
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nyhedsbrev nr. 13 - 2010  5. feb. 2010 
Seniorhænder til Afrika og Asien  www.shaa.dk 1 / 8 

      Seniorhænder til Afrika og Asien 
  ShAA 

ShAA-Nyt nr. 13 – 2010 
 

5. februar 2010 
 
Indhold 
Leder ................................................................................................................................... 1 
Nyt om bedstemødrene i Osu og James Town.................................................................... 2 
Kinkey, sardiner på dåse, søde børnebørn og kattekillinger............................................... 3 
Projekt samarbejde med HelpAge Ghana ........................................................................... 4 
Projekt samarbejde med Street Girls Aid Accra ................................................................. 5 
Fra den globale scene I ....................................................................................................... 6 
Fornyelse af medlemskab / kontingent 2010 ...................................................................... 6 
Landsgeneralforsamling lørdag 13. marts - København..................................................... 7 
Fra den globale scene II ...................................................................................................... 7 
”Old News” med gamle nyheder fra Afrika I ..................................................................... 8 
ShAA’s bestyrelse og adresser: .......................................................................................... 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Leder 
Vi ved godt at det er meget forsinket at sige godt nytår, men vi gør det alligevel. Samtidig skal vi me-
get beklage at vi i 2009 ikke har været i stand til at udsende 4 ShAA-Nyt og at dette nummer kommer 
så sent, men vi har været ramt af nogle uforudset situationer, der har sat os lidt tilbage i vort arbejde 
med bl.a. at skrive og redigere ShAA-Nyt samt kontakt til vore medlemmer. Vi vil i 2010 gøre meget 
for at det ikke gentager sig; ShAA-Nyt er den eneste kommunikation vi har med flertallet og vore 
medlemmer og samtidig den eneste måde de får informationer om hvad der sker i ShAA. 
 
Vi har på vort seneste møde haft en længere debat om ShAA og den måde vi arbejder på. Der er for 
os ingen tvivl om at vi er nødt til at moderniser vor arbejdsstruktur. ShAA blev etableret i 2005 i en 
situation hvor vi ikke rigtig vidste hvorledes vi skulle tage fat på den opgave og det formål, vi havde 
besluttet os for. Det har betydet at ShAA i dag reelt arbejder ud fra et anderledes grundlag, end vi 
startede med i 2005. På det tidspunkt var udsendelse af frivillige en hovedopgave for ShAA, hvilket 
hurtigt viste sig at være langt vanskeligere end ventet. Siden 2006 har én af ShAA’s hovedopgaver 
været at etablere støtteprojektet for vore 3 bedstemødre og deres børnebørn; én anden har været at 
etablere et samarbejde med HelpAge Ghana og én tredje er at etablere samarbejde med Street Girls 
Aid Accra. Disse opgaver betyder at det er nødvendigt at vi sætter vor arbejdsstruktur / organisation 
under lup og forsøger at finde frem til en struktur der i højere grad formår at leve op til opgaverne. 
 
Vi ville gerne være en lidt større organisation – et større medlemsgrundlag – fordi det ville give os en 
større gennemslagskraft i offentligheden og samtidig give os bedre muligheder for at udvikle den or-
ganisation der er brug for i forhold til de mål vi har sat os. Men med et større medlemsgrundlag skal 
vi samtidig blive bedre til at være i kontakt med medlemmerne, det kunne f.eks. ske igennem etable-
ring af lokalgrupper. Vi ved fra møder med seniorer ved forskellige arrangementer, at der fortsat er 
stor interesse og støtte til ShAA og at ShAA er en rigtig god ide og det vi arbejder med er en vigtig 
indsats for nogle af de fattigste i 3.verden. En interesse vi gerne vil kunne bruge til at udvikle ShAA 
og måske nå til også at kunne medvirke til at udsende frivillige til 3.verden. 
 
Bestyrelsen 
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Nyt om bedstemødrene i Osu og James Town  
Seneste nyt fra vor koordinator Rose er at bedstemødrene efter omstændighederne har det ok, men det 
er klart at de er udsatte især i forhold til sygdom både pga. deres alder og de forhold de bor under. 
Den mest udsatte er Leticia, både fordi hendes bolig – hvis det overhoved kan betegnes som sådan – 
er elendig og fordi hendes helbred ikke er godt.  
 
Da jeg sidst besøgte hende i oktober besluttede vi at give penge til at hun kunne komme på hospitalet 
for at få undersøgt hendes hofte, hendes seng var brast sammen og hun faldt og kunne ikke komme op 
igen uden hjælp. Siden havde hun haft ondt i den ene hofte, men havde ikke mulighed for at komme 
til læge. Derfor besluttede vi at sørge for at én af de omkring boende – en kvinde der nogle gange 
sørger for mad til hende - påtog sig at få hende til læge og blive undersøgt. Desuden aftalte vi at Rose 
skulle finde en lokal snedker, der kunne istandgøre hendes seng, ligesom hun ville finde en ny madras 
da den gamle var smidt ud fordi den var blevet gennemvædet. Fra Rose’s besøg i januar synes Leticia 
at have det lidt bedre. George klarer sig ganske godt i Street Academy’s (SA) gadeskole især efter at 
han i omkring ½ år fik lidt ekstraundervisning – vi havde aftalt med hans lære fra SA at give ham 
nogle ekstratime – hvilket har betydet at han nu er i stand til at følge med de andre på holdet. Senest 
har læren udtrykt at det kunne være en ide at flytte ham til et højere niveau i de fag, hvor han klarer 
sig godt for ikke at holde ham tilbage, hvilket nu vil blive prøvet om det yderligere kan motiver ham. 
George havde reelt ikke gået i skole før vi i 2007 fik ham indskrevet i SA gadeskole. 
 
Både Sofia og Pauline klarer sig fortsat godt og det samme kan siges om Benjamin og Bruce, de er 
begge kommet videre i deres klassetrin. Det var min plan at opsøge deres skole under mit ophold i 
sept.-nov. 09, men pga. andre presserende opgaver nåede jeg det ikke, men det er en opgave der skal 
med ved næste besøg.  
 

 
Leticia bor sammen med George og andre børn i lokalet udfor den  

blå cykel nærmest en garage (foto svel) 
 
For primært Sofia’s vedkommende – men det er reelt et problem i forhold til de andre også – er det 
vigtigt for Rose ved udbetaling af støtten at sikre sig, at der ikke er andre omkring boende tilstede, når 
hun gav Sofia beløbet. Hvis ikke Sofia får mulighed for uset af andre at gemme pengene, vil andre 
umiddelbart efter forsøgte at presse penge fra hende. Det er derfor vigtigt at Rose i så stor udstræk-
ning som muligt støtter dem i at kunne modstå andres forsøg på at ”tage” fra de reelt forsvarsløse 
bedstemødre. Vi kan have mange holdninger til de som forsøger noget sådant, men i en situation hvor 
få penge er forskellen mellem lidt eller intet, gælder vores moral begreber ad vandsbæk til. 
 
Svend Laursen  
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Kinkey, sardiner på dåse, søde børnebørn og kattekillinger 
Det var selvsagt en spændende rejse, som jeg begav mig ud på i juli måned 2009. Jeg havde ferie og 
havde på forhånd nogle kontakter i Accra i Ghana, men samtidig også en viden om noget spændende 
og virkelig velgørende solidaritetsarbejde, der foregik i Accra og som jeg helt bestemt også måtte 
stifte nærmere bekendtskab med. Jeg besluttede derfor også, at jeg helt på egen hånd ville rejse til 
Ghana og opleve landet, befolkningen og så bruge nogen tid på The Street Academy og stifte 
bekendskab med Bedstemor-projektet, som Seniorhands to Africa and Asia så flot har sat i gang. 
 
Mit mangeåre ven- og bekendtskab med formanden for ShAA Svend Laursen berdte min direkte vej 
ind i både Street Academy og Bedstemor-projektet. Vi havde lejlighed til dels at møde i Århus inden 
min afrejse og dels skriftelig at korrespondere sammen, så jeg kunne blive klædt lidt på til det jeg 
skulle møde i Ghana. 
 
Det var meget udbytterigt og nyttigt for mig, fordi jeg ikke bare betragtede min rejse til Ghana som 
min ferie, men også som en privat arrangeret studietur, ligesom jeg jo skulle møde folk dernede, som 
jeg i forvejen havde kontakt med. Min faglige interesse for den slags har baggrund i et mangeårigt 
pædagogisk arbejde i fritids- og ungdomsklub i Galten, men også med baggrund i mange års virke 
indenfor Landsforeningen Ungdomsringens internationale arbejde, hvor jeg i en årrække havde 
fornøjelsen at arbejde sammen med Svend. Desuden betragter jeg mig selv som et samfunds 
engageret menneske, med interesse for både lokal- og landspolitk, men også u-landsforhold og 
solidaritets arbejde. 
 
Jeg opholdt mig i Accra i 2 uger og fik et af de største kulturchock jeg nogensinde har fået. Jeg var 
meget, meget chockeret over den fattigdom, der lige udenfor det hotel jeg boede på, blev ustillet. Jeg 
så folk boede i deres blikskure, forrettede deres nødtørt direkte i havet, i øvrigt også der hvor de 
badede og vaskede sig. Jeg så børnene løbe rundt blandt stærkte forurenede områder på stranden, 
blandt affald, kemikalier og ådsler. Det var en meget stærk oplevelse for mig. Men det der gjorde 
størst indtryk på mig var, at de mennesker som jeg mødte netop disse steder alle hvade overskud til at 
smile, vinke, snakke, være interesseret – ja endda omsorgsfuld overfor mig, da jeg desværre i 3 dage 
måtte ”bukke under” på grund af en voldsom maveinfektion. Jeg synes tingene blev sat i et 
eftertykkeligt perspektiv og i skærende kontrast til de ”små” problemer, som vi hidser os op over 
herhjemme. 
 
På grund af min voldsomme maveinfektion, blev jeg nødt til at ændre nogle af mine planer og også 
min tidsplan for noget af det jeg skulle på aftalte tidspunkter. Men heldigvis blev jeg frisk nok til at 
overholde min aftale med ShAA koordinatoren lørdag 18. juli, hvor vi havde aftalt at tage rundt og 
besøge bedstemødrene. Jeg havde ønsket netop en lørdag fordi så var der berettiget forventning om, at 
børnene også var hjemme og ikke i skole som på en hverdag. Og på det punkt blev jeg ikke skuffet. 
 
Første besøg blev aflagt hos over 90 årige Sofia, der fra ShAA får støtte til at tage sig af 13-årige 
Benjamin. Sofia bor i Osu, den landsby Accra har udviklet sig udfra. Hun bor, sover og spiser i et 
værelse på max 10 kvadratmeter, i øvrigt uden myggenet for vinduer og døre og derfor yderst udsat 
for myggeangreb og dermed malaria. Men som over 90 årige kan man vist sige, at det var en yderst 
robust kvinde, der ikke er let at slå ”ud”. Hun er blind, men sagde til mig at hun var glad og lykkelig 
og ikke savnede noget som helst. Blot havde hun ikke rigtig fået mad den dag og ville så forfærdelig 
gerne have kinkey og sardiner, men der var ikke penge til sardinerne. Så den sag måtte jeg 
selvfølgelig klare og sendte barnebarnet afsted efter sardiner og kinkey. Besøget varede et godt stykke 
tid, jeg havde medbragt småkager til alle bedstemødrene, det havde jeg på forhånd fået at vide, at det 
ville gøre stor glæde. Jeg havde også noget ansigt- og bodycreme med, som jeg også havde hørt alle 
ville værdsætte. Men at dømme efter Sofia’s hud, som var helt fantastisk velholdt, så var det – synes 
jeg helt pinligt – at give bodycreme, men det blev skam modtaget med taknemmelighed. 
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Klar til Kinkey og Sardiner (foto Tage Nielsen) 

 
Næste besøg var hos Paulina og hendes børnebørn – hun får støtte til hendes barnebarn Bruce på 13 
år. Sidste besøg gjaldt Letici der er i slutningen af 70’erne, hun bor sammen med George i Koloko – 
lokal bydel i James Town – et at de virkeligt fattige områder i Accra, og Leticia’s sted var nok det 
fattigeste jeg så og det mest usunde, jeg blev konfronteret med. Begge steder var der så mange børn 
til stede, store, mellem store og små børn, der var rigtig meget instereseret i, hvem jeg nu var, men 
også tillidsfulde med det samme. Det var en helt fantastisk oplevelse at opleve børnene sammen med 
deres bedstemødre, men også at være sammen med dem, snakke med dem, udveksle blikke, smile og 
grine. Et at stederne havde den meget tynde kattemor lige fået killinger og jeg måtte fotografere alle, 
både børn, kattekillinger, bedstemødre – ja de var helt vilde med at blive fotograferet. 
 
Jeg lovede at sørge for, at de fik nogle af billederne, fordi de få billeder de i forvejen havde af sig selv 
og andre familiemedlemmer var så medtaget af fugt, regn gennem utætte tage m.v., så jeg besluttede 
at få nogle af billderne lamineret så de bedre modstår vind og vejr. 
 
At besøge Accra, bedstemødrene, Street Academy, opleve landet, byen, snakke med lokale folk, 
besøge mine kontakter i deres hjem, har virkelig været en øjenåbner for mig. Der er så meget vi kan 
gøre for at hjælpe bare en lille smule. Det skal ikke den store indsats til for virkelig at gøre en forskel. 
Jeg er selv dedikeret til at gøre noget, både rent personligt, men også at øve indflydelse de steder, jeg 
har en indgang også politiske kontakter. For selv om mange undskylder sig med, at det ”nytter jo ikke 
noget alligevel”, så kan man jo ved selvsyn konstatere, at blot arbejdet er lokalt organiseret og 
koordineret, drevet af folk med de rette intentioner og de ordentlige moralbegreber, så nytter det i 
aller højeste grad noget. Seniorhands to Africa and Asia er måske nok en dråbe i ”havet”, men jo flere 
dråber jo større hav. 
 
Tage Nielsen - Galten 

Projekt samarbejde med HelpAge Ghana 
I august var vi så langt med det tidligere omtalte projekt samarbejde at vi kunne fremsende ansøgning 
på 58.806,00 kr. til Projektpuljen om en fælles workshop i Accra til at færdiggøre den endelige 
projekt ansøgning. Vi havde den vurdering, at vi på baggrund af møder med med Projektrådgivningen 
og vejledninger, at der var gode muligheder for at få denne bevilling. Vi havde ikke i disse møder 
mødt udsagn der udtrykte at det kunne blive vanskeligt at få en sådan ansøgning igennem, dels fordi 
projektet var noget nyt i forhold til at målgruppen var bedstemødre med ansvar for børnebørn eller 
forældreløse børn, dels fordi vi som ny NGO ikke nødvendigvis ville blive bedømt med samme 
stramme krav som større og mere erfarne NGO’ere. Workshoppen var tænkt gennemført i slutningen 
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af oktober med deltagelse af 3 ShAA ressource personer fra projektgruppen, dels Eva og Elly samt 
Svend der på det tidspunkt i forvejen ville være i Accra. 
 
Det skulle desværre vise sig at vi var gået gal i byen med vore forventninger. I slutningen af 
september fik vi afslag på ansøgningen. Afslaget var begrundet i: 

- At projektet ikke var tilstrækkeligt beskrevet 
- At der var svag partner kapacitet i forhold til indkomstskabende aktiviteter og udvikling af 

bedstemødrenes kapacitet som opdrager 
- At målgruppen i var involveret i projektudviklingen  

Vi var noget overrasket over ikke blot afslaget men også begrundelserne. Vi kan godt forstå det med 
at målgruppen ikke har været involveret, hvilket vi havde begrundet hvorfor og at der netop var en del 
af workshoppens opgave. Vi forstår slet ikke henvisningen til indkomstskabende aktiviteter idet vi 
slet ikke har inddraget det i projektet. 
 
Det betyder dog ikke at vi har givet op, hvilket HelpAge heller ikke har. Vi fik en aftale om at møde 
med Projektrådgivningens konsulent i midten af december, men pga. en opstået situation måtte vi 
aflyse. Vi er pt ved at få en ny aftale istand således vi kan komme videre med samarbejdet med 
HelpAge Ghana. Vi har ikke tænkt os blot at lægge ideen tilside selvom vi måske skal slås med en 
holdning til at bedstemødre i 3.verden ikke er værd at støtte, der er ingen udvikling i dem. Vor 
opfattelse er anderledes, uden dem ville der være et ufatteligt stort antal gadebørn i 3.verden. 
 

Projekt samarbejde med Street Girls Aid Accra 
Som tidligere omtalt arbejder en gruppe med at etablere et samarbejde med den børneinstitution i 
James Town, vi besøgte i forbindelse med studieturen 2008. Den hidtidige kontakt har været positive 
på den måde at Street Girls Aid gerne vil i én eller anden form for samarbejde, men ønsker at være 
mere informeret om hvad ShAA er og hvad vi eventuelt kan bringe ind i et sådant samarbejde. Det 
var aftalt at hvis vi fik bevillingen til workshoppen med HelpAge skulle nogle af ShAA deltagerne 
mødes med Street Girls Aid og diskutere et muligt samarbejde. 

 
Masser af børn der gerne ville i kontakt med os (foto Studiegruppen) 

 
Da workshoppen ikke blev til noget aftaltes det at Svend skulle mødes med lederen af Street Girls Aid 
for at finde ud af hvorledes der kunne arbejdes videre med ideen om et samarbejde. Svend mødtes 
med Irene Engmann og der var ingen tvivl om at de gerne ville et samarbejde, men at de ønskede 
mere information om hvad ShAA stod for og hvorledes vi kunne tænke os et muligt samarbejde. Det 
er status for et muligt samarbejde og udgangspunktet for ShAA arbejdsgruppen.  
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Fra den globale scene I 
5 år, 329 dage, 3 timer, 12 minutter og 4 sekunder (når dette skrives) – det er den aktuelle tid der er 
tilbage for verdens regeringer, NGO’ere og befolkning især i den rige del af verden til at nå at opfylde 
de 8 udviklingsmål som verdenssamfundet i september 2000 besluttede sig for i FN. Vi sætter fokus 
på dette fordi vi som en del af de danske NGO’ere også har et medansvar i forhold til hvor langt ver-
dens samfundet når i forhold til opfyldelsen af denne målsætning. I ShAA-Nyt 12 omtalte vi ud-
viklingsmål 1, denne gang sætter vi fokus på udviklingsmål 2 (MDG)  
 
MDG 2: sikre at alle børn uanset køn er i stand til at gennemføre grundskolen. Det betyder at der skal 
være tilstrækkelig kapacitet til at kunne give alle børn i den skolepligtige alder adgang til grundsko-
len, at alle der starter i første klasse også er i stand til at gennemføre hele skoleforløbet, samt at mind-
ske niveauet af 15-24 årige der ikke er i stand til at læse og skrive. 
 

 
Omsætning fra ord (MDG) til konkret handling i Street Academy (foto: svel) 

 
Noget er ved at ske i den rigtige retning. I Africa syd for Sahara er der i dag i mange lande fri adgang 
til skolen og en større andel af fattige familier i dag er i stand til at sende deres børn i skole. Desuden 
er der en stigende interesse og fokus på begrebet ”Uddannelse for alle” hvilket mere og mere inklude-
re førskolen. Men det er samtidig vigtig at huske, at det med den frie adgang er en sandhed med mo-
difikationer, idet forældrene i mange lande f.eks. Ghana fortsat skal betale andre udgifter f.eks. skole-
uniform, tekst bøger osv. hvilket fortsat gør det vanskeligt for mange fattige familier at holde deres 
børn i skolen og det går først og fremmest ud over pigerne. Uanset de gode historier er der fortsat 
langt igen til at opfylde dette mål. 
 

Fornyelse af medlemskab / kontingent 2010 
I en tid hvor den danske befolkning viste stor solidaritet med Afrikas kvinder og Haiti’s befolkning 
trænger vi os også lidt på ikke i den samme størrelses orden, men på et mere beskedent niveau. Vi 
opfordrer som sædvanlig i begyndelsen af året vore medlemmer om igen at indbetale medlemsbidra-
get kr. 200,00. Vi håber alle vore medlemmer til trods for at vi i 2009 ikke kunne leve op til vor mål-
sætning om at levere 4 x ShAA-Nyt under én eller anden form har haft oplevelsen af at være med til 
at støtte en væsentlig og afgørende indsats for nogle af de mest udsatte i 3.verden. Selvom vi indtil 
videre alene arbejder i Ghana, er der ingen tvivl om, at den støtte vi hidtil har været i stand til at give 
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vore 3 bedstemødre, betyder meget – reelt er det forskellen mellem lidt og ingen ting. Det er ganske 
vist ikke meget vi giver dem, aktuelt modtager de hvad der svarer til 160 kr. pr. måned. Ved hjælp af 
jeres kontingent og de midler, vi er i stand til at indsamle på forskellige måder, er det lykkedes hidtil 
at fastholde det niveau. Vi har hidtil fastholdt ikke at ville udvide med f.eks. én bedstemor mere, men 
det kan godt være at vi i løbet af 2010 kan ændre denne beslutning. Vi skal dog være klar til, at hvis 
én af de nuværende bedstemødre ikke kan mere, at vi skal være i stand til at sætte et sikkerhedsnet 
under dennes barnebarn. 
 
Vi opfordrer jer der har været meget trofaste støtter til ShAA om at indbetale kontingent kr. 200,00 på 
giro 73 (kort type) nr. 82328343 (vedlagt ShAA-Nyt 13), skulle nogle have lyst til at betale mere vil 
beløb over de 200 kr. blive betragtet som bidrag til bedstemor projektet. Vi har erfaring for at det er 
ganske let ved Netbanking, men der kan være visse vanskeligheder ved almen giro betaling. Kontakt 
os endelig hvis der skulle være nogle problemer med det, vi er til for det sammen. 
 

Landsgeneralforsamling lørdag 13. marts - København 
Hermed indbydes medlemmerne til landsgeneralforsamling lørdag 13. marts kl. 13.00 til ca. 16.00. Vi 
mødes hos Nabo ”Østerbro” Odensegade 6 på Østerbro. Som tidligere tilbyder vi medlemmer der 
kommer langvejs fra et mindre tilskud til rejsen på 100,00, det gælder dog alene for de bor vest for 
Storebælt. 
Dagsorden i henhold til vore vedtægter § 8: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden (skrift vil foreligge 13.3.) 
3. Aflæggelse af regnskab (regnskab foreligger 13.3.) 
4. Fastsættelse af budget for 2010-11 (budget forslag foreligger 13.3.) 
5. Fastsættelse af årskontingent 2010-11 (forslag vil foreligge 13.3.) 
6. Indkomne forslag 
7. Drøftelse af fremtidig virksomhed herunder nuværende og kommende aktiviteter 
8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. § 3 
9. Valg af kritisk revisor (1) 
10. Eventuelt herunder fastlæggelse af sted for landsgeneralforsamling 2011 

Ved pkt. 8 er der valg til 3 bestyrelsespladser og op til 2 suppleanter 
 
Vi har tidligere med succes haft besøg fra en anden NGO, der fortalte om deres arbejde. Det forsøger 
vi at følge op på, men har lige nu ikke en konkret aftale. Vi håber du kunne have lyst til at bruge et 
par time sammen med os lørdag 13. marts.  
 

Fra den globale scene II 
Nedenstående artikel er hentet til U-landsnyt.dk 14.jan.2010. Vi bringer den fordi den understreger et 
problem for en bydel som James Town, der tidligere har været skureplads for fiskeri og handel med 
fisk. Derved belyser artiklen hvor vanskeligt det er at gøre noget helt konkret og vedvarende ved fat-
tigdommen i bl.a. James Town. 
 
Når industrilandenes trawlere støvsuger Afrikas fiskevande bliver de fattige fattigere! På stranden ved 
James Town stor 38 årige Ayele Okine – mor til 6 – og griller finger-små fisk på hendes trækuls fyr-
sted. Hun er alene om at forsørge de 6 børn, da hendes mand (tidligere fisker) har fået 10 års fængsel 
for væbnet røveri. I forvejen er fiskeri fra James Town – der tidligere Ghana’s største fiskeri havn – 
blevet meget vanskeligt de sidste 5-8 år. Det var meget vanskeligt for ham fordi fiskene forsvandt og 
han blev mere og mere frustreret og deprimeret over ikke at kunne forsøge familien. Han begyndte at 
drikke og kom ikke hjem i flere dage, og én dag fortalte andre mig at han var blevet arresteret. 
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Okines mand er én af mange tusinde småfiskere langs kysten ved Accra, der har givet op overfor 
konkurrencen med de store og teknologisk udstyrede især fremmede industri trawlere der arbejde 
langt fra kysten, men derved opfisker fiskene inden de kommer så tæt til kysten, at kyst fiskerne er i  
stand til at fange dem. Formanden for fiskerne i James Town – Ato Sartoh – udtrykker, mange af mi-
ne kollegaer har vent sig til kriminalitet eller andre dårlige jobs bl.a. fordi regeringen og lokale myn-
digheder har fejlet at støtte fiskerne. Endnu er omkring 1.8 mill Ghanesere afhængig af fiske industri-
en som grundlag for deres eksistens i.flg. Ministeriet for landbrug. Siden juni 2009 har Ghana’s de-
partement for fiskeri advaret fiske industrien om at der er stor mulighed for at hele industrien kollap-
ser primært fordi der sker en kraftig overfiskning fra fremmede trawlere. 
 

”Old News” med gamle nyheder fra Afrika I 
Den Frie Udstillingsbygning huser indtil d. 14. feb. projektet ”Old News”, der findes lidt gemt bag 
museets store udstilling ”Tupilakosaurus”. 
 
Stakke af aviser, avisoverskrifter og udklip møder beskueren, som enten kan vælge at studere artik-
lerne på væggene eller i de gratis aviser. Danske, svenske og nigerianske kunstnere og kuratorer har 
bidraget til projektet, så selvom der er tale om gamle nyheder, har de fleste nok aldrig nået de besø-
gende på udstillingen. ”Old News” er på samme tid et projekt om informations- og nyhedsmedier og 
en konkret non-profit-avis. Aviserne ligger stablet i store stakke lige ved indgangen ind til udstillin-
gen og minder om de mængder af informationer og nyheder, som hver dag skrives og udgives. 
 
Særlig interessant er Old News #6, som er skabt i samarbejde med Centre for Contemporary Art, La-
gos. Avisen er blevet til som en art stafet, hvor kunstnere fra henholdsvis Malmø, København og La-
gos løbende er blevet indbudt og har indbudt andre til at deltage og udvælge nyheder fra august 2009. 
De nigerianske kunstnere kredser i deres udvalg om forholdene i den afrikanske metropol Lagos – en 
by mange har et ambivalent forhold til. Peju Layiwola, underviser i kunsthistorie på universitet i La-
gos, har valgt et billede med overskriften ”Pilgrimage to Lagos”. 
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