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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ny bistandspolitik! Har det indflydelse på os? Er vi sortsere eller ser vi det som en udfordring? Spørgsmålene er mange og svarene synes få her og nu. Forhåbentlig bliver vi klogere i løbet at det næste halve år,
men der er ingen tvivl om, at usikkerheden er stor i blandt især de små NGO’ere.

I store træk afspejler de kommende års udfordringer for danske NGO’ere (store, mindre og små) adskillige
processer eller forandringer, f.eks. større syd-finansiering via CSO-fonde (Civil Samfunds Organisations
fonde); krav om effektivisering af administration; internationale alliancer; nye og flere rammeaftaler med
danske CSO’ere (rammeaftale betyder at CSO’en får bevilliget et ramme budget for nogle år, og skal indenfor denne ramme beslutte deres indsats i syd) og større fokus på samarbejde mellem danske NGO’ere f.eks.
netværksalliancer. Desuden synes der at være en stigende interesse fra danske politikere for, at en større del
af dansk bistand skal medvirke til at fremme danske interesser globalt set. Dertil kommer at det tilsyneladene
ikke blot handler om en tilpasning af Civil samfunds strategien – der er grundlaget for danske NGGO’ers
virke - men mere og mere lægges der op til en revidering til trods for at den aktuelle stategi kun har fungeret
i ganske få år. Det er også tydeligt, at der er gang i udvikling af nye aktører udenfor landets grænser, hvilket
kan og vil medvirke til nye krav og betingelser for indsats i syd. Alle disse tiltag og dermed usikkerheds
momenter er med til at præge de kommende måneders debat om dansk bistand.
Det altafgørende spørgsmål for ShAA og en lang række små og mellemstore danske NGO’ere er, hvorledes
denne omlægning eller ændring får konkret indflydelse på vore muligheder for at være aktivt involveret i
indsats i syd? Der er derfor ingen tvivl om, at det er helt afgørende vigtigt for os – og vi tegner over halvdelen af danske udviklings NGO’ere – om vi er i stand til at involvere os i debatten og få indflydelse på udviklingen. Det kommer i stor udstrækning til at handle om hvorvidt vi ikke blot følger med og deltager aktivt,
men også om vi er i stand til at markere os med klare budskaber og input i debatten. Hvis vi holder os tilbage
og overlader scenen til andre, kan det vise sig at løbet hurtig kører hen over hovedet på os.
Et lille eksempel på hvor hurtigt det går er puljen til ”Genbrug i Syd”, hvor NGO’er kunne ansøge om økonomi til at sende f.eks. en container til en partner i syd. Den pulje har tidligere været på 21 mill, men er nu
ændret til 7.5 mill. Og med forsendelse af over 238 containere i 2010 skal der ikke de store regnskabs kompetencer til at vurdere, at der næppe bliver mulighed for at sende samme antal sydpå i 2013. Der kan godt
blive ”konkurrence” om hvem der kommer igennem nåleøjet. Det var blot en hurtig reflektion over hvorledes
dansk udviklingsbistands politik synes at udvikle sig. Vi håber dog på det bedste og vil gøre vort til at det
lykkedes.
Bestyrelsen
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Fra sommerens besøg hos vore 2 familier
Endnu engang har jeg haft mulighed for at besøge bedstemødre-familierne flere gange i løbet af maj til sept.
Det er altid en oplevelse at komme rundt sammen med Salamatu og opleve den kontakt der er mellem hende
og især familiernes piger. Ikke sådan at Benjamin hos Sophia-familien ikke er glad for at se hende og snakke
med hende, men det er tydeligt at det især er de større piger som Hellene og Rehella samt Dorine hos Paulina-familien der er mest glade for Salamatu, og den støtte hun er for dem. Lige så snart de ser hende, kommer
de med deres skolebøger og viser hende, hvad de har arbejdet med eller også har de noget, de skal have hende til at hjælpe med. Det understreger for mig, at det er et generelt problem for pigerne, at de voksne der er
omkring dem, ikke er i stand til at hjælpe dem med deres skole arbejde, og at den støtte Salamatu giver dem
er vigtig.

Dorine har et spørgsmål – Hellene’s standpunkt (foto svel)

Som det fremgår af Hellene’s standpunkt efter sæson afslutningen op til ferien i august klarer hun sig ganske
godt, kun 2 af standpunkterne er ”very good” medens de andre er ”excelent”. Så kan det vist ikke være meget
bedre. I forbindelse med ferietiden i august er det almendeligt at skolerne tilbyder såkaldte ekstra-klasse, det
gør de fordi det pensum, de har været igennem, ikke altid svarer til det som eleverne forventes at kunne, når
de skifter til den næste niveau. Derfor kan de have vanskeligheder ved hurtigt at komme igang med det nye
pensum. Via ekstra-klasser får børnene en mulighed for at under intensive læring at upgradere deres viden i
eet eller flere fag, således de har større muligheder for at følge med fra starten i det nye skoleår. Men da den
mulighed ikke er den del af det almindelige skoleprogram og dermed ikke er gratis, skal der betales for at
skolen arrangere disse ekstraklasser. Salamatu og jeg aftalte, at vi betalte at både Benjamin, Hellene og Dorine kunne deltage i deres skolers ekstra-klasser.

Paulina, Dorine, storesøster og mor bor i det lille rum ved pilen – storesøster er ved at lave mad (foto svel)

For at give et lille indtryk af hvorledes og hvor småt de bor, forsøges via to billeder at give en fornemmelse
af hvordan de 4 bor. Huset eller compound som det hedder er bygget omkring 1800 tallet af Paulina’s bedstefar, og har været i familiens hænder siden. Derfor er alle de omkring 30-35 personer der bor i compounden
mere eller mindre i familie med hinanden. På mit spørgsmål til Paulina hvorledes de var i familie, kunne hun
ikke rigtig gøre rede for eller ville ikke. Måske var det også et mindre høflig spørgsmål, men jeg mente, at da
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jeg nu var kommet siden 2006, kunne jeg godt tillade mig at stille det. Under alle omstændigheder er compounden typisk for den del af Osu, der blev udbygget fra den lille landsby, der i 16-1700 tallet lå omkring
Christiansborg og derefter udviklede sig til bosted for henholdsvis købmænd – også de der handlede med
slaver – folk tilknyttet Christiansborg, håndværkere, fiskere, millitær m.v. der alle mere eller mindre var afhængige af den danske og efterfølgende engelske kolonimagt. Paulina’s bedstefar og far havde været håndværkere. Og jeg kan godt opleve lidt af udviklingens vingesus, når de unge i familien tager mobile frem og
snakker med deres kammerater, og een samtidig sidder i denne compound og tænker over hvordan der har
set ud i begyndelsen af 1800 tallet’s Osu.

Hellene som kassemester (foto svel)

Vi har ofte diskuteret hvorledes vi skulle forholde os til den situation, der vil opstå når enten Sophia eller
Paulina ikke mere er i stand til at tage vare på børnene og de daglige opgaver. Udover at vi nu ser Sophia og
Paulina som nuværende overhoveder i familierne, arbejder vi med mere og mere at inddrage andre i at tage
ansvare. Situationen på billedet viser at Hellene – Sophia familien – den dag er ansvarlig for at modtage og
kvittere for pengene, da hendes mor var på den lokale klinik med eet af de mindre børn. Da vi kom gangen
efter var det også Hellene, der klarede denne opgave da hendes mor lige var gået et ærinde.
Hos Paulina er det lidt mere kompliseret. Salamatu har tidligere fortalt at hun var begyndt at give Dorine 2025 Cedic af det samlede beløb og resten til Paulina, fordi hun opdagede at der ikke blev købt de nødvendige
skole materialer til Dorine, som pengene principielt er beregnet til. Vi har aldrig udtrykt for bedstemødrene
at pengene var til deres mad, men at støtten var til skolematerialer, tøj og andre nødvendigheder. Vi har naturligvis godt været klar over, at hvis der ikke var penge til mad, hverken ville eller kunne vi kontrollere,
hvad de brugte pengene til i den aktuelle situation. Men fordi Salamatu er mere opmærksom på, at beløbet
skal være til gavn for børnene, er vi blevet klare over at der er problemer i det, som vi ikke har tænkt over
eller ikke har kunnet gennemskue tidligere. Vi har derfor gjort der mere klart for de voksne i familierne at
vores støtte, i princippet er for at sikre at børnene passer deres skole og i een eller anden udstrækning til tøj
m.v., at beløbet ikke er til mad eller hvad voksne ellers har brug for. Det har de accepteret, men vi kan ikke
yderligere kontrollere brugen af pengene. Og dog!
I forbindelse med at Salamatu opdagede at der ikke blev købt de nødvendige skolematerialer til Dorine og
der også var problemer med uniform, er det aftalt med Salamatu, at det er op til hende at vurderer, hvorledes
hun mener det er bedst at tackle den situation hos Paulina. Det betyder at Salamatu nu udbetaler Paulina 30
Cedis og 30 Ceids – i sept. forhøjedes beløbet til i alt 60 Cedis pr. Måned - til Dorine, som så næste gang
aflægger regn-skab for hvad hun har brugt pengene til. Det fungere godt og vi er sikre på at Dorine får det,
hun har brug for at skolematerialer m.v. Samtidig er Salamatu begyndt at have kontakt til Dorine’s mor, der
hidtil ikke har vist særlig interesse for Dorine, men nu flere gange har kontaktet Salamatu. Vi håber det kan
betyde, at der er een som kan tage over fra Paulina når den tid kommer.
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Paulina familiens køkken faciliteter (foto svel)

For yderligere at give indtryk af Paulina’s compound viser ovenstående billeder familiens køkken eller måske rettere gård-køkken. Der er ikke plads til at indrette indendørs køkken, og derfor foregår al mad lavning
udendørs. De har køleskabe indendørs, men ellers foregår hovedparten af madlavningen udendørs. De har
heller ikke anden opvarmning end trækul. Det viser at der i mange husholdninger f.eks. i Osu og andre lignende områder ikke findes moderne hjælpemidler, og megen madlavning foregår som det har foregået de
sidste mange hundrede år, måske bortset fra at de som her, har fået jern konstruktioner som ildsted og ikke
sten eller ler-ildsted. Og at gryder og pander er af mere holdbart materiale.
Tilbage til hvorledes vore bedstemødre har det. Vi må erkende at Sophia ikke er den, som hun tidligere har
været. Det er blevet meget vanskeligt at snakke med hende, dels fordi hun næsten ikke kan høre, dels fordi
hun ofte sover. Siden foråret har hun ikke været i stand til at bevæge sig udenfor rummet. Det betyder naturligvis at hun rent faktisk ikke mere er i stand til at tage sig af noget som helst, og er helt afhængig af hjælp
fra andre. Det er min opfattelse at det er hendes datter – mor til Benjamin, Hellene og alle de andre børn – og
de ældste piger (Hellene og Rehella) der primært passer bedstemor Sophia. Paulina må siges at være still
going strong. Alderen går naturligvis ikke sporløst over hende, men hun er i vigør og er fortsat ansvarlig for
madlavningen, med hjælp fra compoundens piger. Helbredsmæssigt virkede hun, som hun har gjort de sidste
par år. Hendes yngre søster døde i midten af september. Jeg kunne godt mærke på Paulina, at det gjorde ondt.
Fra vor egen verden I – ShAA-GAIGH
Vi kan lige så godt erkende først som sidst at forløbet med at etablere et partnerskab med Green Alliance
International Ghana (GAIGH) ikker er lykkedes. Vi have fået en bevilling på 8.000,00 kr. fra BUPL’s solidariets fond med henblik på at gennemføre nogle workshops eller andre aktiviteter, der kunne medvirke til at
sætte lidt fut eller fart i GAIGH for om muligt at oparbejde dels nogle erfaringer i at samarbejde, dels at gennemføre aktiviteter og endelig i mindre grad at styrke deres organisation og struktur. GAIGH har som udgangspunkt at sætte fokus på at koble uddannelse, beskyttelse af miljø og kultur sammen til en helhed bl.a.
ved praktiske uddannelser for unge. Der er i den forbindelse ingen som helst tvivl om, at en sådan kobling er
meget tiltrængt i Ghana, og der er mange steder, hvor en NGO som GAIGH kunne være med til at gøre en
forskel.

Den ikke eksisterende broforbindelse (foto svel)

Billedet viser en genvej som lokale folk tidligere kunne tage fremfor at skulle gå den dobbelte strækning fra
Dome området til New Station Achimota, holdeplads for offentlige busser – trotro – med forbindelse til snart
sagt alle andre dele af Accra i øst, syd, vest og nord. Men under et voldsomt udvejr med meget kraftig regn
blev - den ganske vist simple - gangbro skyldet væk. Ved at gå den vej sparede folk i hvert fald næsten 1 tiShAA-Nyt nr.20. Oktober 2012
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mes gang. Nu er det kun de, der behersker at springe fra klippe til klippe i vandløbet, der er i stand til at passere. Når jeg kender det, er det fordi det er den genvej jeg tager, når jeg har besøgt Sarah’s kostskole og går
tilbage til bus stationen. Samtidig er Dome nu hjemsted for GAIGH og derfor naturligt opland for dem. Under diskussioner foreslog jeg flere gange, at de dels skulle tage initiativ til at bygge en simpel gangbro, dels
gik igang sammen med lokale at rydde op i noget af den ekstreme forurening, der er i området. De var helt
med på at det var en god ide, og ville straks gå i gang med det, da vi første gang diskuterede det på møder i
maj. Men der skete aldrig noget.
På den måde fortsatte diskussionerne over nogle dags workshops, hvor opgaven var at finde ud af om vi
overhovedet kunne komme frem til et mere konkret samarbejde. Efter at have anvendt 300,00 Cedis af bevillingen – ca. 1.050,00 kr. – måtte jeg erkende, at der ikke ville blive noget ud af det pølseskind. For at sætte
lidt fut i GAIGH aftalte jeg at ShAA ville give 100,00 Cedic til at trykke en informations folder om GAIGH,
hvis de selv kom med 100,00 Cedic. Det løb ligeledes ud i ingen ting. Det betyder at samarbejde med
GAIGH er lagt på hylden, men at vi fortsat har kontakt til dem. Når der ikke var andet at gøre, handler det
primært om at organisationen bogstaveligt talt er faldet fra hinanden efter at flere bestyrelses medlemmer
blev klar over at ShAA-GAIGH projektet ikke fik bevilling i foråret. Det betød 4 af 8 af bestyrelsen ikke
ønskede at fortsætte. Årsagen er primært efter min vurdering at GAIGH reelt ikke var det, de gav sig ud for
at være bl.a. i medlemsgrundlag og formåen. Det var så den læring til ShAA. Svend laursen
Fra vor egen verden II – samarbejde med ”Basen”
Først en helt særlig velkomst hilsen til børn og unge samt medarbejdere i Fritids- og Ungdomsklubben ”Basen” i Tåstrup og især til Mentor gruppen. I er den første institution der har tegnet medlemskab af ShAA og
derved medvirke til at være med til at gøre en forskel for nogle børn og unge i 3.verden – helt konkret i Ghana. Vi håber I får glæde af jeres medlemsskab, og vi samtidig vil være i stand til at leve op til jeres forventninger om det vi kan bidrage med, nemlig information og viden om børn og unges forhold i et 3.verdens
land. En forpligtelse vi er meget glade for at have og arbejde med.

Det kan blive nogle af de børn ShAA vil arbejde med (foto svel)

Samtidig giver jeres medlemsskab os lyst og motivation til den særlige opgave, som vi hidtil har arbejdet for
at kunne blive en integreret del af vort samarbejde med GAIGH; nemlig inddragelse af børn og unge i et tættere samarbejde. En situationen der har ændret sig fuldstændig, da vi jo netop har besluttet, på grund af
GAIGH’s manglende organisation og vilje til at komme ud over rampen, ikke at arbejde videre med dem.
Det betyder at vi skal finde ud af, hvorledes vi kan fortsætte med at etablere et samarbejde med en NGO i
syd, således vi får etableret den kontakt og forbindelse, der kan betyde at vi får etableret en platform for jeres
indsats i Ghana. Vi har en ide, som vi skal diskutere på det kommende bestyrelsesmøde, som vi tror på. Og
det vil netop være en indsats overfor nogle af de børn og unge i et fattigt område i Accra, der virkelig har
brug for at der sker noget for dem. Men det betyder ikke, at vi ikke fortsætter med at holde kontakt mellem
”Basens” mentor gruppe og Hellene og Dorine fra bedstemor-familierne i Osu. I september inviterede Salamatu og jeg de 2 på et sted de gerne ville spise og snakke. De valgte selv en fastfood, som ingen af os synes

ShAA-Nyt nr.20. Oktober 2012
Seniorhands to Africa and Asia – www.shaa.dk

Side 5

er speciel god, men det var deres valg. Som I ser på billedet fik det de ville have, men måtte alligvel have
resten i en ”take-a-way” pakning, således intet gik til spilde, men deres søskende kunne få resten.

Hellene og Dorine kæmper med deres selvvalgte middag (foto svel)

Det er også de 2, som skal starte med at kommunikere med ”Basens” mentor gruppe, det er dog ikke helt så
ligetil, som vi har aftalt det skulle foregå. Men Salamatu, som kender dem bedre end jeg, og ved hvad de kan
og ikke kan, har gjort det klart at lige nu kan de ikke arbejde med laptop, de kender det slet ikke og vil ikke
være i stand til at skrive på dem. Det har jeg måttet acceptere, men samtidig tør jeg heller ikke placere laptop-pene i deres hjem, det vil være alt for fristende for andre, når de høre, at Hellene og Dorine har sådan
noget i deres hjem; der er altfor stor risiko for at de bliver stjålet meget hurtigt. Det betyder at lige nu befinder laptops sig i min lejlighed i Brigade. Vi må derfor indtil videre kommunikere via Salamatu.
Svend Laursen

Fra den nationale scene I – Årets U-landskalender
Med ShAA’s stærke kontakt til Ghana er det en god nyhed, da Udviklingsminister Christian Friis Bach i sidste uge præsenterede U-landskalender 2012 på Tagensbro skole i København. Det er en god nyhed fordi
overskuddet for kalenderen denne gang går til at oprette skoler i landsdistrikter i det nordlige Ghana. For de
af os der har været i det nordlige Ghana, ved vi, at der kan være endog meget langt mellem skolerne i de 3
nordlige regioner, hvilket bl.a. betyder at altfor mange børn her enten kun sporadisk eller slet ikke kommer i
skole. Det er 50 år siden den første U-landskalender kom, hvilket tilsyneladende fejres ved at der er 25 låger; det er tilmed en hemmelig-hed hvorfor der er 25 låger. På 14 Søndage i november vil der på DR Ramasjang kl. 18.30 blive sendt reportager fra netop Ghana. For sjette gang er der et computerspil med kalenderen; et læringsspil for 5 til 10 årige, her skal spillerne hjælpe Jojo og Awo med at finde familiens far. ShAA
opfordre til at købe U-landskalenderen (45,00 kr.) og dermed give en særlig hånd til udbygning af skoler i
Ghana. Fra U-landsNyt 11.10.12
Heksekraft – ”35 år i Afrika – fra min afrikanske dagbog”
Det er ikke fordi vi i særlig grad er interesseret i hekse eller anden overtro, men set i lyset af det vi fortalte
om Hekse og Troldmænd i ShAA-Nyt 19 kan det måske have interesse for nogle af jer, at der for kort tid
siden kom en bog på markedet om netop overtro og den rolle det spiller i africansk kultur og folkeliv. Forfatteren Kurt Kristensen fortæller om bogen: De historier, der indgår i bogen ”35 år i Afrika”, er valgt ud
blandt de mange notater, jeg har skrevet i de år, Kirsten og jeg har boet i Kenya og Uganda. Bogen giver et
indblik i forholdet mellem hverdagen og pludselige dramaer. Det har været vigtigt for os at kende realiteterne, risiciene og være parate til at møde dem uden at ødelægge vores forhold til den befolkning i det land, vi
gæster. Med bogen har jeg villet fortælle historier fra Afrika. Om Afrika. Men også om hvordan det har været at bo i Afrika i 35 år, om de udford-ringer og vanskeligheder, vi har mødt som rådgivere i udviklingslande, og om de store oplevelser vi har haft..
U-landsnyt.dk bragte flg. uddrag fra bogen: ”Mord for at få fat i legemsdele af mennesker er pludselig blevet
meget udbredt i Uganda. Måske hører vi bare mere om det nu, da pressen har sat stort fokus på menneskeofShAA-Nyt nr.20. Oktober 2012
Seniorhands to Africa and Asia – www.shaa.dk

Side 6

ringer. Især synes drab på småbørn at være stigende. Det er blevet en god forretning, der er drevet af troen
på, at menneskedele har magisk kraft, så de kan hjælpe ”klienten” med at få en større velstand. Og i det hele
taget til en større succes. Mange er overbeviste om, at legemsdele fra albinoer har en særlig magisk kraft.
Tyve bryder ind i huse som almindelige røvere, men ikke for at stjæle penge og andre værdigenstande, men
for at stjæle en albino. Jo yngre barnet er jo større magi. I Afrika er det ikke så vanskeligt at spotte en albino, som jo skiller sig meget ud fra andre afrikanere. Situationen er efterhånden blevet så alvorlig, at mange
albinoer flygter fra de områder, hvor myrderierne er flest. Især er forældre til helt små albinobørn meget
skræmte. Mange albinoer er nu under politibeskyttelse. I den senere tid er der næsten hver dag i dagspressen
beretninger om myrdede albinoer i Tanzania og Burundi. Dele af deres legemer er blevet fjernet.” ”35 år i
Afrika – fra min afrikanske dagbog” kan købes – også online – via www.degnforlag.dk – 199,00 incl, moms
og forsendelse.
Fra den globale scene I – så galt står det fortsat til!
En tredjedel af de unge i Afrika syd for Sahara fuldfører ikke grundskolen og mangler færdigheder til at arbejde. Den nyeste rapport "Uddannelse for Alle Global Monitoring Report, uddannelse til arbejde", afslører
det presserende behov for at investere i kompetencer for unge, skriver ReliefWeb. I Afrika syd for Sahara,
har over 56 millioner unge mellem 15 og 24 ikke engang afsluttet grundskolen og har brug for alternative
veje til at erhverve grundlæggende færdigheder for beskæftigelse og velstand. Det svarer til én ud af tre af
regionens unge end ikke får blot lidt uddannelse. Omkring to tredjedele af befolkningene i Afrika syd for
Sahara er under 25 år. I hele verden, er en ottendedel af de unge arbejdsløse, med en fjerdedel er fast holdt i
job, der holder dem på eller under fattigdomsgrænsen. Fordi virkningerne af den globale økonomiske krise
fortsætter at kunne mærkes, er den alvorlige mangel på unges færdigheder mere skadelig end nogensinde.
Trods betydelige fremskridt i at indskrive børn i skole i lande som Etiopien, viser rapporten, at kun få land på
vej til at opfylde de 6 delmål, der i der del af MDG målet: ”Uddannelse for Alle”, og nogle lande er langt
bagud, f.eks. går over 10 millioner børn og unge ikke i skolen i Nigeria. De Arabiske stater, har sammen med
Afrika syd for Sahara det højest niveau i verden af piger og drenge, der ikke går i eller har adgang til skole.
Rapporten påviser desuden et af de mindst undersøgte uddannelsesmål på ungdomsområdet er uddannelses
færdigheder i forhold til fremtidig arbejde. Fordi der i Afrika syd for Sahara, fortsat er omkring 30 millioner
børn, der går glip af grundskolen, og 22 millioner teenagere ikke kommer i en gymnasie lignende uddannelse, får de ikke de mest nødvendige færdigheder, der kræves for at få arbejde. Antallet af unge der dropper ud
af skolen i bl.a. Vest Afrika er endog steget i de seneste år.
Det er samtidig en læringsproces krise: på verdensplan, kan 250 millioner børn i skolealderen ikke læse eller
skrive, uanset om de er i skole eller ej. I Ghana i 2008, kunne omkring halvdelen af unge kvinder og en tredjedel af unge mænd ikke læse en sætning, selv om de havde tilbragt seks år i skolen. "Vi er vidne til generationer af unge, der er frustreret over den kroniske misforhold mellem kvalifikationer og arbejde. Det bedste
svar på den økonomiske nedgang og ungdomsarbejdsløsheden er at sikre, at unge får de grundlæggende
færdigheder og den relevante uddannelse, således de bliver i stand til at indgå i arbejdslivet med tillid til
egne kvalifikationer" siger Irina Bokova, generaldirektør for UNESCO, og tilføjer: "Mange unge, især kvinder, har brug for at blive tilbudt alternative veje til uddannelse, så de tilegner sig færdigheder til at tjene til
livets ophold, leve i værdighed og bidrage til deres lokalsamfund og samfunds udviklingen."
Fra den globale scene I – Millennium Development Goal (MDG)
3 år, 70 dage, 11 timer, 17 minutter og 32 sekunder (når dette skrives) – er tiden som den rige verden har til
at indhente det, som hidtil ikke er nået for at opfylde MDG målene. Vi har i 8 ShAA-Nyt sat fokus på eet af
MDG målene, dels for at rette opmærksomheden på disse, dels for at informere om hvorledes det aktuelt ser
ud. I lyset af den foregående artikel ”Så galt står det til!” ser det ikke godt ud, hverken for de yngste i grundskolen og for de unge, der har brug for mere praktisk relaterede uddannelser. Det er beskæmmende at måtte
erkende, at til trods for den store indsats der bl.a. er gjort i Ghana for at sikre uddannelse for alle, er det fortsat de mest udsatte og de fattigste, der har de dårligste muligheder for at erhverve sig et kvalificeret udgangspunkt for et bedre liv end deres forældre har haft. Det til trods for at netop Ghana er ved at udvikle sig
til et såkaldt mellem-indkomst land. Med den viden om vanskelighederne for børn fra slumområderne bl.a.
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Mensah-Guinea, som vi har bl.a. via kontakt til Street Academy og deres gadeskole, vil det være naturligt at
vi snarest muligt diskutere og beslutter os for, hvorledes vi fremover skal satse på at indgå i samarbejde med
en NGO i Ghana, med det formål at medvirke til at i hvert fald nogle af børnene i dette område får mulighed
for at komme i skole.
Fra vor egen verden III – aflysning af medlemsmøde
Det er med beklagelse at vi er nødt til at aflyse det i ShAA-Nyt 19 annoncerede medlemsmøde og arrangement i samarbejde med Nabo Østerbro. Det er et sammenfald af forskellige omstændigheder, der gør at det
ikke er muligt for os at gennemføre arrangement, det betyder dog ikke at vi har opgivet det, men at vi forsøger at gennemføre det i forbindelse med det ordinære landsmøde i marts 2013. Det er bestemt ikke fordi vi
synes, det er rart at skulle beslutte at aflyse, men vi ønsker ikke at gennemføre arrangement bare for at gøre
det. Det skal være kvalitet og noget andre kan bruge. Det mener vi ikke, vi aktuelt kan tilbyde.
Fra vor egen verden IV – tak til vore trofaste medlemmer
Vi vil her sige rigtig mange tak til de omkring 45 medlemmer, der har indbetalt kontingent for 2012. Det er
et godt rygstøtte at have, at vi har en så trofaste medlemsskare. Skulle der være nogle, der modtager ShAANyt nr. 20, og som endnu ikke har fornyet kontingent er det aldrig forsent. Det er blot at benytte netbank
Nordea kt. 0678-8477530320 eller giro (73) 82328343 og indbetale 200,00 kr.
Ghana klædt i rødt!
24. juli blev Ghana klædt i rødt og sort som tegn på sorg over at præsident John Atta Mills, helt uventet døde. Med et slag var var Ghana ramt af sorg og usikkerhed om, hvad det kunne betyde, og der sænkede sig en
mærkbar tavshed over landet. Det viste sig dog hurtigt at Ghana var i besiddelse af et så politisk modent system, at vice præsidenten John Mahama i løbet af mindre end 5 timer blev taget i ed som ny præsident.

Gade livet afspejlede landssorgen (foto svel)

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

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

Find Hansen (kasserer)
Aerolit vej 12B
4450 Jyderup
Tlf. 20 96 11 87
find-hansen@hotmail.com

Helena Johannessen
(kritisk revisor)
Nikolaj Plads 34, 4 mf.
Tlf. 60 77 11 18

ShAA-Nyt nr.20. Oktober 2012
Seniorhands to Africa and Asia – www.shaa.dk

Dette ShAA-Nyt er
redigeret af
svend laursen

Side 8

