år blive brugt mange timer 

ugentligt på at skrive mails på fransk, engelsk 

og spansk (sidstnævnte med hjælp fra frivillig 

oversætter).  
 

Denne del af arbejdet, som koordinatoren selv 

beskriver som at virke for, at visionerne 

fremmes, vil han fortælle om i et kommende 

nummer af Projekt & Kultur. 
 

For så vidt angår GtU’s kollektive 

medlemskaber opretholdes de nuværende 

medlemskaber, jf. generalforsamlingsind-

kaldelsen på side 7 i Projekt & Kultur nr. 123. 

Derudover blev det besluttet at søge om at 

blive kollektivt medlem hos vores mangeårige 

samarbejdspartner Mundu - www.mundu.dk  
 

Endelig besluttede generalforsamlingen også i 

år at sende et beløb på 130 € som bidrag til 

solidaritetsfonden under Emmaus 

International. 

 

7. Valg af bestyrelse, 

bestyrelsessuppleanter og revisor 
 

Til bestyrelsen genvalgtes Julien Kalimira 

Mzee Murhula, Jørgen Olsen og Jens Elgaard 

Madsen. 
 

Som 1. suppleant nyvalgtes Frede Hansen. 

Som 2. suppleant genvalgtes Vera Teglgaard. 

Som medlemsvalgte revisorer genvalgtes Jørn 

Kirkegaard og Per Gustav Johansen. 

 

 
 

Suppleanterne Vera Teglgaard og Frede Hansen. 

Billedet er taget den 14. juni på adressen Thorup 

Hedevej 3 ved Dronninglund, da Galleri Glocal 

Art, som Frede Hansen ejer, holdt fernisering, jf. 

side 5 i indeværende blad og jf. www.afro-art.dk 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

8. Eventuelt. 
 

Generalforsamlingen 2016 foreslås afholdt 

lørdag den 11. juni på Amager med Bo Jensen 

og hustru Catalina som værter. 

 

Jens E. Madsen, referent 

Isabelle Grignon, dirigent. 

---------- 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med 

Jens Elgaard Madsen som formand, Julien K. M. 

Murhula som næstformand og Jørgen Olsen som 

sekretær og kasserer.  

 

 

 

http://www.gtu.dk/
http://www.mundu.dk/
http://www.afro-art.dk/
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fra Verdens Sociale Forum i Tunis, Tunesien 
 

Tam-tam fra Emmaus International 
nummer 62, maj 2015 

 

I dette nummer gengiver vi i komplet oversættelse Tam-tam fra maj 2015, som handler om Emmaus 

Internationals deltagelse i Verdens Sociale Forum, 24. - 28. marts i Tunesien. Tam-tam er ikke et blad, men 

et vægopslag, som er 121 cm langt og 42 cm højt, beregnet til at hænge på opslagstavlen rundt om på 

bevægelsens kontorer, mødelokaler og arbejdspladser. 

Man kan finde elektroniske versioner på Emmaus Internationals hjemmeside  

på fransk, engelsk og spansk: 

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_FR.pdf  
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_EN.pdf 
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_62_ES.pdf  
 

Billederne krediteres Emmaus International / Didier Gentilhomme. 

Ansvarlig for udgivelsen er Emmaus Internationals formand, Jean Rousseau, og EI’s kommunikationsenhed, 

bestående af Marie Flourens, Marie-Anne Dubosc og Lucie Bardisa. 

Teksterne i Tam-tam nr. 62 er oversat fra fransk og engelsk af Gitte Vejlgaard og Sune Vilsted. 
 

(fortsættes side 10) 

http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_FR.pdf
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_FR.pdf
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_EN.pdf
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_EN.pdf
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_ES.pdf
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-tam/PDF/TAMTAM_62_ES.pdf
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Tegning af Claire Robert 

 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 9) 
 

Vi må uophørligt udfordre vores 
politiske repræsentanter på det de gør 
 

Leder 
 

- af Jean Rousseau, formand for Emmaus 

International 

 

Tunesien, der nyligt har været ramt af 

uroligheder, har lige for anden gang afholdt 

Verdens Sociale Forum.  
 

Aktivister fra det globale civilsamfund ville 

gerne formidle budskabet om, at i disse tider 

med terror og ekstremisme i et omfang uden 

fortilfælde, er det at mødes og udveksle ideer 

den eneste løsning.  
 

Det var netop det, repræsentanterne fra 

Emmaus International havde i tankerne, da de 

tog af sted til arrangementet – de var fast 

besluttede på at dele deres erfaringer og deres 

håb for fremtiden.  

 

Inden for nogle få udvalgte områder – retten 

til vand, fri bevægelighed for mennesker og 

demokrati i Afrika – ville vores bevægelse 

gerne vise, at de fattigste mennesker i vores 

samfund kan finde sammen og komme op 

med gode og bæredygtige løsninger på deres 

problemer.  
 

De vil ikke blot nøjes med de tarvelige 

krummer, som vi giver dem til at overleve på.  
 

Vi må aldrig glemme, at det at tage ejerskab 

på sociale og politiske rettigheder bringer os 

et skridt nærmere en mere retfærdig verden. 

Men det er også den måde, hvorpå vi kan få 

de kilder til at tørre ud, hvor frustration, vold 

og desperation trives.  
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Emmaus i bevægelse 
 

Repræsentanter fra Emmaus International tog 

til Verdens Sociale Forum i Tunesien fra den 

24. til den 28. marts. Dér fik de mulighed for 

at snakke med andre organisationer omkring 

en lang række emner – Emmaus 

Internationals alternative initiativer inden for 

lokalsamfunds administration af rettigheden 

til vand, alternative tilgange til 

migrationspolitik, demokratiske overgange i 

Afrika og de udfordringer klimaforandringer 

udgør for de fattigste mennesker over hele 

verden.  

 

 
 

Til højre Renzo Fior, leder af Emmaus Villafranca, Italien,  

som citeres herunder. 

Til venstre Emmaus Internationals formand 2007-2016, Jean Rousseau. 

International migration 
 

”Hos Emmaus er vores døre altid åbne, uanset 

hvad migrationspolitik dikterer, og samtidig 

med, at regeringer er fast besluttede på at 

lukke grænserne. Artikel 13 i 

Verdenserklæringen om 

Menneskerettighederne udtrykker rettigheden 

til at bevæge sig og til at slå sig ned, hvor 

man vil, og det er nødt til at være gældende. 

Et stort antal organisationer er bekymret 

omkring migration – regeringer, 

græsrodsbevægelser, finansielle 

institutioner… og det er derfor, at samarbejde 

er afgørende for at forandre den nuværende 

sikkerhedspolitik, der dræber tusinder af 

migranter. I dag, støtter vi ideen om en ny 

international traktat omkring migration. Vi vil 

gerne danne et netværk af mennesker og 

foreninger, som opfatter migranter som 

borgere og foreslår alternative politikker.” 
 

(fortsættes side 12) 
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Patrick Atohoun, leder af Emmaus Pahou (Benin),  

som leder Nokoué-projektet. 
 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 11) 

Rettighed til vand 
 

“Siden 2006 har projektet for adgang til vand 

og sanitet rundt om Nokoué-søen i Benin 

givet 90.000 mennesker adgang til disse 

fundamentale rettigheder. Hvad der gør 

Emmaus International unik, er, at igennem 

adgangen til vand har vi gjort de fattigste 

mennesker i stand til at organisere sig selv for 

at kunne administrere deres ressourcer. Det 

kan siges om hele projektet – lige fra det 

indledende arbejde med at identificere hvad 

folk reelt havde brug for, at kunne opbygge 

infrastruktur og indsamling af midler.  
 

I dag er befolkningen omkring Nokoué-søen 

blevet klar over deres rettigheder og lægger 

pres på myndighederne for, at de bliver 

overholdt. Dette projekt er nødt til at gøre os i 

stand til at demonstrere, at de fattigste i 

samfundet skal være drivkraften, når der tages 

ejerskab over deres rettigheder.”  

…………… 

 

Læs mere om Nokoué-projektet på dansk på 

http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf 

eller på EI’s hjemmeside 

http://www.emmaus-

international.org/en/policy-and-

campaigns/right-to-water.html  

- hvor der som altid hos EI kan skiftes mellem 

engelsk, fransk og spansk.  

 

 

http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
http://www.emmaus-international.org/en/policy-and-campaigns/right-to-water.html
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I midten Mahamady Sawadogo, medlem af Emmaus Internationals forretningsudvalg og leder af SEMUS, 

Burkina Faso. (SEMUS = Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel = Solidaritet og Gensidig Hjælp i Sahel.) 

Det er Sawadogo, som citeres herunder. Til venstre François d’Assise Tokpo fra Metokan i Benin, medlem 

af EI’s styrelse, og til højre ser man Lamine Mariko, som er medicinsk rådgiver for Emmaus’ 

sundhedsprogram i Burkina Faso. 
 

Demokratiske processer 
 

”I Burkina Faso er det civile samfund, 

fagforeninger og politiske partier alle 

mobiliserede for at opnå demokrati og frihed. 

Jeg er medlem af en speciel delegation, der 

fører opsyn med den demokratiske overgang 

og taler græsrodsbevægelserne sag.  
 

Demokrati er kun muligt, hvis alle har en 

stemme. Emmaus bidrager med at udvikle 

demokratiet yderligere samt uddanne, oplyse 

og øge opmærksomheden omkring 

betydningen af demokrati.  
 

Emmaus er der også for at opfordre de 

fattigste i samfundet til at kræve deres 

rettigheder.  
 

På et internationalt plan bakker Emmaus 

Afrika og Emmaus International op omkring 

afrikanske græsrodsbevægelser, som kæmper 

for demokratisk fornyelse i deres lande.”  
 

(fortsættes side 14) 
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Oswald Quintal er leder af Emmaus-medlemsorganisationen Kudumbam i Indien. 
 

Tam-tam nr. 62 fra Emmaus International 
 

(fortsat fra side 13) 

Fattigdom og klimaforandringer 
 

”I mange år har klimaforandringer påvirket 

småbønder, hvis produktion i praksis sørger 

for mad til millioner af mennesker i verden. 

Privatisering og den uansvarlige brug af vand 

gør denne her katastrofe værre. De fattigste i 

samfundet er de mest berørte – alligevel er det 

dem, man mindst kan bebrejde. Men ved at 

bruge økologiske landbrugsmetoder har disse 

småbønder muligheden for at fordoble 

fødevareproduktion inden for et årti. Igennem 

33 år har vi arbejdet sammen med bønder for 

at finde løsninger – blandt andet konservering 

af regnvand. Men vi er nødt til at komme 

videre, og vi er nødt til at fortsætte med at 

presse de offentlige myndigheder til at 

respektere vores rettigheder og forsvare de 

fattigste af de fattige i alle tænkelige 

sammenhænge.” 

………………… 

 

Alle ombord! 
 

Lyst til at være aktiv og kæmpe for 

forandringer? 

 

 

 

 

Vid mere, følg os og støt Emmaus 

Internationals kampagner! Besøg vores 

hjemmeside, www.emmaus-international.org 

og gå til http://www.emmaus-

international.org/en/get-involved-donate.html 

http://www.emmaus-international.org/
http://www.emmaus-international.org/en/get-involved-donate.html
http://www.emmaus-international.org/en/get-involved-donate.html
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Hvorfor være med i Tunesien? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tânia Schubert Barbosa er medlem af EI’s 

forretningsudvalg og leder af medlems-

organisationen Igualdade no Brasil i Brasilien. 

Hun deltog i Verdens Sociale Forum som 

repræsentant for Emmaus Amerika. 

 

 

Hvorfor er det vigtigt, at Emmaus 

International deltager i Verdens Sociale 

Forum? 

 

Sociale fora giver mulighed for at møde og 

tale med repræsentanter fra andre foreninger, 

civilsamfundsorganisationer fra hele verden, 

der bakker op om mere retfærdige 

alternativer.  

 

Emmaus gennemfører alternative løsninger, 

der baserer sig på solidaritet og fællesskab, 

rundt om i verden, så vi er nødt til at deltage i  

 

sådanne fora, hvor emner som menneskelig 

værdighed, retfærdighed, 

menneskerettigheder og beskyttelse af miljøet 

diskuteres.  

 

Hvordan bidrager civilsamfunds-

organisationer til skabelse af demokrati? 

 

Civilsamfundsorganisationer og bevægelser 

bidrager til at øge befolkningens 

opmærksomhed på politiske emner ved at 

oplyse mennesker om deres rettigheder, om 

hvordan politiske institutioner virker samt 

hvordan beslutninger tages – eller ikke tages.  

 

Dag for dag kæmper vi imod en vildfaren 

globaliseringsmodel, der kun tilgodeser de 

stærkes interesser. Vi går foran med en 

alternativ model for globalisering, en model 

der baserer sig på solidaritet, lighed, respekt 

for de universelle menneskerettigheder, social 

retfærdighed og suverænitet.  

 

Hvordan var det for dig at være med i 

Verdens Sociale Forum? 

 

Det var første gang, at jeg deltog i et sådant 

forum, og jeg forventede slet ikke, at det var 

sådan et stort arrangement! Vi kunne drøfte 

vores ideer og fortælle repræsentanter fra hele 

verden om vores aktiviteter. Det var fantastisk 

at se en sådan grad af ytringsfrihed, respekt 

og optimisme. Jeg fik også chancen for at 

høre om det arbejde, som andre brasilianske 

foreninger udfører, og vi regner med at bevare 

kontakten med disse organisationer, for at 

kunne fortsætte drøftelserne om vores arbejde 

i Brasilien.  

 

 

 



          

    

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