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Velkommen til Projekt & Kultur nr. 95! 

Projekt & Kultur udgives af Genvej til 
Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 9856 2994 
gtu_sekr@hotmail.com - www.gtu.dk        
Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr. 630-0804. 
Ansvarlig over for presseloven er formand Per 
Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er 
teksten af Jørgen Olsen.  

Indlæg til Projekt og Kultur nr. 96 skal være os 
i hænde tirsdag den 12. august 2008. Projekt & 
Kultur trykkes på Huset i Århus i 260 eks. 
Eftertryk ses gerne – så vidt muligt med 
kildeangivelse.  

Dette nummer indeholder: 
 

3: Italiensk ildsjæl 
 - nekrolog over Franco Bettoli. 
 
4: Sommerklunserlejre i Emmaus 
 - lejrene holdes i Belgien, Bosnien-

Hercegovina, Frankrig, Italien og 
Tyskland. 

 
5: Mødedeltagelser. 
 

6 - 8: Kooperativet i Amataltal  
– af Karl-G. Prasse, som denne gang 
på opfordring giver os en historisk 
oversigt over samarbejdet mellem 
Kooperativet i Amataltal, Niger og 
Genvej til Udvikling.  

 
9: Indkaldelse til generalforsamling i 

Genvej til Udvikling. 
 

10 - 11:       Formandens beretning for 2007  
– af Per Adelhart Christensen. 
 

       12:       Hvem er vi?  
 Hvad er det der driver os? 
 Hvor er vi på vej hen? 
 Introduktion til værdidebat i  
 Genvej til Udvikling 

– af Isabelle Grignon. 
 
13 – 15:      Sameksistens i Kaoumaram 

 – af Isabelle Grignon. 
 

Billedet på forsiden forestiller Franco Bettoli, jf. 
side 3. Billedet er taget af Jørgen Olsen på et 
Emmaus Norden – møde i Emmaus Westerwik i 
Finland i 1985.  
 
Billedet på bagsiden forestiller Sambo Amadou, 
som er revisor i Niamey, Niger. Sambo opfylder 
de internationale standarder for revision og 
reviderer regnskaberne for begge de udviklings-
projekter, som Genvej til Udvikling har taget 
ansvar for i Niger, i henholdsvis Amataltal og 
Kaoumaram. Sambo tilhører songhay-folket, og 
hvad religion angår, er han en af Nigers ca. 15.000 
katolikker.  
         
Tak til alle, som har sendt kontingent, 
abonnementsbetaling og/eller projektbidrag siden 
sidst! Vi er for tiden 194 medlemmer. I dette tal er 
ikke medregnet personer og husstande, som 
mangler at betale for 2007. Til alle, der mangler at 
betale for 2008 eller for 2007 + 2008, er der 
hæftet et indbetalingskort på side 3.  
 
Den samlede støtte til Kooperativet i Amataltal 
er i skrivende stund 7.284.622 kr. Af dette beløb 
er 1.177.975 kr. fra andre givere end Danida. I de 
7.284.622 kr. ses bort fra Danida-bevillingen på 
6.500.000 til den aktuelle fase 3 i projektet. 
 
Rettelser til Projekt & Kultur nr. 94: 
 

Side 20 i artiklen ”Unge der gaber”; det er ikke 
gamaje men n’gaphaaje. 
Side 20 i samme artikel: Amadou Hassane har 
ikke 3, men 6 års skolegang.  
 

Elektronisk Projekt & Kultur 
 

Fra og med nr. 91 kan Projekt & Kultur ses på 
www.gtu.dk – i afsnittet ”Tidsskriftet Projekt & 
Kultur” – i pdf-versioner og med farvebilleder. 
Mange artikler, både fra disse numre og fra ældre 
numre, er endvidere anbragt i samme afsnit efter 
en emneopdeling. 
  

Som medlem eller abonnent har du ret til at 
modtage papirudgaven af bladet; men det er også 
din ret at melde fra og nøjes med Internet-
versionen. Hvis du gør dette, får du en e-mail, når 
hvert enkelt nummer kan læses på www.gtu.dk  
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Italiensk ildsjæl 
 

Den 4. april 2008 døde den tidligere næstformand 
(1981-86) og formand (1986-99) for den 
verdensomspændende Emmaus-Bevægelse, 
Franco Bettoli (se foto på forsiden), født den 3. 
januar 1943 i Faenza, Italien.  
 

 
 

Domkirken i Faenza, hvorfra Franco  
Bettoli blev stedt til hvile den 8. april 

(foto: Jørgen Olsen) 
 

 
Franco lærte Emmaus at kende, da der i 1967 blev 
arrangeret sommerklunserlejre over store dele af 
det nordlige Italien. Franco blev grebet, forlod en 
vellønnet ansættelse i en bank, og da sommeren 
var forbi, drog han til Chartres i Frankrig for at 
prøve, hvordan det var at leve og arbejde i et fast 
Emmaus-samfund.  
 

Franco forblev i bevægelsen – med udgangspunkt 
i det Emmaus-samfund, han sammen med sin 
danske kone, Margit, stiftede i Laterina lidt uden 
for Arezzo syd for Firenze. Han øvede en helt 
ufattelig arbejdsindsats, i det hjemlige såvel som i 
Emmaus Italien og Emmaus International. 
 

 
 

Blandt de mange hundrede, der tog afsked med Franco 
Bettoli, ses i forgrunden benineren Patrick Atohoun, 

nuværende medlem af Emmaus Internationals 
forretningsudvalg og italieneren Renzo Fior, Emmaus 

Internationals formand 1999-2007 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
I 1960’erne og 1970'erne var Emmaus i store træk 
præget af det, som stifter og leder af belgiske 
Terre, William Wauters (1926-94), kaldte "den 
blinde velgørenhed". Man hjalp de nødstedte, men 
havde ikke et særlig målrettet forhold til nødens 
årsager. Mange af de europæiske Emmaus- 
organisationer interesserede sig udelukkende for 
deres nærområder, og de, der sendte penge og 
frivillige ud af Europa, betragtede ofte 
menneskene i udviklingslandene som passive ofre. 
 

 
 

Bag korset på Francos grav ses argentinerne Alberto de 
Urquiza og Rogelio Urquiza samt franskmanden Jean 
Rousseau, valgt til formand for Emmaus International 

på generalforsamlingen i Sarajevo i oktober 2007 
(foto: Jørgen Olsen) 

 
I dag er Emmaus domineret af viljen til efter det 
enkelte menneskes og den enkelte organisations 
bedste evne at bidrage til bekæmpelse af 
elendighedens rødder, økonomisk såvel som i 
omgangsformerne.  
 

De fleste forholder sig til medlemsorganisationer 
og andre foreninger i andre verdensdele, enten ved 
samarbejde gruppe til gruppe eller ved koordineret 
samarbejde, bl.a. via bevægelsens solidaritetsfond. 
Europæerne i Emmaus møder mennesker og 
organisationer i Afrika, Asien og Latinamerika 
som ligeværdige partnere, der aktivt formulerer 
deres visioner og handler derefter.  
 

Den vigtigste enkeltperson i denne 
forandringsproces var Franco Bettoli.  
Vi ærer hans minde ved at fortsætte i sporet. 
 

- Jørgen Olsen. 
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Sommerklunserlejre i Emmaus 

   Tøjsortering                                                                                                            
(foto: Emmaus-Samfundet i Pau, Frankrig)     

 

Hver sommer arrangeres klunserlejre med 
indsamling, sortering og salg rundt om i Europa, i 
2008 i følgende lande, idet vi oplyser, hvor lejrene 
finder sted, og hvem man skal sende en e-mail til 
for tilmelding og/eller yderligere oplysninger. 

Det er endvidere en god idé at klikke ind på 
www.volontariat-emmaus.com 

Belgien: Peruwelz    
juliodelagranja@hotmail.com  

Bosnien-Hercegovina: Srebrenica 
fgiraudet@emmaus-france.org 

 

Loppemarkedets møbelafdeling 
(foto: Emmaus-Samfundet i Pau) 

 

Vandring i Pyrenæerne i fritiden                                          
(foto: Emmaus-Samfundet i Pau) 

Tyskland: Krefeld                            
info@emmaus-krefeld.de  

Italien: Boves, Fiesso Umbertiano,            
Piadena, Prato og Quarrata           
emmaus@cuneo.net  

Frankrig: Annemasse, Angoulême, Bourgoin-
Jallieu, Brie-Montereau, Cernay, Charleville, 
Escalquens, Lyon, Montauban, Narbonne, 
Pamiers, Pau, Quimperlé, Rochefort, Saint-
Amand, Saint Gaudens, Scherwiller og Strasbourg                     
camps-jeunes.emmaus@wanadoo.fr  
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På medlemsmødet i Virum den 27. april ses den blandede u-landhandel 
(foto: Jørgen Olsen) 

 

Mødedeltagelser 
 
3. april i København:  
Isabelle Grignon deltog i et medlemsmøde i 
Projektrådgivningen: Minipuljen i fremtiden –  
– i forbindelse med det serviceeftersyn af 
Minipuljen, som Projektrådgivningen satte 
i gang i januar 2008. 
 
7. april i København:  
Poul Kruse deltog i Uddannelsesnetværkets 
årsmøde. 
 
8. april i Faenza, Italien: 
Jørgen Olsen var med ved begravelsen af Franco 
Bettoli, jf. side 3. 
 
12. april i København: 
Flemming Nielsen deltog i Projektrådgivningens 
årsmøde. 
 
23. april i København: 
Marianne Dithmer deltog i generalforsamlingen i 
Venskabsforeningen Danmark - Vestafrika. 
 
25. april i København: 
Katrine Krogh Balslev og Isabelle Grignon holdt 
møde med Projektrådgivningen om udvikling af et  
dialogturismeprojekt med GtU’s 
samarbejdspartner Initiatives & Actions  
i det østlige Niger.  
 

 
26. april i København: 
Arne Hansen deltog for GtU i 
repræsentantskabsmøde i FN-forbundet. 
 
27. april i Virum: 
Medlemsmøde i Genvej til Udvikling med 
deltagelse af Arne Hansen, Lis Bille, Karl-G. 
Prasse, Poul Kruse, Isabelle Grignon, Katrine 
Krogh Balslev, Jens Elgaard Madsen, Per 
Adelhart Christensen og Jørgen Olsen.  
Varesalg: 513 kr. 
 
5. maj i København: 
Isabelle Grignon deltog i Projektrådgivningens 
workshop omkring monitorering & evaluering. 
 
8. maj i København: 
Isabelle Grignon deltog i en erfaringsudvekslings-
workshop arrangeret af Projektrådgivningen for 
projekter finansieret over Minipuljen. 
 
20. maj i København: 
Marianne Dithmer og Isabelle Grignon deltog i 
Uddannelsesnetværkets første arbejdsmøde om 
”Action Learning” - metoden. 
 
2. juni i København: 
Katrine Krogh Balslev deltog i møde i 
Uddannelsesnetværket om Fokus på Voksen- og 
Ungdomsuddannelser.  
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Kooperativet i Amataltal 
v/ Karl-G. Prasse. 

Det kunne i dag være nyttigt at lave en 
opsummering af samarbejdet med la Coopérative 
d’Amataltal, da ingen længere kan huske, 
hvorledes det hele startede, navnlig ikke vort 
yngste aktive medlem, Laura Katholm Olsen, på 
hvis opfordring jeg skriver denne artikel. 
 

Allerede under gipsfabrikprojektet i Tesälitt, 
Adghagh (Mali) beskæftigede GtU sig indgående 
med tuaregernes situation, bl.a. foranlediget af det 
i 1990 indledte tuaregoprør i Niger og Mali, jvf. 
nummer 38/1993 af Projekt og Kultur. Projektet 
endte som bekendt med at blive ødelagt af 
kamphandlingerne; men som det bl.a. fremgår af 
artikler i Projekt & Kultur nr. 89 og 92, er der i 
dag velfungerende aktiviteter i Tesälitt, ikke 
mindst hvad angår havebrug. 
  

Efter fredsforhandlingerne i 1994, fik GtU en 
henvendelse fra lektor Karl-G. Prasse, specialist i 
tuaregisk sprog, som ønskede at vide, om GtU 
kunne tænke sig at formulere et støtteprojekt for 
tuaregerne i Tadärast (Amätältal). Prasse havde en 
mangeårig og særdeles pålidelig sproglig 
informant fra Amätältal, skoleinspektør 
Ghabdouane Mohamed, som ønskede at gøre en 
ganske særlig indsats for sin dybtforarmede 
hjemstavn og var indstillet på at kvitte sit 
inspektørjob for at koncentrere sig om projektet. 
Sammen havde de samlet og udgivet adskillige 
tuaregiske tekster samt en tuaregisk-fransk 
ordbog.  
 

Hvad den dybe forarmelse angår, hang den 
sammen med, at Amätältal-zonen efter den store 
tørke i 1984-85, hvor så at sige alt kvæget døde, 
aldrig havde modtaget støtte af nogen art til at 
genoprette kvægbestanden. 
 

På GtUs generalforsamling den 4./11. 1995 blev 
det for første gang ”besluttet at arbejde videre 
med et forslag fra Karl-G. Prasse til ansøgning til 
tipsmidlerne om støtte til et halvintensivt 
kvægbrugsprojekt i Niger”, underforstået 
Amätältal (P&K 47). Befolkningen i Amätältal 
havde oprettet et kvægavlskooperativ ved navn la 
Coopérative d’Amataltal (CA), som skulle være 
vor fremtidige organisatoriske samarbejdspartner.  
 

I nr. 48 påbegynder Prasse sine endeløse 
skriverier om projektet i Amätältal med sin 

beskrivelse af et ”halvintensivt kvægavlsprojekt i 
Amataltal, Niger”. GtU havde i forvejen afsat 
38.000 kr. af sin tipsmiddelbevilling fra maj 1996 
til formålet. I oktober 1996 kan det så berettes, at 
projektet er kommet godt fra start med renovering 
af brønden i Amätältal og etablering af en 
indhegning til opfedning og pasning af svage dyr 
samt beskyttelse af plantevæksten, det sidste en af 
projektets vigtigste pionerindsatser. Budgettet 
kunne dog ikke holde. 
 

I januar 1997 tager GtU hul på en ny og vigtig 
fase i samarbejdet med CA, nemlig forberedelsen 
af en ansøgning til Danida, herunder udsendelsen 
af en forundersøger til Amätältal, betalt af Danida. 
Udsendt bliver stud.scient. Ingrid Poulsen, i dag 
rådgiver ved ambassaden i Ouagadougou, Burkina 
Faso. U-landsimporten træder til med en bevilling 
til ophjælpning af håndværket, og fra tipsmidlerne 
bevilges igen et pænt beløb. Tipsmidlerne bliver 
en af vore faste støtter for de kommende år med 
især penge til brøndrenoveringer. 
 

8.-26. oktober 1997 besøger Ingrid Poulsen 
Amätältal. Hele nr. 54 af Projekt & Kultur er fyldt 
med hendes spændende dagbogsnotater. GtU 
vurderer hendes undersøgelsesrapport som så 
positiv, at man på generalforsamlingen 23./11. 
beslutter at sende den påtænkte ansøgning til 
Danida om det for os svimlende beløb på 3,2 
millioner kroner over de næste 3 år. Den mødes i 
første omgang af et afslag af formelle grunde, 
men vor ukuelige forening udarbejder med hjælp 
fra Projektrådgivningen en ny ansøgning til 
afsendelse 11./6. 1998. Den 21./10. får GtU 
bevilget 2,9 millioner med forudset projektstart 
1./1. 1999. I den mellemliggende regntid hærges 
Amätältal af en voldsom tornado, der ødelægger 
40 % af landsbyen. Det lykkes med stort besvær at 
fremskaffe noget nødhjælp til genhusning fra den 
franske Première Urgence (= Den Umiddelbare 
Nødhjælp). 
 
I P&K nr. 57 fremsætter Prasse for første gang sin 
plan for en tosproget tuaregisk-fransk skole i 
Amätältal og muligheden drøftes for at kombinere 
dette med kvægavlsprojektet i en kommende fase 
2, da det synes umuligt at skaffe penge til formålet 
fra andre kilder. 
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I de kommende tre år udvikler kvægbruget sig 
stille og roligt til det bedre. Kvægbestanden 
genoprettes ved nyindkøb, der udskilles en særlig 
bestand, som skal være Kooperativets fælles 
ejendom og tjene som reserve som garanti for 
bestandens overlevelse under eventuelle 
kommende naturkatastrofer, der oprettes en ny 
indhegning ved Ésewi-n-Moumenaän. Der 
renoveres så mange brønde som muligt, og det 
rene vand fra store dybder bevirker en mærkbar 
forbedring af sundheden for både mennesker og 
kvæg, bl.a. falder dødeligheden markant for 
fødende kvinder og spædbørn. Vejrguderne er os 
stort set nådige, men i den sidste del af perioden 
plages zonen af tørke og man må vandre langt 
med kvæget for at finde græsgange.  
 

Året 2001 er præget af en heftig korrespondance 
frem og tilbage for at få formuleret en ny 
ansøgning til Danida om en fase 2 af projektet, 
som skal indeholde en tosproget skole og 
voksenundervisningsfaciliteter, samt oprettelse af 
havebrug. Kornmølle og kornmagasin skal der 
også være. Fire nye lokaliteter skal inddrages i 
projektzonen. Fokus skal altså flyttes bort fra 
kvægbruget, som nu burde kunne klare sig selv. 
 

9.-22. oktober 2001 besøger Ghabdouane 
Mohamed og landsbyleder Housseïni Akanawa 
Danmark. De deltager i et seminar på Brenderup 
Højskole om demokrati og bæredygtig udvikling, 
besøger landbrug mv. i Jylland og møder Prasse i 
Værløse, hvor de får en snak om tuaregisk sprog. 
 

17.-27. januar 2002 evaluerer den kendte danske 
forfatter og skoleprojektleder Thyge Christensen i 
samarbejde med den nigeriske direktør for Center 
for Forvaltning af Naturressourcer, Tahirou Idé, 
projektet. De vurderer bl.a., at Kooperativets 
kvægavlsmetoder har været så effektive, at der bør 
nedsættes en statslig kommission, der kan sørge 
for kendskabet til dem. 
 

I november 2001 fik GtU ”som sædvanligt” afslag 
på sin ansøgning om en fase 2, men det lykkes 
ved en kæmpeindsats at få en forbedret version 
sendt af sted inden 15./12., som bliver accepteret 
til behandling. Det indeholder en opfølgning af 
kvægavlsprojektet og et projekt for tosproget 
undervisning i tuaregisk og fransk for både børn 
(en skole) og voksne (alfabetiseringscentre). 
Undervisningsdelen synes at have Danidas store 
bevågenhed og skal i øvrigt afvikles i samarbejde 
med Nigers lokale og centrale skolemyndigheder.  
 

Havebruget er blevet udskudt til en anden god 
gang. 
 

I juni 2002 går bevillingen igennem, næsten 4 
millioner kroner, til igangsættelse 1./7. 2002. 
Kooperativet er allerede tyvstartet med 
skolebyggeriet og får skolen færdig i rekordfart til 
skolestart 1./10. Skolen får senere navnet Karl-G. 
Prasse-Skolen og skal vise sig at være en af de 
bedst udstyrede skoler i Niger. Man starter med 
104 elever. 
 

Det store problem bliver fremskaffelsen af 
skolebøger på tuaregisk. Prasse har revideret 
nogle af de eksisterende skolebøger, har samlet en 
eventyrsamling og indledt et samarbejde med den 
nye skoleinspektør om redigering af en kortfattet 
tuaregisk grammatik. Også et projekt for 
redigering af en Nigers Historie på tuaregisk 
bliver søsat. 
 

Året 2005 står igen i den intensive 
korrespondances tegn for at forberede en tredje 
fase af projektet, denne gang inklusive et 
havebrugsprojekt. Hos vore samarbejdspartnere 
spores efterhånden en betydelig træthed ved dette 
møjsommelige stykke bureaukrati. Men det lykkes 
at få en ansøgning rettidigt af sted og denne gang 
går den igennem uden større problemer, men 
svaret kommer først 26./1. 2006: 6,5 millioner 
bevilget (!).  
 

Desværre står 2005 også i tørkens tegn og denne 
gang kompliceres situationen af et overfald af 
vandregræshopper, som i 2004 har ædt resten af 
afgrøderne, samt af at regeringen nægter at se 
alvoren i øjnene, før det er for sent og der breder 
sig en hungerkatastrofe over store dele af landet. 
Kooperativet mister store dele af sin kvægbestand 
og resten er næsten alle svækkede og syge. Der 
opstår store problemer med madforsyningen til 
skolekantinen i Amätältal. 
 
1./2. 2006 går Kooperativet trods alle genvordig-
heder med stor begejstring i gang med at realisere 
det nye projekt, især voksenuddannelsescentrene 
ude omkring i de små bofællesskaber samt 
havebrugene. Samtidig breder der sig en voksende 
erkendelse af, at kvægbruget må nedprioriteres og 
havebruget fremmes på grund af de stadig 
tilbagevendende tørker. 
 

(fortsættes side 8)



 

side 8               Projekt & Kultur nr. 95, juni 2008 

 

Kooperativet i Amataltal 
 

(fortsat fra side 7) 
 
Prasse har taget kontakt med en tysk NGO med 
eget forlag Cargo-Verlag (v. Edgar Sommer), som 
også interesserer sig for skoleundervisning på 
tuaregisk og lover at medvirke til hurtig udgivelse 
af skolebøger. De får i hurtig rækkefølge udgivet 
den omtalte eventyrsamling samt to reviderede 
skolebøger oprindelig redigeret af INDRAP-
instituttet i Niamey. For tiden har man sagtnet 
farten på grund af pengemangel. Desuden har 
Prasse leveret materiale til afholdelse af et 
seminar for tuaregiske skolelærere fra Ayr-
området, en aktivitet som man venter sig meget af 
i de kommende år. 
 

I 2007 rammes Niger af en ny katastrofe, en 
genopblussen af oprøret i 1990’erne, stadig med 
de samme motiver: En utilfredsstillende andel af 
de nationale investeringer og de nationale 
indkomster fra uranudvindingen, som netop 
foregår i tuaregområdet (Arlit). Her står 
Kooperativet og GtU i dag.  
 

I januar 2008 lykkes det ikke desto mindre at 
afholde et seminar for lærere fra alle tuaregiske 
områder i Niger. 
 

En gennemgang af den aktuelle situation findes i 
Projekt & Kultur nr. 94. Hertil kan føjes følgende 
i dag: 
 

Undtagelsestilstanden under tuaregopstanden gør 
stadig livet besværligt, men på forunderlig vis 
lykkes det at holde aktiviteterne i gang. 
Kooperativet mener, at en fred eller våbenhvile 
kan være på vej inden august, men hvad de bygger 
dette på, er uklart, bortset fra det faktum, at 
hærens ledelse synes meget splittet med hensyn til 
den videre fremfærd. 
 

Eftervirkningerne fra tørken i 2004-05 har haft 
store prisstigninger til følge, og det lønnede 
personale ved Kooperativet har derfor bedt om 
lønforhøjelser. Det er blevet imødekommet på den 
måde, at de i budgettet aftalte lønninger er steget 
50 pct., således at der fortsat er indbygget en 
reduktion hen imod projektets slutning. Der var 
oprindelig budgetteret med, at lønningerne i 
forhold til 2006 og 2007 skulle falde til det halve i 
2008 og 2009 og til det kvarte i 2010. 
 

 

Kooperativet har lavet en vandledning fra 
boringen i Amätältal landsby til skolen for at 
skaffe vand til personale og elever samt til 
vanding af skolehaven.  
 

Haven har hele tiden lidt af underforsyning med 
vand, hvilket har bidraget til, at der ikke kunne 
dyrkes grønsager nok til kantinens forbrug, men 
man håber hermed at have løst dette problem. 
 

Begejstringen for havebruget er stadig stigende i 
og med at man bedre erkender, hvilke muligheder 
der ligger i det. Med inspiration fra besøget i 
Tesälitt i Mali i februar-marts 2007 er man gået i 
gang med at udskifte trådhegnene omkring 
haveparcellerne med murede mure, da det er langt 
mere holdbart.  
 

Endvidere planlægger man at installere 
motorpumper ved de dybeste havebrønde  
(over 25 m), i første omgang ved Wourzäddam og 
Emëlgi (Ëmëzzegri). Disse pumper kombineres 
med et reservoir, så man har en maksimal 
vandreserve til kunstvanding. Inspirationen til 
disse anlæg er hentet i havebruget i Ayr-bjergene 
nord for regionshovedstaden Agadez. Disse 
foranstaltninger kan GtU naturligvis kun bifalde. 
 

Undertegnede har i løbet af marts-april revideret 
papirerne fra det landsdækkende seminar for 
tuaregisklærere afholdt i Agadez 2.-8. januar. De 
indeholder både grammatiske kommentarer og 
små tekster, som jeg har besvaret og rettet. En 
lærer fra Tchin-Täbäraden i Tahoua-regionen har 
allerede stillet nye spørgsmål til mine 
kommentarer. Og alle har udtrykt deres 
begejstring for dette seminar, som man ønsker 
flere af. Kommentarerne har givet mig gode ideer 
om, hvor skoen trykker og hvor der skal tages nye 
initiativer før det næste seminar. 
 

Den 10. maj får undertegnede besøg fra en 
INDRAP-forsker, Elghamis Ramada, som for 
tiden skriver ph.d.-opgave i Leiden i Holland. 
Også hr. Elghamis har meget bestemte meninger 
om, hvilke retskrivningsproblemer han vil drøfte 
med mig, så der er skabt grundlag for en forbedret 
vejledning herfra. 
 

Som sædvanlig på denne årstid afventer man med 
spænding regntidens begyndelse. Hvad har Allah 
tiltænkt Niger i år? Vi må lade skæbnen råde. 
�
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Indkaldelse til 
generalforsamling 
 

Genvej til Udvikling (GtU) holder general- 
forsamling søndag den 29. juni kl. 13.00 hos 
Bodil & Karl-G. Prasse, Toftegårdsvej 45, 3500 
Værløse.  
 

Tilmelding senest en uge før på tlf. 44 48 18 53 
eller pr. e-mail på kgprasse@post.tele.dk. 
Kørelejlighed vil eventuelt kunne arrangeres via 
henvendelse til sekretariatet på tlf 98 56 29 94 
eller pr. e-mail på gtu_sekr@hotmail.com.   
 

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 10 og 11!  
 
3) Forelæggelse og godkendelse af det 

reviderede regnskab:  
 

Regnskabet forventes uddelt på 
generalforsamlingen. 
 

4) Behandling af indkomne forslag: 
 

Bestyrelsen foreslår en ændring af 
vedtægternes § 5, 3. sætning, således at 
ordet ”mindst” indskydes, og sætningen 
herefter får følgende ordlyd: 
”Generalforsamlingen vælger mindst to 
suppleanter i prioriteret rækkefølge.”   
 

Yderligere forslag, der ønskes behandlet, 
skal være modtaget på sekretariatet pr. 
brev senest lørdag den 21. juni eller pr. 
mail senest søndag den 22. juni kl. 14.00. 
 

5)   Fastsættelse af det årlige kontingent: 
 

Bestyrelsen foreslår følgende gældende 
fra 2009, idet kollektivt medlemskab 
koster det samme som hidtil, mens de 
øvrige satser forhøjes en smule: 
Personligt medlemskab……….150 kr.  
Husstandsmedlemskab………..200 kr. 
Kollektivt medlemskab……….200 kr. 
Abonnement uden medlemskab100 kr. 

6)   Planer for det kommende år:         
 

• projektet i Amataltal, Niger 
• projektet i Kaoumaram, Niger 
• et fremtidigt projekt om dialogturisme i 

det sydøstlige Niger 
o GtU’s tidsskrift Projekt & Kultur 

� GtU’s kollektive medlemskaber: 
 Emmaus Danmark 
 Emmaus Europa 
 Emmaus International, herunder bidrag til 

solidaritetsfonden. Bestyrelsen foreslår 120 €. 
� Fair Trade Danmark 

� Mellemfolkeligt Samvirke 
� FN-forbundet 
� Nord-Syd-Koalitionen 

� Projektrådgivningen 
� Uddannelsesnetværket 

� Ngo-forum 
• Venskabsforeningen Danmark 

– Vestafrika. 
 

7) GtU – hvad vil vi sammen? 
 

I anledning af foreningens 30 års jubilæum holdes 
en værdidebat om, hvorledes foreningen er 
opstået, og hvad vi hver især vil med den.  
Læs nærmere i beretningen og på side 12! 

 
8) Valg af bestyrelse, bestyrelses-                                     

suppleanter og revisor: 
 

Økonom Per Adelhart Christensen, Spentrup, 
landbrugstekniker Jørn Kirkegaard, Stilling, 
biolog Jens Elgaard Madsen, Brabrand og biolog 
Isabelle Grignon, København, modtager genvalg 
til bestyrelsen. Arbejdsmand Arne Hansen, 
Virum, modtager nyvalg til bestyrelsen. 
Konsulent Katrine Krogh Balslev, Roskilde, 
modtager nyvalg som 1. suppleant til bestyrelsen, 
og konsulent Leif Haarbo Nielsen, Brabrand, 
modtager genvalg som 2. suppleant. 

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet 
Ernst & Young A/S, Odense, ved Erik Pindstofte 
Jensen. 

 
9) Eventuelt: 
 

Generalforsamlingen for 2009 foreslås søndag den 
21. juni hos Jens Elgaard Madsen, Brabrand. 
------------ 
Efter generalforsamlingen 2008 afholdes 
bestyrelsesmøde, som alle er velkomne til at 
deltage i.   
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Formandens beretning for foreningsåret 2007 
 
Der skal kreativitet til, når jeg nu igen skal skrive 
en formandsberetning – kreativitet for at undgå at 
bruge de samme vendinger som sidste år. Og der 
skal kreativitet og ideer til at udvikle en organisa-
tion, og ind imellem er der nogle, der mere eller 
mindre må agere ”djævlens advokat”, når man 
selv er rimelig tilfreds med, hvordan det går. 
 
Jeg har tidligere i min beretning skrevet om, at vi i 
foreningen skal være bevidste om vor eksistensbe-
rettigelse og vore visioner – hvad vil vi om 5 år, 
om 10 år eller om 15 år og det er også et tema, vi 
har drøftet lidt på medlemsmøderne i årets løb. 
 

Inspiration til en værdidebat 
 
På medlemsmødet i april besluttede vi, at der i 
forbindelse med at foreningen nu snart fylder 30 
år, er en god anledning til at vi på generalforsam-
lingen sætter en værdidebat i gang ved at sætte det 
på som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 
 
Mange nye medlemmer er kommet ind i de senere 
år og heldigvis oplever vi også en stigning i antal-
let af medlemmer, der mere aktivt går ind i GtU-
arbejdet. 
 
Vi har også oplevet en stigning i vores projekter 
og kontakter, således at vi pt. er i gang med 2 
projekter i Niger, som skal administreres, og vi 
undersøger mulighederne for at være med til at 
starte dialogturisme i Niger. Dette er for mig en 
positiv udvikling; men vi skal også være opmærk-
somme på og drøfte, i hvor høj grad vi risikerer at 
blive ”projektafhængige” og hvad der er vores 
basis. 
 
Jeg har for ofte oplevet at projekter danner ram-
men om et foreningsliv og forsvinder projekterne, 
forsvinder også en del af foreningslivet. 
 
Det må bare ikke ske for GtU. Vi har en basis i 
vores arbejde, som har udgangspunkt i vores med-
lemskab af Emmaus. Det er tanker og holdninger, 
som Abbé Pierre var med til at formulere om først 
at ”hjælpe den, der lider mest” og livet og drøftel-

serne i Emmaus og vores egen foreningshistorie, 
der er vigtige for os. 
 
Men hvordan sikrer vi denne balance og husker at 
få givet denne basis videre til nye og aktive med-
lemmer, men også sådan at alle nuværende med-
lemmer er med til at drøfte, hvordan vi udmønter 
disse holdninger. 
 
Isabelle Grignon har i en artikel her i bladet på 
side 12 givet en introduktion til emnet og dermed 
givet et startskud til værdidebatten. 
 
Jeg ser meget gerne at vi fortsætter denne debat i 
det næste års tid og så på generalforsamlingen i 
2009 gør status herpå og beslutter, hvordan vi 
kommer videre. 
 
Foreningslivet i 2007 
 
Aktiviteten i GTU er høj og vi har fortsat en god 
blanding af et let stigende antal meget aktive, 
medlemmer, der yder uundværlige bidrag i form 
af oversættelser, hjælp ved salgsudstillinger, artik-
ler til bladet mv. og medlemmer, der er passive, 
men som via deres kontingent er med til at støtte 
foreningens aktiviteter. 
 
Hele denne ”græsrodsunderskov” er vigtig for en 
forening, og jeg ser bestemt ingen alderdomstegn, 
selv om vi når de 30 år og dermed skal have ”pe-
ber”. 
 
Ved udgangen af 2007 havde vi 194 medlemmer. 
 
2007-regnskabet kan berette om at vi har modta-
get 2.438.600 kr. fra Danida og fra Minipuljen til 
vore 2 projekter i 2007, vi har fået 61.000 kr. fra 
tipsmidlerne til renovering af brønde, 30.000 fra 
Asta og Jul. P. Justesens Fond til skolekantinen i 
Amataltal, solgt u-landsvarer mv. for 30.484 kr, 
fået 26.965 kr. ind fra kontingenter og abonnenter, 
så alt i alt nærmer vores ”omsætning” sig i år næ-
sten 2,6 mio. kr. 

 
 
 



 
Projekt & Kultur nr. 95, juni 2008               side 11 

 
Projekterne og samarbejdspartnerne i Syd 
 
Når vi så kan se tilbage på hvad der er kommet ud 
af disse penge kan vi være yderst tilfredse. Vi 
støtter på 12. år Kooperativet i Amataltal, dels 
som Danida-støttet projekt, men også via egne 
bidrag, tipsmidler og andre fondstildelinger.  
 
Blandt andet er der gennem disse bidrag blevet 
renoveret 50 brønde, heraf 30 af brøndene via 
andre bidrag end Danida-støtte, og sundhedstil-
standen er væsentligt forbedret, hvilket blandt 
andet kan ses på en markant reduceret spædbørns-
dødelighed.  
 
Herudover er der jo igangsat en udvikling i områ-
det, som på ingen måde havde været mulig, hvis 
ikke vi havde givet den støtte, vi har. Dertil kom-
mer at vi også har sendt tøj og andre fornødenhe-
der.  
 
Denne nærhed i forhold til et projekt er for mig et 
utrolig vigtigt element i hele udviklingssamarbej-
det. Dette er vigtigt at de rigtig store (fra regering 
og store organisationer) og de lidt mindre bidrag, 
som fx vore går hånd i hånd.  
 
Det er også væsentligt at være opmærksom på at 
vore og de øvrige NGO’ers bidrag er betydnings-
fulde for den folkelige forståelse. Jeg tror det 
hjælper at vise, at udviklingsarbejdet virker, dvs. 
hjælper til at fastholde opbakningen i befolknin-
gen til, at der skal anvendes midler fra den rige 
del af verden til at fremme udviklingen for de 
svageste, både gennem handel og når dette ikke er 
muligt alene så gennem økonomisk støtte. 
 
For lige at repetere vore 2 projekters hovedformål 
er det: 
 
Projekt Egnsudvikling i Amataltal har til hen-
sigt at mindske afhængigheden af avl og salg af 
kvæg via en spredning af erhvervsgrundlaget, at 
forbedre den interne kapacitetsopbygning i koope-
rativet samt at styrke befolkningens uddannelses-
niveau, identitetsfølelse og evne til at hævde ret-
tigheder. 
 
 
 
 

Projekt Sameksistens i Kaoumaram blev ind-
ledt som nyt projekt i 2007 og har til formål at 
sikre en gruppe wodaabé-nomader muligheden for 
at etablere en permanent bosættelse i deres traditi-
onelle område i Kaoumaram nær byen Maïné 
Soroa i Diffa-regionen, som er den sydøstlige 
region i Niger.  
 
Det er vores vurdering, at projekterne lever op til 
deres formål, og der er gennem projekterne nået 
flotte resultater. Projekterne justeres løbende i 
samarbejde med vore partnere i syd. 
 
Du kan læse meget mere om projekterne på vores 
hjemmeside www.gtu.dk, både i afsnittet ”Ude i 
verden” og under ”Nyheder”. Du kan endvidere 
læse om projekternes udvikling og om andre 
udviklingsemner i vort tidsskrift Projekt & Kultur 
– fra og med nr. 91 kan bladene ses på 
www.gtu.dk – som pdf med farvebilleder.   
 
 
Uroligheder i Niger 
 
2007 og 2008 har desværre været præget af uro-
ligheder i Agadez-regionen i Niger, hvor Amatal-
tal ligger. Det har blandt andet for vore venner 
betydet stigende priser og at projektkoordinatoren 
blev fængslet, da han var på vej ud af Niger til 
Sarajevo i Bosnien-Hercegovina, hvor han skulle 
have deltaget i Emmaus Internationals generalfor-
samling i oktober 2007. Og GtU-medlemmer, der 
havde planlagt besøg, kunne ikke komme til Ama-
taltal på grund af undtagelsestilstanden i regionen.  
 
Derimod har flere medlemmer i 2007 besøgt pro-
jektet i Kaoumaram, og er kommet tilbage med 
gode nyheder om udviklingen her. 
 
 

Tak for al støtte! 
 
Til slut vil jeg bare sige tak for jeres indsats i 
2007 – stor som lille – vi behøver jer alle. 
På gensyn på generalforsamlingen! 

 
Per Adelhart Christensen.  
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Hvem er vi?  
Hvad er det der driver os? 

Hvor er vi på vej hen? 
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Invitation til debat  
 

I anledning af foreningens 30 års jubilæum vil 
vi på generalforsamlingen den 29. juni 
gennemføre en værdidebat.  
 

Vi vil gerne sætte ord på: hvem vi er, hvad det 
er vi vil sammen, og hvad det har med Abbé 
Pierre og Emmaus-Bevægelsen at gøre.  
 

Hvordan bliver den franske ikon ved med at 
inspirere os? Hvordan hænger det sammen 
med GtU’s oprindelse? Hvordan afspejler det 
sig i vores valg af samarbejdspartner og i 
vores måde at arbejde på?  

 
 

Ilden i sjælen 
 

En værdidebat handler om det, der ligger i 
hjertets dybder, årsagerne til vores valg og 
engagement. Målet er ikke at blive enige, men 
at synliggøre den kraft, der er kilden til 
energien. Hvad er det, du tror på, der får dig 
til at bruge tid på frivilligt arbejde inden for 
GtU? 
 

Det er vort håb, at diskussionerne vil kunne 
bidrage til en fornyelse af den måde, vi 
tænker - og præsenterer - GtU på. Men også 
bruges til at afklare vores fælles vision om 

fremtiden og definere vores 
indsatsområder. 
 

 

Hvad er det der har betydning for dig? 
 
Det ligeværdige samarbejde 
 

”Abbé Pierre er en anderledes hvid; for han 
siger, at man bør lytte til afrikanerne.” 
 

”Jeg er glad for, at du siger ’samarbejde 
med’ i stedet for ’støtte’.” 
 
Det inkluderende menneskesyn 
 

”I Emmaus-Bevægelsen er alle velkomne. Det 
er ikke kun de stærke, yngre kræfter, man 
byder velkommen.” 

Livets mening 
 

”Jeg kan ikke give dig noget, men jeg kan 
bruge dig. Kom med mig og byg huse til de 
boligløse.” 
 
Alle har livskompetencer 
 

”Selv klunsere er ekspert i noget: De er de 
bedste til at forvandle affald til penge.” 
 
Vi ses den 29. juni! 
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Wodaabé-ledere under det første møde vedr. dannelse af brøndens styregruppe                                                        
(foto: Isabelle Grignon) 

Sameksistens i Kaoumaram 

 

 

- af Isabelle Grignon, tovholder på 
projektet og bestyrelsesmedlem i GtU. 

 
Projektet Sameksistens i Kaoumaram nærmer sig 
sin afslutning. Der er endnu et højt aktivitets-
niveau. 
 
Fællesforvaltningen  
 
Siden sidst er rammen for fællesforvaltningen af 
ressourcerne blevet skabt – både den store ramme, 
som samler alle fulbé- og wodaabé-brugere af 
ressourcerne i og omkring Kaoumaram og de 
lokale komiteer, som samler folk fra mere 
begrænsede områder.  
 
Processen med at oprette denne ramme gik ikke 
helt af sig selv, men kostede en del diskussioner 
og møder. Den primære målgruppe, wodaabeerne, 
var meget imod et sådant fællesskab og skulle 

have forklaret mange gange, hvad det skulle gøre 
godt for. Fulbeerne forlangte, at der skulle være 
konkrete forslag, som gavnede dem.  
 
”Ved det første møde så det sort ud,” fortæller 
projektets tovholder Adam Boukary Bako kaldet 
Lamine. ”Vi forstod, at det var et yderst følsom 
ærinde, vi var ude i, og at vi skulle træde meget 
varsomt. Vi var nødt til at finde en vej ind til de 
mennesker, finde en måde at få dem i tale på, der 
gjorde ideen om at gå sammen om en fællesfor-
valtning acceptabel eller ligefrem interessant.” 
 
Indgangen til det foreslåede fællesskab blev den 
mest nærliggende anledning: fødevareknapheden 
og de høje markedspriser. Nu hvor kornlagerne 
svinder ind og markedspriserne skyder i vejret, 
ønsker alle ude på steppen at de havde egen korn-
bank. En kornbank er et fødevaredepot, som ejes 
og forvaltes af lokalsamfundet.  

(fortsættes side 14) 
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(fortsat fra side 13) 

Kornet bliver købt umiddelbart efter høsten, når 
prisen er lavest, og det bliver solgt til favorabel 
pris, når markedspriserne stiger. I&A tilbød at 
fremskaffe to kornbanker, så projektets 
målgrupper kunne diskutere, hvor kornbankerne 
skulle stå og hvordan de skulle styres. 
 

 
 

Permanent fulbé-lejr. Kvinden er ved at kærne smør 
(foto: Isabelle Grignon) 

 
”Vi vil starte med noget konkret, og se hvordan de 
vil reagere”, forklarer Lamine. ”Bagefter sagde vi 
til dem: Det, vi er ved at gøre nu, er at vise jer 
hvordan vi vil arbejde sammen med jer. Vi vil 
lære jer at slutte jer sammen for at opnå de ting og 
den hjælp, I alle har brug for. Hvis ikke I går 
sammen, vil I aldrig opnå at blive taget i 
betragtning, hverken af staten eller donorerne.” 
 
En kornbank er i bund og grund en sum penge, 
der gør det muligt at købe korn, når prisen er 
lavest. Der figurerer ingen kornbank i det 
igangværende projekt, men heldigvis rådede I&A 
over nogle penge til kornbanker fra et andet 
projekt1. Det er nogle af disse penge, man vil 
overføre til det aktuelle projektområde.  
 
”Formålet med det handler ikke så meget om 
fødevaresikkerhed, men om at sætte fulbeer og 
wodaabeer sammen til at styre kornbankerne, så 
de lærer at samarbejde. Kun på denne måde, kan 

�������������������������������������������������

1 Penge til kornbankerne blev skaffet fra den nigeriske 
regering. Statsministerens kabinet forvalter udviklings-
midler, som nationale NGOere kan søge til mindre 
udviklingsprojekter.  

man komme videre, ” mener Lamine. To 
lokaliteter er blevet valgt: Bara og Kaoumaram. 
 
Kommunikation 
 
I det blufærdige og fattige Niger, er der ingen 
tradition for at gå sammen og åbent diskutere sine 
problemer, eller blot erkende dem. Tværtimod, 
kampen om ressourcerne og om egen overlevelse 
betyder oftest, at det er alles kamp mod alle. Det 
påvirker de kommunikationsformer, man benytter 
sig af.  
 
Lamine fortæller:  
 
”Selv imellem sig har de (fulbeer) problemer med 
kommunikation, det erkender de selv. Og når der 
er problemer, forskanser de sig, og giver de andre 
skylden.”  
 
”Vi forklarede dem at, problemerne ikke kan løses 
ved at forfordele de få på bekostning af de andre. I 
skal stå sammen og sammen finde ud af hvordan I 
vil hjælpes, sagde vi til dem.”  
 

 
 

Fulbé-landsby. Kvinden er ved at kærne smør 
(foto: Isabelle Grignon) 

 
Lamine ser alligevel lyst på det fremtidige 
fællesskab, på trods af vanskelighederne:  
 
”Med den nye dynamik, finder de efterhånden 
selv ud af at kommunikere på en anden måde. De 
har også tiltro til, at I&A også i fremtiden vil 
hjælpe dem med at skaffe udviklingshjælp.” 
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Brønden 
 
Wodaabé-brønden er fortsat vandførende og 
vandet er af god kvalitet. I løbet af maj vil der 
blive opført et beskyttelseshegn omkring brønden 
for at forhindre dyrene i at komme helt tæt på 
denne. Det skal aflaste brøndens nære omgivelser 
for tryk og nedsætte sliddet på den overjordiske 
struktur, som foranstaltninger for at forlænge 
brøndens levetid. Hegnet skal også nedsætte 
nitratbelastningen omkring brønden og herved 
mindske risikoen for forurening af vandet.  
 
Fremtidsudsigter 
 
Projektet slutter den 30. juni. En selvevaluering 
vil finde sted i begyndelsen af august, med 
deltagelse af to medlemmer af GtU.  
 

Inden for GtU er vi begyndt at gøre os nogle 
tanker om et fremtidigt samarbejde med I&A.  
Dels har vi lyst til at støtte udviklingen af en 
bæredygtig dialogturisme i det østlige Niger, et 
initiativ nogle af os har været involveret i uden 
finansiering igennem nogle år.  
 
Dels kan vi se, at en anden fase af Sameksistens i 
Kaoumaram trænger sig på og giver god mening. 
Skulle vi så ikke have et egnsudviklingsprojekt i 
det østlige Niger, der tager begge aspekter i 
betragtning? Et sådant projekt ville nyde godt af 
de erfaringer, GtU allerede har fra 
egnsudviklingsprojektet i Amataltal! 
 
Slut dig til projektgruppen, hvis du har lyst til at 
være med i fremtiden. GtU tager gerne imod nye 
aktive medlemmer.

Fulbé og demokrat 
 
 

- af Isabelle Grignon 
 
Lamine (alias Adam Boukary Bako) er fulbé fra 
Foulatari nord for Maïné, hvor han hører til 
høvdingefamilien. Han er uddannet skolelærer, 
men har ikke arbejdet som lærer igennem en 
årrække. Lamine har jeg kendt i adskillige år. Han  
 
 

 
 

Lamine, alias Adam Boukary Bako, 
projektets tovholder i Maïné-Soroa 

(foto: Isabelle Grignon) 

står for mig som indbegrebet på ’fulbé-heden’. 
Diskret og imødekommende, han siger én nødigt 
imod, og undgår at skabe modstand i en hvilken 
som helst situation. Denne måde at være på er 
meget typisk for fulbé-kulturen, og for pulaaku.  
 
Pulaaku betyder fulbé-lov. Det er fulbeernes 
traditionelle selvforståelse og måde at være på. 
Jeg blev først opmærksom på pulaaku-begrebet 
igennem en samtale med Lamine. Han sagde til 
mig: ”Fulbeens natur er at holde sig i baggrunden, 
gøre sig usynlig. Fulbeen vil nødigt trænge sig på. 
Dér har han sin værdighed.” Den forsigtige 
sætning gjorde et kæmpe indtryk…  
 
Da jeg besøgte projektet i efteråret, oplevede jeg 
Lamine som facilitator af komplicerede processer, 
og tanken strejfede mig, at hans pulaaku gjorde en 
forskel. Da brøndens styregruppe skulle oprettes, 
nærmede han sig emnet i dyb respekt for wodaa-
beernes erfaringsgrundlag. Han gik nemlig ud fra, 
at de havde en relevant erfaring at bygge på, og 
spurgte dem indgående ud om de forhandlings-
situationer, de havde været med til ved de mange 
brønde. Denne uautoritære måde at kommunikere 
på, i et samfund hvor ingen kunne finde på at 
modsige en myndighed, overbeviste mig om 
Lamines særlige evner som facilitator af 
demokratiske processer. 
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