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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har ofte fået stillet spørgsmålene: Hvorfor har ShAA valgt at sætte fokus på ældre og fattige bydele i Accra, Ghana? Hvorfor har ShAA ikke fundet en lille landsby et eller andet sted udenfor storbyen, der må da
også være behov for indsats sådan et sted? Spørgsmålene er bestemt relevant nok, måske især i forhold til at
det ville være ulig lettere at overskue en afgrænset landsby end det er at overskue bydele som Osu og James
Town i Accra. Det kan vi ikke være uenige med spørgerne om, men der er et stort MEN. Vores umiddelbare
svar er, at vi har den vurdering at danske NGO’eres indsats – det gælder også i større målestok for internationale NGO’ere og er derfor ikke blot et dansk fænomen – generelt set forholder sig til mindre afgrænsede
områder som f.eks. landsbyer eller mindre bysamfund formentlig fordi det er lettere at overvåge og evaluere
et begrænset område, befolkningsgruppe etc. Med det resultat at store dele af de fattigste befolkningsgrupper
i storbyernes slumområder ikke omfattes af udviklingsbistand. Det er generelt set overladt til national indsats
eller f.eks. kirkelige organisationer som i Ghana, hvor HelpAge Ghana har rod i Ghana Christian Council. I
ShAA har vi taget udgangspunkt i den viden og vurdering, og har derfor besluttet at vort formål med at medvirke til at støtte de mest udsatte og marginaliserede børn og unge ikke forgår i en landsby, men i bydele der
oftest ikke får gavn og udbytte af fattigdomsindsatsen.
Vi har flere gange spurgt os selv, om vi har ret i den vurdering eller det bare er en fornemmelse vi har? På
det seneste har vi i forbindelse med debatten om ny dansk bistandsstrategi fået underbygget vores holdning,
idet Arkitekter Uden Grænser i et debatindlæg har peget på netop den samme problemstilling, men spørgsmålet: hvor er byerne henne hos Danida? De peger på, at Afrika er verdens mindst urbaniserede kontinent,
hvor kun 38 % af befolkningen bor i byerne, og at Afrika adskiller sig markant fra f.eks. Latinamerika, hvor
79 % af befolkningen bor i byerne. Men samtidig er Afrika det kontinent hvor urbaniseringen går hurtigst, og
at stort set al by-vækst sker i uformelle bosætninger som f.eks. Mensah-Guinea i Accra. Netop det område vi
og GAIGH har sat fokus på i vort partnerskabs samarbejde. Arkitekter Uden Grænser peger på, at hvis bl.a.
Verdensbanken og IMF (Valutafonden) ikke begynder at rette fokus på urbaniseringen i Afrika, er der en
meget stor risiko for at de nødvendige strukturtilpasninger ikke finder sted, og at slumområderne bliver overladt til sig selv, således som det er sket i Latinamerika og Asien. Ses der på et land som Kenya hvor 72 % af
befolkningen bor i slumområderne og 70 % af de unge beboere her er arbejdsløse, og hvor den nationale stabilitet er under pres, fordi utilfredshed, ekstremisme og konflikter har gode betingelser for at udløse større
nationale sammenstød. Vi ser Arkitekter Uden Grænsers debatindlæg som en forlængelse af vore vurderinger
af, at dansk udviklingsbistand i for stor udstrækning går uden om de fattigste slumområder, til trods for at
bekæmpelse af fattigdom er et mantra for dansk bistandspolitik. I vores kontakt med bedstemødrene og deres
familier er det vanskeligt at iagttage at de har fået bedre muligheder; et mere sikkert liv f.eks. i adgangen til
fødevarer, sanitet, sundhed, skolegang og arbejde, end da vi startede støtte-projektet i 2006. Der er ikke noget der indikeret at det er sket og heller ikke venter om det næste hjørne af deres liv – nærmest tværtimod.
Godt forsommer – Bestyrelsen
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Fra Salamatu Musa om bedstemødrene og børnene
Besøg 13. januar
Jeg besøgte bedstemødrene i går sammen med Dorcas (familie til Mari-Anne Bryder) og alt var godt. Først
besøgte vi Paulina og Doreen og I vil ikke tro, hvad jeg så. Da jeg spurgte Doreen om at vise os hendes kjole, som vi før jul gave Paulina penge til, havde Doreen’s mor – som vi faktisk ikke var klar over var der –
fundet en brugt kjole i stedet for. Men jeg valgte ikke at sige noget til det. Nu snakkede Doreen om, at hun
havde brug for en ny skoleuniform. Det havde jeg tidligere aftalt med Paulina om at købe, men det havde
hun alligevel ikke gjort. Da jeg spurgte hvorfor, fortalte Paulina hun ville gøre købe stof inden næste gang.
Inden vi gik, gav Dorcas dem 30 Cedis til den nye uniform, og de lovede at købe og sy til hende.

Doreen og hendes ”jule dress” – foto Dorcas

Jeg snakkede med Doreen om, hvad hun får dagen til at gå med. Hun fortalte, at hun vasker sin uniform, når
hun kommer hjem fra skole. Derefter hjælper hun hendes mor med at lave mad til familien og gør rent bagefter. Så er der nogle gange tid til at lege med vennerne før hun tager fat på hjemmearbejdet fra skolen. Tilsyneladende hjælper hendes mor hende nogle gange med det. Doreen har venner omkring, hun leger med. Hun
kan bedste lide ris og gryderet med fisk. Hendes bedste fag i skolen er IKT (computer), engelsk, RME (religion, moral og etik) og matematik. Om lørdagen går hun ofte til et og andet eller leger med hendes venner,
nogle gange skal hun hjælpe hendes mor bl.a. med at vaske deres tøj. Søndag skal hun i kirke og har derefter
fri. Jeg snakkede med Doreen om ideen med at være i kontakt med nogle danske piger fra ”Basen”, og det
ville hun gerne.
Derefter besøgte vi Sophia og hendes familie. Som så ofte skulle der tages billeder af alle sammen med Sophia. Jeg fik denne gang set Benjamins nye skoletaske. Desuden gennemgik jeg deres hjemmearbejde sammen med Dorcas, der var imponeret over Benjamins arbejde i skolen. Jeg tilføjede de ekstra 20 Cedis til Sophia’s familie.

Sophia og børnene – foto Dorcas
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Besøg 1.februar
Bedstemor Sophia og børnene sender hilsen til alle i SHAA. Bortset fra Benjamin, der var syg dagen før, har
alle det godt her..
Jeg synes, vi har et problem med Paulina og Doreen. Jeg synes ikke Paulina tager sig godt af Doreen, og
ikke helt forstår at støtten reelt er for at hjælpe Doreen og ikke Paulina. Jeg har tænkt over, om vi kunne dele
beløbet i en del til Paulina og én til Doreen; hvad synes I? Denne gang gav jeg Doreen 20 Cedis til at købe
nogle af de ting hun har brug for i skolen. Selvom Paulina ikke er helt tilfreds med det. Jeg spurgte Doreen’s
mor, hvad hun arbejder med, og hun fortalte, at hun ikke har noget i øjeblikket, men jeg vil en anden gang
forsøge at finde ud af mere ved at spørge Doreen, når hendes mor ikke er der. De viste mig tøjet til Doreen’s
skoleuniform, og lovede at de nu ville give det til en syerske. I øvrigt har Doreen’s søster lige født en pige,
tilsyneladende uden at faderen er kendt, så nu er der flere børn i familien.
Besøg 26.februar
Godt besøg hos Sophia og hendes børnebørn m.fl. – alle synes at være ok. De var ved at gøre klar til fredagens kirkeprogram, tøjet var blevet fikset op og vasket. Fordi de i forbindelse med kirke programmet får en
T-shirts er det vigtigt at alle kommer med og præsentere sig godt.
Paulina var ikke helt tilfreds, da Doreen fortalte mig, at hun havde brug for at købe "Min første eksemplar
bog og pen" til skolen, og jeg tog 10 Cedis af pengene og gav til Doreen, så jeg var sikker på at hun kunne
købe bogen. Selvom Paulina ikke var tilfreds, var jeg nødt til at gøre det, jeg ved, hvis jeg siger til Paulina at
hun skal købe det, er det ikke sikkert det sker. Jeg så at Doreen’s uniform var færdig og den var flot.

Paulina dog uden smil – foto Salamatu

Besøg 31.Marts
God aften ShAA medlemmer, jeg sender jer alle en varme hilsner fra Ghana. Jeg besøgte bedstemødrene og
deres mange børnebørn i dag. Først var jeg hos Paulina og Doreen. Jeg gav Doreen 30 Cedis bl.a. af de
ekstra, fordi hun skulle betale for ekstra undervisning, en lærebog i engelsk og andre nødvendige ting i skolen. Det blev Paulina gal over, men det er den eneste måde vi kan sørge for, at Doreen får det hun har brug
for i hendes skolearbejde, og Paulina giver hende ikke penge til det, selvom hun godt ved at vores støtte først
og fremmest er til at sørge for at børnene og at Doreen klare sig i skolen. Så for at gøre Paulina glad tog jeg
et billede via min mobil medens hun lavede mad, og det lettede lidt på humøret, hun smilte til sidst.
Jeg fandt ud af at Doreen’s mor er frisør – naturel hairdresser – samtidig sælger hun tomater, æg og krydderier. Da jeg spurgte om Doreen’s far, vidste de ikke hvor han var eller om han levede, de havde hørt han
var død, men de havde ikke set liget, så de vidste det ikke.
Sophia og hendes børnebørn var ok som sædvanlig, reelt ingen problemer, så jeg besluttede at holde de ekstra 10 Cedis, så jeg kan købe noget til dem, næste gang jeg kommer der. Børnene var optaget af, at de snart
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skulle til prøver i skolen, og jeg aftalte med dem, at jeg næste gang vil kontrollerede deres arbejde og resultater, således de kommer videre i skolen.

Maskerne har ikke at gøre med hekse, men er del af afrikansk overtro og kultur – foto svel

Hekse og troldmænd
Vi har ofte i ShAA diskuteret forskelle i tradition og kultur mellem Danmark og Ghana for bedre at kunne
forstå den Ghanesiske hverdag, og de situationer der hele tiden opstår og som for os ikke er umiddelbart lette
at forstå. Én af disse er overtro, afrikansk traditionel religion som woodoo, uvidenhed etc. Vi har ikke i vor
kontakt med Ghanesere direkte mødt tro på hekse, men nogle gange synes der at ligge noget under overfladen, der ikke bliver forklaret eller udtrykt åbenlyst. Som det fremgår af nedenstående oversat uddrag af artikler om hekse, er det i høj grad en problemstilling, der fortsat er aktuel i Ghana. Vi bringer uddraget her for at
give et indtryk af noget af det, vi ikke altid forstår. Vi understreger, der er intet i dette, som vi forbinder med
vore bedstemødre, bortset fra at disse let i de nordlige egne i Ghana kunne komme i en lignende situation
som enlige, ældre, fattige kvinder.
Troen på hekseri er udbredt i Ghana og store dele af Afrika. Frygt, religiøs overbevisning, uvidenhed og fattigdom er de vigtigste kendsgerninger, som opretholder overtroiske overbevisninger og holdninger, der bygger på forældede traditioner for det meste begået mod ældre kvinder. Denne tro, sammen med den deraf følgende straf til en kvinde anklaget for at være hekse, dater sig så langt tilbage som det 17. århundrede. En
sådan kvinde er blandt de fattigste i et generelt fattigt område, hvor andelen af analfabeter fortsat er stor. I
nogle dele af det nordlige Ghana, er disse kvinder forvist fra deres familier og lokalsamfund og bor i hekse
lejre; nogle bliver endda myrdet med koldt blod.
Jikpen boede i Kolig en lille landsby i det nordlige Ghana (Northern Region). I 2000 faldt hendes stedsøn og
blev syg, hun blev anklaget for at være den, der havde forårsaget sygdommen. Hun benægtede det, men hele
landsbyen troede, at hun var årsagen til hendes stedsøns lidelse, og derfor rev de hendes tøj af hende, bandt
hendes ben til to stokke i jorden, piskede hende og efterlod hende bundet og nøgen til stokkene i tre dage
uden mad eller vand. Hun blev senere forvist fra fællesskabet og sendt til Nabuli Witch Camp i regionen.
En anden formodet heks, er Ngbengma der siges at have forvandlet sig til en slange og bidt en ung mand,
der døde. Hun blev anklaget sammen med tre andre ældre kvinder og forvist til samme hekse lejer, hvor de 3
nu er døde. Nu 20 år senere bor Ngbengma stadig i lejeren.
Bikamela Begbie blev for 13 år siden beskyldt for at dræbe sin svogers søn. Hun blev slået med kæder og
hendes sår blev behandlet med hakket chili for at få hende at til at tilstå. Hendes ribben blev brækket, og indtil dato hun kan stadig mærke smerter. Ritualet blev udført af en heksedoktor for at afgøre, om hun var heks
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eller ikke, han beviste, at hun ikke var heks. Alligevel nægtede hendes familie at acceptere det og forviste
hende fra hjemmet. Hun har to døtre, der er gift og en søn, der besøger hende i lejren.
Ifølge de seneste information er der1.663 påståede hekse i lejre i Ghanas tre nordlige regioner. De består af
1.056 kvinder og 607 børn, der enten er sendt fra hjemmet med deres mødre eller er født i lejren, fordi kvinderne kvinder stadig er seksuelt aktive, da de er i alderen 35-40 år og opefter. Disse kvinder kan ikke komme
tilbage til deres lokalsamfund uden risiko for at blive dræbt, fordi de er blevet beskyldt for at være årsag til
lidelse eller død af nogen i landsbyen. De er udsat for misbrug og anden grusom behandling. Deres rettigheder bliver krænket på forskellige måder, herunder ved tvangsarbejde og ulønnet arbejdskraft på høvdingernes gårde, og samtidig frataget basale ydelser som vand, sundhedspleje osv.
Hvad er heksekunst? Selv hvis nogen tilstår at være heks eller bekræftes som heks, hvordan skal en sådan
person behandles? Tillader den nationale forfatning at nogle bliver behandlet på en sådan undertrykkende
og nedgørende måde? Og hvorfor er det, at det kun er kvinder, der bliver anklaget for hekseri og jaget ud af
deres hjem og samfund? I den forbindelse er det karakteristisk at det er kvinder uden status, fattige, enker,
barnløse, uuddannede og analfabeter, der bliver anklaget. Hvor ofte vil en ung smuk og ressourcestærk person blive anklaget? Eller hvor vover nogen at beskylde en mand for at være troldmand endsige jage ham væk
fra hans hjem og ud i en lejr? Argumenterne har hidtil været, at det er en del af den afrikanske kultur,
men den nationale forfatning afviser enhver kulturel praksis, der undertrykker og nedgør mennesker. Måske
er de, der er i stand til at handle, bange for hvad hekse og troldmænd kan gøre for at skade dem.
Uddrag af artikler i Daily Graphic september 2011 – svend laursen

Voodoo i Ghana praktisere især inden for Ewe stammen i det sydøstlige hjørne af Ghana, hvor f.eks. en
kvinde i trediverne kan bortføres og tvangsgift med ypperstepræsten, og hvor indvielse omfatter barbering af
hovedet samt skæring af ansigt og krop.

Krukke der er Woodoo Cape Coast – foto svel

Fra vor egen verden I – ShAA-GAIGH partnerskabs samarbejde
Opmister som vi er, havde vi en rimelig forventning om, at vi i slutningen af februar ville få meddelelse om,
at vi have fået bevilliget vor ansøgning om første partnerskabs samarbejde med GAIGH. Vi var måske nok
lige lidt for optimistiske; vi fik afslag på ansøgningen med begrundelserne:
 At GAIGH vurderes til ikke at have tilstrækkelig kapacitet
 At det ikke var sandsynligt at fattige og marginaliserede børn ville prioritere miljø,
 At målgruppen – kun børnegruppen – ikke havde været inddraget i forberedelserne
 At den overvejende del af budgettet var til etablering af fysisk infrastruktur hos GAIGH
 At strategien forekom ikke at være bæredygtig
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Helt ærligt, det var skuffende for os, ikke fordi vi kunne tillade os at forvente noget på forhånd, men fordi vi
i hele processen havde fulgt den vejledning som Projektrådgivningens konsulent havde givet os. Efterfølgende er vi da også i dialog med Projektrådgivningen (PRNGO) fordi det er vor opfattelse, at der er flere modsætninger mellem bevillingskonsulentens argumenter og afslaget, og den vejledning vi har fået samt de adskillige kurser vi har fulgt det sidste års tid, hvor vi har arbejdet meget med fortolkninger af krave og betingelser for at søge Projekt Pulje midler. Vi forventer, at vi umiddelbart efter påske på møde med PRNGO får
en afklaring, således vi bliver i stand til at genfremsætte ansøgningen. Det sætter vi nu vores lid til, således vi
– ganske vist senere end forventet – kan komme i gang med et egentlig projekt samarbejde med GAIGH. i
den forbindelse er det tænkeligt, at vi indgår i et samarbejde med Seniorer Uden Grænser (SuG), da de har
bedre erfaringer med projektansøgninger end vi har.

Fra vor egen verden II – samarbejde med ”Basen” Høje Taastrup
Vi har tidligere omtalt det samarbejde mellem fritids- og ungdomsklubben ”Basen” i Høje Taastrup og Street
Academy (SA) projektet, et samarbejde det aldrig lykkedes at få godt i gang af forskellige årsager, ikke fordi
de unge i ”Basen” ikke gerne ville, men fordi nøglepersoner i SA ikke var i stand til at leve op til egne ideer
og aftaler. Med SA ude af billedet efter at SA-IBS projektet lukkede oktober 2011, var det spørgsmålet om
de unge og medarbejderne i ”Basen” fortsat havde lyst til at arbejde videre med at etablere forbindelse til
unge i Ghana. Det vil de fortsat meget gerne og helst med noget mere aktiv indsats end hidtil. Samarbejdet er
nu blevet revideret og aftalen er at det første skridt i indsatsen er at koble Doreen fra Paulina familien sammen med et par piger fra mentor gruppen i ”Basen”.
Formålet med samarbejdet er at være med til at inddrage danske børn og unge i kontakt og aktiv indsats for
udsatte og marginaliserede børn og unge i Osu, Accra, Ghana. Og derved udbygge den kontakt ShAA har
fået med Høje Taastrup kommunes socialfaglige sektor. Udgangspunktet er at ”Basen’s” mentor gruppe og
medarbejder får direkte kontakt til nogle af de unge, der er i bedstemødrenes familier; samt etablere et samarbejde med en ung-til-ung gruppe under GAIGH og mentor gruppen i ”Basen”.

Mentor medlemmer ”Basen” – foto svel

Der er aftalt en tidsramme for de første konkret skridt, som nu skal sættes i gang i samarbejde med Salamatu
Musa. Allerede i løbet af maj er det aftalt at Doreen skal kunne begynde at være i net-kontakt med nogle af
pigerne i mentor gruppen. Senere er det ideen at Helena kobles på et par andre medlemmer af mentor gruppen. Endelig skal der arbejdes med i løbet af september at sammensætte en lille gruppe af unge fra MensahGuinea området som en grundstamme i en ung-til-ung gruppe. ”Basen” har desuden kontakt til nogle der har
fodbold trøjer m.v., som er blevet lagt til side, og ShAA er ved at undersøge mulighederne for at få et hjørne
i en container, der muligvis via en anden dansk NGO skal til Ghana i løbet af sommeren. Hvis det lykkedes,
vil der måske blive lejlighed for ShAA og ”Basen” at indsamle og andet, der kan komme med i samme sending og blive brugt af børn og unge i Osu og Mensah-Guinea. Umiddelbart vurderet synes der at være bedre
muligheder for udvikling af dette samarbejde, dels fordi ShAA har vor koordinator tilstede, dels ved at koble
GAIGH ind i aftalen. Derved er der et breder grundlag for udvikling af samarbejdet.
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Fra vor egen verden III – medlemsmøde og landsgeneralforsamling
Invitation til medlemsmøde i oktober-november – tid og sted i næste ShAA-Nyt
Vi måtte desværre i marts tage beslutning om at udsætte den årlige landsgeneralforsamling af flere årsager,
dom der ikke er grund til at gentage her. Vi er naturligvis godt klar over, at det var i modstrid med vore vedtægter, men når situationen tegnede til at vi end ikke ville kunne samle et flertal af bestyrelsen, og vi ved at
det ikke er et tilløbsstykke for medlemmerne, besluttede vi at udsætte til senere på året. Derfor er dette første
varsel om medlemsmøde og landsgeneralforsamling i oktober eller begyndelsen af november. For at gøre det
lidt mere interessant og måske vedkommende har vi aftalt med 2 medlemmer fra SuG Sjælland, der har været på besøg i deres projekt i Gambia, at de kommer og fortæller om Gambia og hvad de arbejder med i den
del af West Africa. Gambia ligger jo blot nogle 100-1000 km nord for Ghana, og har i en vis grad samme
forhistorie som Ghana. De arbejder i Kunkujang Mariami – ca. 80 km syd for Banjul – her støtter de børn og
unge med uddannelse, bl.a. har de sendt 60 renoverede bærbare computere til en skole, og arbejder nu med at
skaffe midler til at etablere solcelle energi for bl.a. en internet station. Endelig har de planer om landsby udvikling med udvikling et lokalt marked for 100 kvinder, som de aktuelt hjælper med undervisning, da de er
analfabeter. Endelig har de støttet bygning af et kollegium for de unge, således de ikke skal bo langt væk fra
skolen. Deres samarbejdspartner er 6 søstre i nonneordenen Presentation of Mary Sisters.
I samme forbindelse er det vigtigt at vi forholder os til hvorledes ShAA rent faktisk har udviklet sig. Det er
lykkedes os at fastholde et større og bredere indsats område. Vi har fået etableret et godt udgangspunkt for
støtten til især pigerne i de 2 familier, hvor vi måske kan være medvirkende til at de ikke kommer i den situation at de stifter familie med børn uden at fædrene er til stede i en alt for tidlig alder, sådan som flere af
deres ældre søskende har gjort. Vi har fået etableret et godt udgangspunkt for et partnerskabs projekt i Ghana
sammen med GAIGH. Vi har fået slået fast i den danske NGO verden, at ShAA er en seriøs medspiller ved
bl.a. at have taget initiativ til at samle en række små NGO’ere i et fælles netværk – Africa South Of Sahara
(ASOS). Endelig er vi godt på vej med at være involveret i at støtte udsendelse af erfarne pædagoger i opgaver i Ghana (BUPL-GNAT samarbejde).

Vi er fremtidens ledere – foto svel

Fra vor egen verden IV – opråb til vore trofaste medlemmer
Hvad der desværre ikke er lykkedes os særligt godt er at gøre flere interesseret i at være medlem af ShAA og
dermed støtte det vi har sat i gang. Her har vi i høj grad brug for, at I som medlemmer ihærdigt forsøger om
det ikke er muligt at interesser nogle af jeres bekendt, kollegaer eller andre for ShAA’s arbejde. Ingen har
hidtil udtrykt at vores ide og indsats er unødvendig eller overflødig, hidtil er vi altid blevet mødt med interesse og positive tilkendegivelser. Det har blot ikke givet sig konkret udtryk i flere medlemmer. Vi har flere
gange diskuteret om det er fordi kontingentet på 200,00 kr. årligt er for meget, men umiddelbart tror vi ikke,
det er årsagen til den manglende konkrete tilslutning. Skulle nogle have forslag til hvad vi kunne gøre bedre,
ville det være rart og meget velkommen. Send os en mail med din ide enten til svlau@svelmolbo.dk eller til
horstogelly@youmail.dk med dine kommentarer, forslag eller ideer, der kunne bringe ShAA videre.
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Et af vore medlemmer er kommet med en ide, som vi meget gerne bringer videre. Hun syntes det var vanskeligt at huske på at betale kontingentet, samtidig ville hun gerne yde lidt mere som støtte til bedstemødrene og
deres børn. Derfor har hun nu aftalt med hendes bank, at der trækkes 75,00 kr. om måneden som dels er kontingent og dels støtte. Hun udtrykker, at de 75,00 kr. mærker hun reelt ikke, men hun er sikker på at vi i
ShAA mærker, at der kommer et sådant beløb ind konstant over året. Ideen har allerede bredt sig til enkelt
andre og vi ser gerne det breder sig endnu mere. Blot som en husker hvis nogle skulle have glemt det, så er
vor bankkonto i Nordea: 0678-8477530320

Fra den globale scene I – Millennium Development Goal 8 (MDG)
3 år, 255 dage, 9 timer, 23 minutter og 7 sekunder (når dette skrives) – er den tid den rige verden har til at
forsøge at indhente det forsømte i indsatsen for at opfylde de 8 udviklingsmål verdenssamfundet i september
2000 besluttede skulle nås inden udgangen af 2015.
Mål 8 handler om international handel, gæld og bistand. Til forskel fra de foregående 7 mål er det primært
verdens rige lande, der er ansvarlige for at mål 8 nås inden udgangen af 2015. Ses der på den måske mest
kontante indikator for hvorledes det går, er der kun få af disse lande, der har formået at komme tæt på de 0,7
% af deres bruttonationalindkomst, som er målet der skal nås i 2015. Aktuelt er det vel kun Sverige og Norge, der er over og i nærheden af 1,0 %. I forbindelse med dannelsen af vor nuværende regering var der i september signaler om at procentsatsen skulle op, men med begrundelse i den økonomiske krise blev det udskudt, dog med den tilføjelse at Danmark i løbet af nogle år skulle på linje med andre Nordiske lande De seneste informationer viser at den økonomiske krise har sat sig tydelige spor ved at der er tendens til at svække
bistandsbevillingerne. De fattige lande skal være med til at bære løsning af økonomiske forhold de ikke har
haft nogen indflydelse på.

Benjamin med hans nye skoletaske – foto Dorcas

ShAA’s bestyrelse og adresser:
Svend Laursen (formand)
Geislersgade 30 st.
2300 Kbh. S
Mob: 20 44 21 02
svlau@svelmolbo.dk
Niels Toft (sekretær)
Rønneparken 22
4700 Næstved
Mob 26 80 55 43
nt@nielstoft.dk
Find Hansen (kasserer)
Aerolitvej 12B
4450 Jyderup
Tlf. 20 96 11 87
Find-hansen@hotmail.com

Elly Holm (næstformand)
Storegade 43, II tv.
6100 Haderslev - Tlf. 60 49 13 10
horstogelly@youmail.dk
Mari-Anne Bryder
Spurvevej 16
3100 Hornbæk
Tlf. 49 70 10 98
Helena Johannessen
(kritisk revisor)
Nikolaj Plads 34, 4 mf.
Tlf. 60 77 11 18
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Suppleant:
Inger Djupdræft
pt. Bangladesh
Strandtoften 2
4850 Stubbekøbing
Tlf. 54 44 13 00
idjupdraet@stofanet.dk
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