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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 139! 
 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling 

(GtU), tlf.nr. 42 17 09 97 

gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk       

Kontingenter, abonnementsbetalinger og bidrag 

sendes til reg.nr. 9806, kontonr. 2071578634.  
 

Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen 

Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 140 skal 

aftales på gtu_sekr@hotmail.com. Bladet skal 

udkomme i august 2019.  
 

Dette blad er trykt på Godsbanen i Århus i 95 eks. 

Redaktionen opfordrer til eftertryk med 

kildeangivelse. Signerede artikler udtrykker ikke 

nødvendigvis foreningens holdninger. 
 

Dette nummer indeholder: 
       

         3: Sommerklunserlejre i Emmaus. 
 

   4 – 5: Mødedeltagelser og udstillinger –  

pakkeforsendelser – 

mediemarkering. 
 
 

   6 – 7: Innovation X 
- af Claus Reiche. 

 
 

   8 – 9: Formandens beretning  

for 2018-2019 
- af Jens Elgaard Madsen. 

 

       10: Indkaldelse til generalforsamling. 
 

11 – 12: Anmeldelse af ”Man bliver aldrig  

den samme” fra 

Mellemfolkeligt Samvirke 
- af Kristian Katholm Olsen. 

 

13 – 15: Klunserfortid: Samfundet i Aalborg 
- af Thyge Christensen. 

 

Billedet på forsiden er taget af Forum for 

International Solidaritet, Sarajevo, Bosnien-

Hercegovina – det forestiller deltagere i en 

sommerarbejdslejr i Srebrenica – jf. side 3.  
   

 

Billedet på bagsiden er taget af Emmaus 

International og udsendt i anledning, at det den 24. 

maj er 50 år siden, bevægelsens manifest blev 

vedtaget på den første internationale 

generalforsamling, afholdt i parlamentet i Bern i 

Schweiz. Der står: 1969 et manifest som grundlag 

for bevægelsen 2019 kampen for værdighed og 

retfærdighed fortsætter. Manifestet i sin helhed 

kan læses på dansk på dette link 

http://gtu.dk/Manifest_for_Emmaus.pdf  

 

Hermed en stor tak til alle, som har sendt 

kontingenter og bidrag siden sidst!  
 

Vi er for tiden 135 medlemmer. Hvis der er 

vedhæftet en seddel med kontooplysninger, har du 

ikke betalt for i år. 

 

Rettelse til nr. 138 
 

Mahamady Sawadogo døde den 12. februar – ikke 

den 11. – han blev 69 år. 

 

Husk at læse www.gtu.dk – her opdateres 

www.gtu.dk/Nyheder.htm og  

www.gtu.dk/Kalender.htm ganske ofte.  

 

Couleur Café i København den 25. maj kl. 12 til 

18 på VerdensKulturCentret og Sankt Hans Torv. – 

Igen i år passer Marianne Dithmer en stand med 

Genvej til Udviklings varer.  

 

Afrikansk marked i Aarhus den 22. og 23. juni, 

begge 11 – 18 – på Institut for (X), Godsbanen, 

Skovgaardsgade – også her har GtU en stand.  

 

Gody ser tilbage 
 

Gennem hele vores eksistens har Genvej til 

Udvikling haft kontakt med den belgiske 

udviklingsorganisation Terre – betyder ”jord” i lige 

så bred forstand som på dansk. Terre blev stiftet i 

Vivegnis, forstad til Liège, i årene efter 2. 

verdenskrig. 
 

83-årige Godefroid Bodeüs – i daglig tale Gody -

har været aktiv under hele forløbet. De følgende 

sætninger er sidste afsnit i en tilbageskuende artikel 

i Terre’s kvartalsblad nr. 163, vinteren 2018-19. 

Tak til Lene Elkjær for oversættelsen! 

 

Når man spørger Gody, hvordan han ser på de 

internationale solidaritetsprojekter fra 1960’erne, 

svarer han: ”Viljen var god nok, men vi arbejdede 

kun ud fra nogle europæiske visioner. Kort sagt, så 

var det lidt à la: ”Vi alene vide. De andre ved ikke 

noget. Vi skal nok hjælpe dem. Vi vil lære dem at 

bestille noget”.  
 

Heldigvis har dette syn efterhånden ændret sig. I 

dag er man ikke så bedrevidende og overlegne, som 

man var før. Man lytter til befolkningen. Vi har 

lært meget af de her mennesker. Det er gået op for 

os, at de faktisk kan give os rigtig meget.”   

mailto:gtu_sekr@hotmail.com
http://www.gtu.dk/
mailto:gtu_sekr@hotmail.com
http://gtu.dk/Manifest_for_Emmaus.pdf
http://www.gtu.dk/
http://www.gtu.dk/Nyheder.htm
http://www.gtu.dk/Kalender.htm
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Sommerklunserlejre i Emmaus 
 

Hver sommer arrangeres klunserlejre med 

indsamling, sortering og salg rundt om i Europa.  
 

I enkelte tilfælde kan der blive tale om andre 

arbejdsopgaver end genbrug, f.eks. byggeri eller 

gartneri, jf. forsidebilledet. 
 

For de fleste lejres vedkommende er det 

permanente Emmaus-samfund, der åbner dørene 

for unge mennesker i et antal uger, således at den 

frivillige betragtes som medlem af samfundet på 

lige fod med de fastboende, mens man er der, og 

til gengæld forventes det, at samfundets regler 

respekteres.  

 

 
 

(foto: Emaús Huelva, Andalusien, Spanien) 
 

Man betaler selv sin rejse frem og tilbage; men 

den arrangerende organisation giver kost og logi.  
 

Det er muligt for at få en Emmaus-oplevelse i 

følgende lande og lokaliteter:  
 

Belgien: Péruwelz. 
 

Bosnien-Hercegovina: Srebrenica. 
 

Frankrig: Mellem 10 og 20 Emmaus-samfund 

åbner dørene for frivillige – se dette link 

https://www.emmausexperience.org/fr/chanti

ers-ete/  
 

Italien: Piadena, Catanzaro, Catania og Palermo. 
 

Rumænien: Iasi.  
 

Spanien: Murcia.    
 

 

 
 

Fra en lejr i Srebrenica, Bosnien-Hercegovina 

(foto: Forum for International Solidaritet,  

Sarajevo, Bosnien-Hercegovina) 
 
 

Oplysninger på engelsk på  
 

http://emmaus-europe.org/208-welcome-to-the-

section-new-generations/175-the-summer-

volunteer-programme-youth-camps-in-europe  
 

fransk http://emmaus-europe.org/nouvelles-

generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-

de-jeunes-en-europe 
 

spansk http://emmaus-europe.org/224-

bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-

generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-

campos-de-jovenes-en-europa  

 

 
 

 (foto: Emmaus Palermo, Sicilien, Italien) 

https://www.emmausexperience.org/fr/chantiers-ete/
https://www.emmausexperience.org/fr/chantiers-ete/
http://emmaus-europe.org/208-welcome-to-the-section-new-generations/175-the-summer-volunteer-programme-youth-camps-in-europe
http://emmaus-europe.org/208-welcome-to-the-section-new-generations/175-the-summer-volunteer-programme-youth-camps-in-europe
http://emmaus-europe.org/208-welcome-to-the-section-new-generations/175-the-summer-volunteer-programme-youth-camps-in-europe
http://emmaus-europe.org/nouvelles-generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-de-jeunes-en-europe
http://emmaus-europe.org/nouvelles-generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-de-jeunes-en-europe
http://emmaus-europe.org/nouvelles-generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-de-jeunes-en-europe
http://emmaus-europe.org/224-bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-campos-de-jovenes-en-europa
http://emmaus-europe.org/224-bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-campos-de-jovenes-en-europa
http://emmaus-europe.org/224-bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-campos-de-jovenes-en-europa
http://emmaus-europe.org/224-bienvenidos-a-la-seccion-nuevas-generaciones/178-el-voluntariado-de-verano-los-campos-de-jovenes-en-europa


side 4              Projekt & Kultur nr. 139, maj 2019  
  

 

 
 

Formand og næstformand for FN-forbundet i Nordjylland, Finn Reske-Nielsen og Holger Hansen,  

ses her ved klimademonstrationen på Gammel Torv i Aalborg fredag den 15. marts 
(foto: Bodil Knudsen)  

 
Mødedeltagelser og udstillinger 
 

Forår i Himmerland 
 

Jørgen Olsen præsenterede vores blandede u-

landhandel på disse markeder med de følgende 

kontante resultater (alle salgsfremstød tjener 

desuden et oplysningsformål): 
 

Den 16. februar: Bazar Skelund…………...851 kr.  

Den 16. marts: Bazar Skelund………….....626 kr.  

Den 13. april: Bagagerumsmarked i Hobro.410 kr. 

Den 20. april: Bazar Skelund…………....1.278 kr.  

Den 11. maj: Bagagerumsmarked i Hobro..184 kr. 

 

Repræsentantskabsmøde i Emmaus 

Europa 27. februar - 2. marts 
 

Mødet blev gennemført på et hotel/kursuscenter i 

Paris.  
 

Læs om Emmaus Europa på engelsk 

http://emmaus-europe.org/?lang=en_us  
 

Genvej til Udviklings koordinator Jørgen Olsen 

deltog som observatør, fordi han i 2011 og 2015 

blev valgt til det nu nedlagte politiske udvalg. 

FN-forbundet i Nordjylland 
 

holdt generalforsamling den 14. marts på 

Nørresundby Gamle Rådhus. Jørgen Olsen deltog 

og blev valgt som dirigent og revisor. 

Varesalg 448 kr. 

 

Repræsentantskabsmøde i  

Fællesrådet for Arden By  
 

blev afholdt i Kulturhuset i Arden den 3. april. 

Jørgen Olsen deltog for Genvej til Udvikling.  
 

Møde med Oxfam Ibis 
 

Jørgen Olsen var den 4. april i Aalborg til 

møde om minedrift og fik hilst på aktive i 

Oxfam Ibis. 
 

Landsmøde i FN-forbundet 
 

blev afholdt søndag den 28. april i Aarhus. 

Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen 

repræsenterede Genvej til Udvikling. 

Varesalg 687 kr. 

http://emmaus-europe.org/?lang=en_us
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Bodil Knudsen og Inge Skjoldager Henriksen 

med logoet for verdensmålene  

https://www.verdensmaalene.dk//  
(foto: Finn Reske-Nielsen) 

 

På valgmødet, der blev holdt efter selve 

landsmødet 

http://www.cisu.dk/aktuelt/aktivitetskalender/

kommende-møder-og-kurser-i-

cisu?CalendarEventID=2630&m=Calendar 

deltog desuden fra Genvej til Udvikling Maria 

Cecília Castro-Becker samt Sonja Salminen 

fra oplysningsorganisationen Mundu, som 

GtU er kollektivt medlem af. 
 
 

FN-forbundet præsenterede i forbindelse med 

landsmødet sin nye hjemmeside 

https://fnforbundet.dk/ 

 

Vedr. pakkerne sendt den 7. januar 

og 18. februar 2019 
 

I årene 2016, 2017 og 2018 foregik 

forsendelserne af legetøj fra GtU til 

Benebnooma, Koudougou, Burkina Faso 

https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-

around-the-world/africa/burkina-

faso/benebnooma.html  

på den måde, at vi sendte pakkerne til 

Emmaus-Samfundet i Montbéliard i Frankrig, 

og derfra blev de sendt i container til 

Benebnooma. Denne fremgangsmåde valgte 

vi, fordi det koster ca. tre gange så meget at  

 

sende en pakke til Afrika som at sende den til 

Frankrig. 
 

Det kørte planmæssigt til og med 2018. På 

dette billede ses en Benebnooma-medarbejder 

med noget af det legetøj, vi tidligere har 

sendt: http://gtu.dk/Benebnooma.jpg 
 

I begyndelsen af 2019 forlod den mangeårige 

leder af Emmaus-Samfundet i Montbéliard sin 

post og fraflyttede samfundet.  
 

Hun undlod at fortælle sine efterfølgere om 

samarbejdet med GtU om pakkerne til 

Benebnooma. Det fik den konsekvens, at 

legetøjet, som blev sendt den 7. januar og 18. 

februar, i stedet for at blive sat i en container 

til Benebnooma, blev sat til salg på Emmaus- 

Samfundets loppemarked. De nye ledere af 

Emmaus-Samfundet i Montbéliard kunne 

sagtens have kontaktet GtU og spurgt ind til 

pakkerne, eftersom vores stempel med 

adresser og telefonnummer stod i felterne for 

afsenderangivelse. 
 

Genvej til Udvikling har således støttet de 

generelle aktiviteter hos Emmaus-Samfundet i 

Montbéliard. Det beklager vi over for vores 

donorer, som havde regnet med, at vi støttede 

Benebnooma; men det er svært at se, hvordan 

vi kunne have undgået det. Vi må vælge at 

tro, at samfundet gør et godt stykke arbejde i 

bevægelsens ånd. 
 

Benebnooma har siden meddelt os, at de efter 

de mange forsendelser i 2016 til 2018 ikke 

længere har brug for legetøj.  
 

På generalforsamlingen søndag den 16. juni 

skal vi have en drøftelse af den fremtidige 

anvendelse af den projektstøtte, vi modtager 

fra nogle af vores medlemmer. 

 

Mediemarkering 
 

Loven eller samvittigheden 
 

Jørgen Olsen fik den 12. april følgende 

blogindlæg optaget i Globalnyt 

https://globalnyt.dk/content/loven-eller-

samvittigheden 
 

Jørgen satte en kommentar på den 26. april.  

https://www.verdensmaalene.dk/
https://fnforbundet.dk/
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
http://gtu.dk/Benebnooma.jpg
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
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Innovation X 
- tekst og fotos ved Claus Reiche. 

 

Foreningens koncept er, at vi køber kunst og 

kunstværk i Burkina Faso og dermed støtter nogle 

talentfulde kunstnere. Vi sælger produkterne i 

Danmark og sender overskuddet tilbage. Pengene 

går til institutioner, som giver udsatte børn og 

unge redskaber til at ændre deres fremtid.  
 

Innovation-X har siden starten i 2014 støttet 

fortælleren Kientega Pingdéwindé Gérard’s 

Centre Culturel Koombi i landsbyen Abolé bl.a. 

med et lys- og lydanlæg, således at også den 

tekniske del er superprofessionel, når børnene og 

de unge dansere og musikere drager på turné rundt 

i landet. Tilsvarende har kunstcentret Manneere, 

som drives af maleren Christophe Sawadogo, 

modtaget udstillingslys plus et lydanlæg, som 

kvarterets unge ønskede sig, så de kunne udfolde 

deres lyst til slam, rap og hiphop.  
 

Med en række udstillinger har foreningen 

præsenteret en række burkinske kunstnere, fx 

Christophe Sawadogo, skulptøren Xavier Sayago, 

bronzestøberen Yacouba Touré, Le Roi de 

Pubelle: Sahab, kunstnerkollektivet Tond Lataaba 

og medvirket til, at disse kunstnere har deltaget i 

udvekslingsprojekter i Danmark. Som noget helt 

nyt står Innovation X til efteråret som 

medarrangør af en kunstudstilling på centret 

Manneere, hvor to danske skulptører, Søren Friis 

og Frode Steinicke udstiller sammen med 

skulptøren Abou Sidibé. 
 

I foreløbig tre workshops på skoler i Danmark har 

vi i samarbejde med danseren og koreografen 

Mariam Dankambary eksperimenteret med at gå 

på tværs af kunstens genrer og har fx mixet 

bronzestøbning & dans, dans & akvarel og fået 

meget fine tilbagemeldinger fra deltagerne.   
 

Siden 2016 er midlerne og kræfterne primært 

brugt på at støtte oprettelsen af et uddannelses- og 

rehabiliteringscenter for børn og unge, som lever 

på gaden i hovedstaden Ouagadougou. 

                                                 
1 Foreningen til Støtte for Børn i Vanskelige 

Situationer. 

 
 

Gadebørn venter tålmodigt på, at der bliver nogle 

rester tilbage til dem. 

 

Centret ligger i Koubri ca. 20 km udenfor 

hovedstaden og drives af ngo’en ASECD - 

Association de Soutien aux Enfants en 

Circonstances Difficiles1. Organisationen blev 

stiftet i 1999 af Clemént Ouedraogo, der selv 

havde levet på gaden. Han startede med at lave 

skole for nogle ganske få børn i et af hoved-

stadens absolut fattigste kvarterer. I dag driver 

ASECD tre skoler. Der er 40 fuldtidsansatte som 

varetager undervisningen af godt 700 børn og 

unge fordelt på alle klassetrin. Flere er fortsat på 

universitet, og en enkelt demissionerede i 2018 

som brobygningsingeniør fra Université Butune i 

Lille, Frankrig. 

 

 
 

Skolemøbler og tavle med container fra Danmark. 
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Gennem hele sit virke har Ouedraogo holdt godt 

øje med børn, som lever på gaden, og i 2005 

starter han et dagcenter, hvor gadebørn kan 

komme og vaske sig, vaske tøj, blive tilset af 

sundhedspersonalet, få et godt måltid og lidt 

almen skoleundervisning – inden de ved mørkets 

frembrud må ud på gaden igen. På baggrund af de 

mange erfaringer med disse meget udsatte børn er 

ASECD nu i gang med at bygge et centerinternat i 

Koubri, hvor disse børn får en chance for at ændre 

deres fremtid. Centeret tilbyder eleverne en 

elementær skoleuddannelse, håndværksmæssig 

træning og lønnet beskæftigelse. En del af lønnen 

spares op til den dag, eleverne skal ud og starte 

for sig selv. I forbindelse med elevernes fysiske 

og psykiske restituering deltager de i den daglige 

drift af centeret, der bl.a. indebærer dyrkning af 

frugt og grønsager på de 5 ha, som den lokale 

konge har skænket til centret. 
 

Innovation X har i samarbejde med Genbrug til 

Syd / DANIDA og Nødhjælpsdepotet i Næstved 

sendt 4 containere af sted til ASECD med udstyr 

til at facilitere børnenes skolegang og lærernes 

undervisning: skoleborde og -stole, tavler, skabe, 

computere, papir, blyanter m.m. Men også cykler 

til dem, som har langt til skole, køkkengrej til 

skolekøknerne – og selvfølgelig fodbolde og 

fodboldstøvler – Burkina Faso er en 

fodboldnation! I containerne har der desuden 

været madrasser, skabe, håndværktøj og møbler til 

et opholdsrum til Koubri-projektet. 
 

En af ASECD’s ambitioner er at organisationens 

skoler og institutioner bliver økonomisk 

uafhængige af eksterne sponsorer. I forhold til 

staten er det ikke noget problem – staten giver 

nemlig intet tilskud – men eksterne sponsorater 

har det med at udløbe. Produktionen af frugt og 

grøntsager bidrager til at holde udgifterne til kost 

nede og vil på sigt også gennem salg på markedet 

kunne bidrage økonomisk.   
 

I 2017 tog Innovation X initiativ til et 

genanvendelsesprojekt, hvor plastikflasker skæres 

om til tråd og bindes til børster og koste. Projektet 

er under stadig udvikling og har regeringens 

bevågenhed – så på sigt vil det forhåbentlig kunne 

yde et væsentligt bidrag til at finansiere centrets 

aktiviteter. 

 
 

Fra flaske til børste. 
 

I februar 2019 blev der på initiativ af Innovation 

X og med økonomisk støtte fra tre Rotary-klubber 

i Vendsyssel opført et 12 m højt og 10 m3 stort 

vandtårn med soldrevne pumper.  

 

 
 

Det flotteste vandtårn. 
 

Så nu spirer og gror de 100 papayaer, de 100 

bananpalmer, de 100 appelsintræer og de 100 

mangoer. Majs, kål og jordnødder skyder op, et 

hønseri er under opførelse – og Innovation X har 

taget hul på et biogasbaseret køkken, som gerne 

skulle stå klar i 2021.  
 

Innovation X, Toustrupvej 7, Røgen, 8472 Sporup   

Tel. 2o156569 / 911127 22.  
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Formandens beretning for 2018-2019 
 

Det forløbne år har været præget af foreningens 

40års jubilæum, som blev fejret på behørig vis 

ved en lille sammenkomst en lørdag i oktober på 

det idylliske Vestermølle ved Skanderborg. 

Foreningen var vært ved en buffet, hvor alle i GtU 

var inviteret, og hvor vores afrikanske gæst, 

Koudbi Koala, stod for gæstetalen. 
 

Foreningens kræfter har i år især været centreret 

om at sikre et vellykket, ugelangt oplysningsbesøg 

fra Burkina Faso. Oplysning om Afrika synes 

vigtigere end nogensinde i en tid, hvor en 

forskrækkelse for flygtninge og migranter har 

sneget sig ind og til tider fortrænger almindelig 

sund fornuft. 
 

Vi havde på forhånd bedt Koudbi løse en bunden 

opgave: hold et oplæg over emnet ”Democracy - 

the Burkinabè Way” (= Demokrati på burkinsk).  
 

Det hele foregik på fire offentlige arrangementer i 

København, Odense, Aarhus og Nørresundby 

nord for Aalborg. Fremmødet var mindre, end vi 

havde håbet på. Til gengæld fik de, der mødte 

frem, en enestående oplevelse, hvilken den 

efterfølgende spørgelyst fortalte alt om. 
 

Fem skolebesøg spredt ud over landet stod også 

på vores gæsts ”oplysningsmenu”. Danske 

skoleelever har et ofte forbavsende godt kendskab 

til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, 

da det er et yndet undervisningsemne. Lærerne 

havde derfor på forhånd bedt om, at Koudbi 

fokuserede på verdensmålene, og eleverne var 

generelt velforberedte med gode spørgsmål. 
 

Jeg var selv så heldig at overvære en af 

klasseseancerne. Koudbi er en glimrende 

fortæller, og det autentiske møde med en 

veltalende, ældre afrikaner gjorde et synligt 

indtryk. Mon ikke det har sat sig som en 

oplevelse, eleverne vil huske? Det er nu engang 

bare noget andet – i dialog – at få fortalt, at 

rindende vand og elektricitet stadig er en luksus, 

de færreste har adgang til i Vestafrika frem for at 

læse om det i en lærebog.  

Jeg noterede mig, at Koudbi efter timen blev 

feteret som en berømthed, og der blevet taget 

mange selfies, som vores gæst beredvilligt stillede 

op til! 
 

Det, der vel nok gjorde størst indtryk på mig var 

Koudbi’s foretagsomhed. Han beskrev, at da han 

havde afsluttet sine sociologstudier i Senegal og 

Frankrig stod han, som så mange andre afrikanske 

akademikere, uden job.  
 

Han besluttede derfor at danne en dansegruppe i 

Burkina Faso, som han turnerede rundt med i 

Frankrig. De indsamlede midler blev brugt til at 

etablere uddannelse for unge afrikanere gennem 

Benebnooma, en forening han grundlagde og lige 

siden har stået i spidsen for https://www.emmaus-

international.org/en/who-are-we/emmaus-around-

the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html  

 

Situationen i Vestafrika 
 

Sikkerhedssituationen i regionen er fortsat utålelig 

for en stor del af regionens civilbefolkning. Det 

nyligt afholdte valg i Mali var således præget af 

både overgreb og valgsvindel. 
 

Afrikanske migranter søger fortsat lykken i 

Europa; men rejsen er blevet markant farligere. 

Den sikreste vej går gennem ørkenen via Agadez; 

men den bevogtes nu af den nigerske hær efter 

krav fra EU. Mange migranter tvinges derfor ud 

på livsfarlige ruter. I Libyen berettes samtidig om 

forfærdelige vilkår for de flygtninge og migranter, 

der tilbageholdes af ”myndighederne”. De 

”heldige”, der måtte krydse Middelhavet, ender 

ofte i en udsigtsløs tilværelse i lejre i Sydeuropa. 
 

På den kommende generalforsamling skal vi tage 

stilling til en opfordring fra Emmaus Europa om 

at yde et økonomisk bidrag til det arbejde 

Emmaus Italien udfører for at hjælpe udsatte 

migranter. Emmaus Italien er med til at sejle rundt 

på Middelhavet og samle migranter op, som de 

sætter i land i sikre havne på Malta eller i Italien, 

jf. https://globalnyt.dk/content/loven-eller-

samvittigheden  

 

 

https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa/burkina-faso/benebnooma.html
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
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Afrika og i særdeleshed Vestafrika er efterhånden 

det eneste kontinent, hvor fertiliteten (antal børn 

pr. kvinde) endnu ikke falder markant. Niger har 

verdens højeste fertilitet med 7,1 efterfulgt af 

Mali, Somalia, Chad og Nigeria 

(www.globalis.dk/Statistik/Fertilitet). Faktisk er 

35 ud af 36 lande med højest fertilitet afrikanske. 

Flere af disse lande vil have fordoblet deres 

indbyggertal inden 2050. 
 

Den gode nyhed er imidlertid, at erfaringer fra 

Asien viser, at selv beskedne fremskridt i forhold 

til at sikre uddannelse til kvinder, 

sundhedsfremmende tiltag og fair handel og 

dermed jobskabelse kan ændre den demografiske 

udvikling markant og således bidrage til at 

fremme bekæmpelse af fattigdom og forbedre 

kvindernes rettigheder.  
 

Tillad mig at benytte lejligheden til at henvise til 

nyttige links til relevant læsestof om Vestafrika på 

vores hjemmeside 

www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm 

men også www.gtu.dk/Nyheder.htm og 

www.gtu.dk/Kalender.htm som opdateres op til 

flere gange dagligt.   

 

Arbejdsgruppen vedr. medlemskabet 

af Emmaus  
 

Arbejdsgruppen har endnu ikke holdt sit årlige 

møde, men det forventes at ske, når Emmaus 

Internationals næste generalforsamling er 

berammet. Gruppen har imidlertid været flittig 

ved tasterne, når en række spørgsmål om 

mødedeltagelse og samarbejde i Emmaus-regi 

skulle drøftes eller besvares. 
 

Genvej til Udvikling har som tidligere omtalt ikke 

længere valgte medlemmer siddende i Emmaus 

Europa og Emmaus International, eftersom det 

politiske udvalg og oplysningsudvalget er nedlagt 

i efteråret 2016. Vores koordinator, Jørgen Olsen, 

deltog dog som observatør i Emmaus Europas 

repræsentantskabsmøde i Paris 27. februar - 2. 

marts 2019. 
 

Vi regner ikke med at deltage i Emmaus Europas 

regionalforsamling, som afholdes de sidste fire 

dag i oktober 2019 i Donostia / San Sebastián i 

Baskerlandet i Spanien. 

Vores blandede u-landhandel 
 

Mens disse linjer skrives har vi i løbet af 

foreningsåret været til stede med oplysning og 

varesalg ved foreløbig 36 arrangementer. Når 

regnskabet gøres op vil det fremgå at vi har 

præsteret et af de største salg i foreningens 

historie! 
 

Vi var til stede på Couleur Café i København, ved 

julesalg i Herlev og ved flere af FN-forbundets 

arrangementer. Vi var også repræsenteret ved 

Verdensspejl og det lovende nye initiativ, 

Afrikansk Marked i Aarhus. Vi deltog ligeledes i 

det sidste julemarked på Møllestien i Aarhus. 

Endelig har Himmerland som altid nydt godt af 

talrige oplysningsfremstød med udgangspunkt i 

vores flittige sekretariat i Arden. 
 

Vi har det forløbne år sendt tre pakker med brugte 

briller (primært doneret af Røde Kors, Arden) til 

Skibby, hvor foreningen Syn for sagen i Afrika har 

til huse, og hvor de sørger for at brillerne opmåles 

og testes. Derved sikrer vi os, at brillerne 

håndteres korrekt inden uddeling til svagtseende i 

Afrika.  
 

Vi har også via det franske Emmaus-samfund i 

Montbéliard fremsendt 5 kasser med legetøj til 

Benebnooma i Burkina Faso, hvoraf to dog ikke 

nåede frem (jf. uddybende forklaring på side 5). 

Den fremtidige brug af projektmidler vil blive 

drøftet på generalforsamlingen. 

 

Tak og vel mødt til generalforsamlingen 
 

Jeg vil slutte af med at rette en varm tak til alle 

frivillige, der har ydet en indsats for foreningen 

det forløbne år. Herunder de mange, der bidrog 

med logi, forplejning og behagelig ledsagelse til 

vores afrikanske gæst og til værtsparret for 

jubilæumshøjtideligheden. Også en tak til de 

mange, der har passet vores blandede u-

landhandel og til oversætterne, der gør det muligt 

at sprede vores budskaber vidt og bredt på 

forskellige platforme. 
 

Vel mødt på generalforsamlingen den 16. juni! 

Læs indkaldelsen på side 10! 

 

 

 

http://www.gtu.dk/tidsskriftet_projekt_og_kultur.htm
http://www.gtu.dk/Nyheder.htm
http://www.gtu.dk/Kalender.htm
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Indkaldelse til 

generalforsamling 
 

Genvej til Udvikling (GtU) holder general- 

forsamling søndag den 16. juni kl. 13.00 – 18.00 

hos Jens Elgaard Madsen på adressen 

Lykkensdalsvej 159, Brabrand. 
 

Vi skal beklage, at det denne gang ikke lykkedes 

at finde en arrangør øst for Storebælt, som vi 

ellers gerne vil gøre det hvert tredje år. 
 

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om 

tilmelding til sekretariatet på tlf. 42 17 09 97 eller 

pr. e-mail på gtu_sekr@hotmail.com senest den 2. 

juni. Der ydes rejsedækning ved benyttelse af 

billigste rejseform, hvilket normalt vil sige med 

Flixbus eller samkørsel i privatbil.  
 

Alle er velkomne – dog har kun fremmødte 

medlemmer, der er fyldt 14 år, stemmeret. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent:  
 

Aftales ved mødets åbning. 
 

2. Beretning:  
 

Læs side 8 og 9!  
 

3. Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab:  
 

Regnskabet forventes uddelt på 

generalforsamlingen. 
 

4. Behandling af indkomne forslag: 
 

Bestyrelsen foreslår, at vi af 

projektmidlerne giver 100 euro til 

Emmaus Italien, jf. 

https://globalnyt.dk/content/loven-eller-

samvittigheden  

Yderligere forslag skal være modtaget på 

sekretariatet gtu_sekr@hotmail.com - 

senest søndag den 9. juni kl. 14.00. 
 

5. Fastsættelse af det årlige 

kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslår uændrede 

minimumssatser: 

Personligt medlemskab……….150 kr.  

Husstandsmedlemskab………..200 kr. 

Kollektivt medlemskab……….200 kr. 

Abonnement uden medlemskab100 kr. 
 

6.  Planer for det kommende år:        
 

o Pakkeforsendelserne. 
 

o Status vedr. tidligere partnere. 
 

o Oplysningsarbejde - hvordan bruger vi 

kræfterne bedst? 
a) Evaluering af effekten af oplysning 

vedr. GtUs afrikanske gæstebesøg. 
b) Effekten af oplysning i forbindelse 

med den blandede u-landhandel. 
 

o GtU’s kollektive medlemskaber: 

▪ FN-forbundet 

▪ Mundu 

▪ Civilsamfund i Udvikling 

▪ Globalt Fokus 

▪ Venskabsforeningen 

Danmark – Vestafrika 

▪ Fællesrådet for Arden By 

▪ Frivilligcenter Mariagerfjord 

▪ Agro-Økologisk Netværk 

▪ Emmaus Europa 

▪ Emmaus International. 
 

I forbindelse med sidstnævnte behandles bidrag til 

EI’s solidaritetsfond. Bestyrelsen foreslår 150 €. 
 

Bestyrelsen foreslår udmeldelse af Globalt Fokus, 

fordi vi ikke har kræfter til at deltage i 

arrangementerne, der alle foregår i København. 
 

7) Valg af bestyrelse, bestyrelses-                                                                  

suppleanter og revisorer: 
 

Biolog Jens Elgaard Madsen, Brabrand, Århus, 

integrationskonsulent Julien K. M. Murhula, 

Nørrebro, København, og u-landskonsulent Jørgen 

Olsen, Arden, modtager genvalg til bestyrelsen.  
 

Hydrogeolog Karl Aage Jørgensen, Brønshøj, 

genopstiller som 1. suppleant. Pædagog Lone 

Haugaard, Hjortshøj, fratræder som 2. suppleant 

og takkes for indsatsen. Bibliotekar Inge Torkild-

Hansen, Hjortshøj, opstiller som ny 2. suppleant. 
 

De parlamentariske revisorer genopstiller. Der er 

tale om økonomikonsulent ved Horsens 

Kommune, Per Gustav Johansen, Grumstrup, og 

landbrugstekniker Jørn Kirkegaard, Stilling.  

8) Eventuelt: 
 

Tid og sted for generalforsamlingen 2020. 

mailto:gtu_sekr@hotmail.com
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
https://globalnyt.dk/content/loven-eller-samvittigheden
mailto:gtu_sekr@hotmail.com


Projekt & Kultur nr. 139, maj 2019              side 11 

 

 

En international work camp har til alle tider først og fremmest været et mødested for unge  

mennesker, der i fællesskab løser en række praktiske opgaver – som at forberede  

et måltid mad med de lokale råvarer og under de lokale forhold.  

Og undervejs finder man ud af, hvor forskellige og ens vi virkeligheden er 
(foto: Sarah Wadland / MS) 

 

Anmeldelse af 

”Man bliver aldrig den samme” 
 
- redaktion Bjørn Førde, Birgit Møller Jensen og 

Klavs Wulff  

- udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke / ActionAid 

Denmark 2019 

- 386 tæt illustrerede sider 

- 250,- kr. hos boghandleren samt på 

https://www.ms.dk/shop/node/107 

eller medlemsservice@ms.dk 

- anmeldt af Kristian Katholm Olsen, cand. mag i 

litteraturhistorie og samfundsfag 

 

 

Vi lever i en tid, hvor medierne i spørgsmålet om 

Danmarks positionering i verden giver megen 

plads til nationalkonservative holdninger i 

sammenligning med stemmer, der lægger vægt på 

internationale løsninger og samarbejde. De 

stemmer er der ikke nødvendigvis færre af; men 

de er i hvert fald ud fra undertegnedes oplevelse 

ikke lige så højtråbende i mediebilledet som de 

nationalkonservative.  
 

Det er et kærkomment indspark, at 

Mellemfolkeligt Samvirke udgiver denne bog, 

som i høj grad fungerer som historisk 

gennemgang af organisationen fra frivilligheden i 

kølvandet på 2. verdenskrig til de senere års mere 

aktivistiske fokus, hvor unge bl.a. rejser ud og gør 

en stor indsats.  
(fortsættes side 12) 

https://www.ms.dk/shop/node/107
mailto:medlemsservice@ms.dk
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Anmeldelse af 

”Man bliver aldrig den samme” 

 

 

 

(fortsat fra side 11) 

 

Ift. ovenstående diskussion om Danmark over for 

verden bliver bogen også et forsvar for et 

Danmark, der prioriterer mellemfolkeligheden og 

lægger sit internationale fokus på ligheder frem 

for forskelle mellem kulturerne. Dette forsvar 

skulle man også kunne forvente af en i 

udgangspunktet politisk præget organisation. 
 

Bogen excellerer ved, at den lægger utallige 

vinkler på MS’ arbejde, om det er ude i verden 

eller hjemme i Danmark. Der interviewes både 

aktive og tidligere aktive personer i 

organisationen; men man får også hørt lokale 

stemmer fra samarbejdslandene. Den lokale vinkel 

er en væsentlig tilføjelse til bogen, da det 

selvfølgelig er meget vigtigt at høre de stemmer, 

der konkret berøres af organisationens arbejde. 
 

 
 

Holdet af danskere i Trondenes-lejren  

i Lofoten i Norge i 1945. Her sørgede de  

i nogle måneder for uddeling af køkkengrej  

og tøj, suppe til skolebørn og meget andet 
(privateje - ukendt fotograf) 

 

Der er kritikpunkter, der er vigtige at nævne. I 

forbindelse med de i bogen løbende ændringer i 

perspektiv fra en person til en anden gentages 

nogle pointer, der er blevet nævnt i ét afsnit i 

senere afsnit. Det virker kluntet og giver indtryk 

af, at det ikke er blevet prioriteret, at der burde 

have været redigeret i interviews for at undgå 

klodsede gentagelser. Fx nævnes det flere gange, 

at Fogh-regeringen var et historisk lavpunkt i MS’ 

historie, da denne regering besværliggjorde 

organisationens arbejde. 

 

Bogen kunne med fordel have ladet sproget være 

dansk hele vejen igennem og ladet en kyndig 

oversætter tage sig af den større portion af 

interviews, der er bragt på engelsk. Naturligvis 

ligger der en respekt for den interviewede i, at et 

interview gengives på det sprog, det har fundet 

sted på, og det giver også et internationalt snit 

over bogen; men overgangene mellem dansk og 

engelsk kommer til at føles bratte. Jeg oplever det 

som en unødvendig udfordring, at man lige 

pludselig skal have fokus over på at oversætte, 

mens man betages af bogens gennemgang af 

milepælene i MS’ historie bl.a. inklusive de 

mange projekter, der er blevet søsat gennem 

årene. 
 

For når bogen er bedst, gør den det virkelig godt 

og viser den væsentligste grund til, at bogen varmt 

kan anbefales. Den lange række af personlige 

oplevelser, som de MS-aktive har haft i 

samarbejdslandene, og som har givet dem et 

særligt perspektiv på tilværelsen, gør virkelig 

noget ved én. 
 

Som jeg kom ind på tidligere, lægges der vægt på 

lighederne frem for forskellene mellem kulturer, 

og lige præcis denne indstilling til det 

mellemfolkelige argumenteres der forbilledligt for 

gennem beskrivelserne af de oplevelser, de 

interviewede har haft i MS-sammenhænge. Det 

gælder både for de frivillige og de lokale. 
 

”Man bliver aldrig den samme” fortjener en bred 

skare af læsere, både tidligere, nuværende og 

potentielt fremtidige aktive inden for MS; men 

derudover fortjener den også at blive læst af folk, 

der interesserer sig for spørgsmål om 

internationalt samarbejde og international 

solidaritet, da disse emner vinkles på en måde i 

bogen, som sjældent ville blive taget op af 

mainstream-medierne.  
 

Offentligheden fortjener nuancerede debatter, 

selvfølgelig også i spørgsmål som de ovenstående, 

og disse nuancer kan en bog som denne levere.  
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Klunserfortid: Samfundet i Aalborg 

- af Thyge Christensen. 

Projekt & Kultur bragte i maj, september og november 2009 (numrene 98, 100 og 101) tre artikler om mine 

erfaringer fra Emmaus-bevægelsen – ikke mindst om mine første oplevelser fra lejrene i Italien i 1967 og 

derefter fra klunsersamfundet i Chartres syd for Paris efterfulgt af sommerlejrene i Danmark i 1969. 

Hensigten har været at minde om de værdier og erfaringer, der har præget Emmaus gennem årtierne.  

Hermed links til de tre nævnte artikler: 

http://gtu.dk/Emmaus_vaerdidebat.pdf  

http://gtu.dk/PK100-9-10-11.pdf  

http://gtu.dk/PK101-4-5-6.pdf  

 

Her følger lidt af min personlige fortsættelse – fra klunsersamfundet i Nørre Tranders, baseret på et hæfte 

som vi udgav i april 1971. I starten står der, at  

”Efter det første års arbejde må det være på sin plads at se lidt bagud for en gang skyld. Hvad har vi nået? 

Hvad er Samfundet blevet til? Hvad vil vi på den baggrund stile efter?” 

 

Også det følgende er direkte kopieret fra det nævnte hæfte – naturligvis skrevet på skrivemaskine: 

 

(fortsættes side 14) 

http://gtu.dk/Emmaus_vaerdidebat.pdf
http://gtu.dk/PK100-9-10-11.pdf
http://gtu.dk/PK101-4-5-6.pdf
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EMMAUS-SAMFUNDET 

DANMARKS FØRSTE PERMANENTE KLUNSERSAMFUND ligger i Nørre Tranders, ca. 7 

km. fra Aalborg. Det startede i april 1970, to mand, en gård og en lille 

lastbil. Langsomt og støt voksede det til 10 klunsere, en Skt. Bernhards 

hund, en kat, to undulater, en gård, en større lastbil, en hydraulisk 

papirpresse, et loppemarked, et stort lager af produktvarer og meget, 

meget andet. 

DET ØKONOMISKE OVERSKUD udgjorde ved årsskiftet 70/71 37.000 kr., hvoraf 

20.000 fordeltes til u-landshjælp. Resten anvendes til nødvendige 

investeringer. Alt tyder på, at overskuddet i 1971 bliver langt større. 

To tredjedele fordeles af foreningerne ”Abbé Pierre’s Klunsere i Danmark” 

og ”Svalerne” til u-landshjælp. Den sidste tredjedel går til socialt 

arbejde i Danmark, efter beslutning af klunserne i Samfundet og vores 

lokale komite af venner i Aalborg. 

LOPPEMARKEDET holdes for tiden (forår 71) den sidste weekend i hver 

måned, begge dage kl. 10 – 18, i den gamle stald. Efter en pause på et 

par måneder åbnede vi igen salget d. 27. – 28. feb. og solgte for 8.000 

kr. Den 27. – 28. marts gav godt 12.000 kr. Vi må regne med, at 

loppemarkedet udgør ca. to tredjedele af indtægterne. 

LASTBILEN kører hver dag ud til godt 15 husstande, der telefonisk har 

bedt os om at hente nogle ting og sager. Vi kan bruge næsten alt, dog 

ikke gl. træ og plastic, henkogningsglas o. lign.  Undertiden kører vi en 

længere tur. For eksempel har initiativrige venner i Fjerritslev og omegn 

åbnet et udhus som lager for papir, klude, jern og gamle ting. Når 

lageret er fyldt, kommer vi og tømmer det. På den måde er vi sikre på 

aldrig at køre en lang (dyr) tur med kun halvt læs. 

EFTERÅRSINDSAMLINGEN i okt. 70 er vor hidtil største aktion. Vi besøgte 

med hjælp af lokale unge og tidligere deltagere i De internationale 

Klunserlejre ca. 6.000 husstande på 2 dage. Private i Aalborg og 

Brønderslev lånte os 20 lastbiler og varevogne. Vore gode erfaringer fra 

denne aktion vil vi sikkert udnytte i de kommende år. 

EFTER EN LANG DEBAT med finansminister Poul Møller og mange offentlige 

kontorer har myndighederne opgivet et krav om moms-, kildeskat- og ATP-

registrering af Samfundet. Et klunsersamfund passer ikke uden videre ind 

i det officielle Danmarks rammer, men især pressens orientering var 

medvirkende til, at befolkningen og mange repræsentanter fra ministerier 

og diverse kontorer viste stor forståelse.  

DEN LOKALE PRESSE og lokalradioen har en meget stor del af æren for, at 

befolkningen i denne del af landet i vid udstrækning har forstået, 

hvilket grundlag vi arbejder på. En TV-udsendelse i jan. 71 gav også et 

godt skub fremad, både arbejdsmæssigt og med hensyn til kontakten med 

befolkningen. 
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HVORFOR KLUNSERE? 

Ingen nyankommen i klunsersamfundet behøver at fortælle om sin baggrund 

eller sine motiver, og enhver indtræder på lige fod med os andre. Ud over 

at lindre noget af den nød, der både findes i de fattige lande og i vores 

eget land, med arbejdets overskud, er meningen med fællesskabet, at en 

kammerat her får mulighed for at genopbygge noget personligt, der er gået 

i stykker på et eller andet tidspunkt. Desuden er det Samfundets formål 

at provokere overflodsstaten Danmark til at tage aktiv stilling til 

sulten og elendighedens mange problemer. Vi har ikke skabt dette arbejde, 

der udnytter andres spild, fordi vi har større forudsætninger end andre, 

tværtimod, men fordi vi har villet. Naturligvis drømmer vi ikke om, at 

det er en opgave, vi kan løse, men måske kan vi være med til noget, der 

kan virke i en større sammenhæng på længere sigt. 

 

Senere på året, stadig i 1971, forlod jeg Emmaus-samfundet, ikke mindst på grund af en rygskade. 

Roger Depoilly indtrådte som leder, og samfundet eksisterer endnu på gården ”Vesterholt” ved 

Tylstrup ca. 20 km. nord for Aalborg.  



          

    

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

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
                                                             

 
 

 

 


	PK139-1
	PK139-2
	PK139-3
	PK139-4-5
	PK139-6-7
	PK139-8-9
	PK139-10
	PK139-11-12
	PK139-13-14-15
	PK139-16

