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TAK

TIL SAMTALEPARTNERNE
Bogen indeholder samtaler med en lang række mennesker i Danmark, 

Mellemamerika og Zimbabwe, som har arbejdet for, samarbejdet med, eller 

været udsendt af MS. Desuden har vi talt med en række mennesker, som i 

dag er ansat hos MS eller er frivillige. Vi er dybt taknemmelige for den 

åbenhed og gæstfrihed, vi er blevet mødt med. Alle samtaler er godkendt 

af partnerne, som præsenteres med en kort beskrivelse sidst i bogen. 

TIL FORFATTERNE
Det havde ikke været muligt at fortælle alle de historier om MS, som bringes 

i denne bog, uden velvillige tilsagn om at bidrage fra en lang række tidligere 

og nuværende medarbejdere og politikere. Vi sætter stor pris på den tid, som 

vi ved, det har krævet. Vi takker også de tidligere medarbejdere, som 

har hjulpet med at indsamle begivenheder, årstal og navne. Alle præsenteres 

med en kort beskrivelse på bogens sidste sider.

TIL GRAFIKEREN
Carsten Schiøler arbejdede i årene 1975-82 som grafisk tilrettelægger for 

tidsskriftet Udkig, samtidig med at han designede en lang række af de bøger, 

som MS-forlaget udgav i 70’erne og 80’erne. Han trådte straks til, da vi 

spurgte, om han for et symbolsk honorar ville tilrettelægge bogen for os.

TIL TRYKKERIET
Leif Winther og Johansen Grafisk i Holstebro har gjort det muligt at producere 

og trykke bogen indenfor en meget gunstig økonomisk ramme. Leif og 

firmaet skal have stor tak for at støtte projektet langt ud over, hvad man med 

rimelighed kan forvente.

TIL STYREGRUPPEN
Redaktørerne har undervejs i den ét år lange arbejdsproces haft glæde af at 

sparre med repræsentanter fra MS’ ledelse og bestyrelse. Vi siger tak for, at 

de har bidraget med konstruktive idéer til bogens indhold, og også til at holde 

os på sporet, når vi fik lyst til at skeje ud.
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FORORD
VERDEN KALDER STADIG
HELLE MUNK RAVNBORG
TIM WHYTE

Hvorfor er historien vigtig? Det spørgsmål stillede vi bogens redaktører, lang 

tid før bogen nåede frem til dine hænder. Ikke fordi vi selv var i tvivl om, at 

det var vigtigt at fortælle historien om en forening, der i 75 år har kæmpet for 

fred og solidaritet i en verden, der stadig higer efter netop det. Men fordi vi 

mener, det er vigtigt at overveje, hvad historien skal bruges til. Skal vi kigge 

tilbage eller frem? Det svar, vi fik fra redaktørerne og også fra de mange 

bidragydere – unge såvel som ældre – var, at vi skal kigge tilbage for at kigge 

frem. At vi skal genopdage vores egen historie for bedre at forstå de udfor-

dringer, vi står overfor og ikke mindst for at forstå vores rolle i at kunne tage 

kampen op i dag og skrive næste kapitel selv.

MEGET ER BEDRE – MEN ULIGHEDEN VOKSER
På mange måder lever vi i en bedre verden, end da MS blev stiftet i de sid-

ste år af anden verdenskrig. Verden i dag er markant rigere, vi lever længere, 

en langt større andel af verdens børn kommer i skole, vi har skabt FN og et 

langt stærkere internationalt samarbejde og verdens lande er blevet enige om 

grundlæggende rettigheder, der gælder for alle mennesker i verden. 

Den voldsomme kløft mellem rige og fattige lande er blevet mindre i de otte 

årtier, og vi er kommet tættere på hinanden på tværs af lande. 

Men vi lever også i en tid, hvor mange af de fremskridt nu er truet på mange 

måder: For det første af selve den vækst, som bragte udviklingen med sig. For 

det andet fordi det bliver mere og mere åbenbart for alle, at væksten og mu-

lighederne er så ulige fordelt både i og mellem landene. Og for det tredje fordi 

demokrati ikke er noget, vi kan tage for givet. 

MS’ formål er at kæmpe for en “retfærdig fordeling af jordens rigdomme”, 

og her må vi konstatere, at vi i dag oplever nye og grundlæggende udfordrin-

MS støtter en række af de 

Globale Platforme, som er en 

del af ActionAid International. 

Platformene findes fx i 

Tanzania, Ghana, Uganda, 

Zambia, Jordan, Palæstina, 

El Salvador og Bangladesh. 

Billedet er fra Kathmandu i 

Nepal, hvor der demonstreres 

for ændringer i den nye 

forfatning.
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ger. For desværre lever vi i en verden med en mere og mere ulige fordeling af 

jordens rigdomme og muligheder. 

I efterkrigsårene kom væksten mange til gode, men i dag oplever vi en 

voldsom koncentration af velstand hos en meget lille gruppe af ekstremt rige 

mennesker. Én procent af verdens befolkning ejer i dag ligeså meget som re-

sten af verden tilsammen – og den tendens forstærkes år for år. 

Vi lever også i en verden, der bruger resurser langt ud over, hvad klodens 

naturlige kredsløb og systemer kan holde til. En global klimakrise truer vores 

samlede eksistens, men i særdeleshed mennesker, der lever i fattigdom i fat-

tige lande og som har haft en minimal – hvis overhovedet nogen – aktie i at 

skabe problemerne. 

Og sidst, men ikke mindst, lever vi i en tid, hvor vi på trods af at være 

mere forbundet på tværs af kloden, oplever en stigende indadvendthed, en 

genopblomstring af nationalisme, fremmedhad og en generation af autoritære 

politiske ledere, som udfordrer grundlæggende rettigheder, demokrati og inter-

nationalt samarbejde – tilmed i en tid hvor vi netop har brug for rettigheder og 

samarbejde for at løse de store udfordringer, vi står overfor. 

Selv lande som Danmark, der i årtier har kæmpet for fred og internationalt 

samarbejde, udfordrer og udvander i stigende grad globale aftaler og interna-

tionale konventioner som menneskerettighedskonventionen, klimakonventio-

nen, flygtningekonventionen og racediskriminationskonvention. 

VERDENSMÅLENE – VOR TIDS STORE MULIGHED
Visionen om en verden i fred og samarbejde, som MS bygger på, er dog ikke 

forsvundet. Tværtimod har vi med Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling, 

som alle verdens lande vedtog i FN i 2015, fået det måske stærkeste udtryk for 

denne vision nogensinde. 

Verdensmålene og den 2030-dagsorden, som de er en del af, står som et 

stærkt og samlende modsvar til den klimaødelæggende, kvindeundertrykken-

de, ulighedsskabende, fremmedfjendske og indadvendte politik, som desvær-

re tordner frem flere steder på kloden i dag. 

De præsenterer intet mindre end en sammenhængende vision for en 

grundlæggende omstilling til en verden med mindre ulighed i og mellem lande, 

uden fattigdom og sult og en verden i økologisk balance. 

De kalder på en “transformativ” omstilling på blot 15 år af den måde, vi 

indretter vores samfund på, og den måde, vi fordeler ressourcer og muligheder 

på, så vi sikrer, at ingen bliver ladt i stikken. 

Og de lover, at de, der i dag står bagerst i køen, skal tilgodeses først i ud-

møntningen af 2030 dagsordenen. 

Meget af 2030-dagsordenen kunne være taget ud af MS’ egne visionspa-

pirer – og måske ud af visionerne fra de fredsaktivister, der grundlagde MS 

for mange årtier siden. Det skyldes ikke mindst, at FN kørte en historisk åben 

proces og at civilsamfundsorganisationer fra alle dele af verden spillede en 

central rolle i at udfordre og øge ambitionerne for den verden, vi gerne vil have.

Nu er vi tre år inde i gennemførelsen af Verdensmålene, og vi må konsta-

tere, at målene selv er blevet fanget i den tid, vi lever i. På de tre år er der sket 
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dramatiske skift i politikken i flere af verdens lande – så meget, så man kunne 

spørge sig selv, om Verdensmålene overhovedet ville være blevet vedtaget, 

hvis de skulle godkendes i FN i dag. 

Til trods for dette er det lykkedes at gøre målene til allemandseje – de er 

adopteret af skoleklasser, virksomheder og kommuner i stor stil. MS har sam-

men med FN lavet skolesitet verdensmaal.dk og oplever en kæmpe søgning 

og interesse for dem. 

Men vi er i kamp mod tiden. Det store spørgsmål er, om den folkelige inte-

resse og presset nedefra fra civilsamfund og dele af erhvervslivet kan trænge 

igennem? Og gøre det tidsnok til at sikre, at den kurs for en mere lige og bæ-

redygtig verden, som Verdensmålene har udstukket, slår igennem før klimaka-

tastrofe og ulighedskrise bringer flere og mere voldsomme konflikter med sig 

og slår os endnu længere tilbage. 

Vi har 12 år til at nå det. Kan vi det? Og hvad kan vi som almindelige enga-

gerede borgere gøre for at gribe fat i roret?

KIG TILBAGE FOR AT KIGGE FREM
Det er lige præcis, når vi søger svar på sådanne store spørgsmål, at vi finder 

inspiration ved at kigge tilbage i MS’ historie. For hvis der er én ting vores 

kollektive fortælling viser, så er det, at vi aldrig må betvivle, at en lille gruppe 

engagerede borgere faktisk kan være med til at gøre en forskel på verdens 

store spørgsmål (for at låne et citat fra den amerikanske antropolog, Margaret 

Mead, der har inspireret MS). Gang på gang har MS’ere vist, at det faktisk 

nytter at engagere sig, at vise vej og sige fra.

For historien kan fortælle os en del om, hvordan vi skaber politisk mod og 

vilje til at sætte en stopper for ubæredygtig adfærd, hvad enten det handler 

om forurening, overforbrug og udledning af klimagasser eller om krænkelse af 

grundlæggende menneskerettigheder og om, hvordan vi politisk er i stand til 

at sikre den nødvendige finansiering.

Lad os blive lidt konkrete: én af de helt store udfordringer for at Verdensmå-

lene kan blive til virkelighed i de næste 12 år er finansiering. Verdens lande har 

f.eks. vedtaget nogle ambitiøse mål for at udrydde ekstrem fattigdom. Men vi 

mangler finansiering – eller rettere sagt, vi mangler viljen til at bruge de resur-

ser, der findes i de rige lande. 

Pengene er der sådan set, ikke mindst hos de ekstremt rige, som kun bli-

ver rigere i de her år. For eksempel kunne en beskatning på blot 1 procent af 

verdens 2.200 rigeste mennesker skabe finansiering til at dække halvdelen af 

prisen for at udrydde sult i verden.

Nogen tvivler på, om at det overhovedet kan lade sig gøre at skabe politisk 

opbakning til den type omfordeling. Men hvis de spørger os, så vil vi gribe fat 

i denne bog og læse op på, hvordan MS sammen med andre gode kræfter var 

med til at etablere det danske bilaterale bistandsprogram. 

Det var på ingen måde selvskrevet, at Danmark skulle give 0,7 procent 

af vores bruttonationalprodukt – ja i en periode endda over 1 procent – til at 

bidrage til fattigdomsbekæmpelse og udvikling i verdens fattigste lande. Det 

virkede nok også som en umulig opgave, dengang tanken fødtes. Der var jo 
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intet fortilfælde i Danmark. Men takket været en ihærdig indsats på Christi-

ansborg, i landets forsamlingshuse og på talrige arbejdspladser lykkedes det. 

I mere end 50 år har Danmark gennem sit udviklingspolitiske engagement 

bidraget til en mere solidarisk verden. Det er sådanne indsatser, vi skal lade 

os inspirere af. 

DET ÆNDREDE OGSÅ OS
Det kan – og skal – lykkes, og nu handler det om at mobilisere den nødvendi-

ge politiske vilje og finansiering til at sikre opfyldelsen af Verdensmålene. Det 

kræver en global indsats med alliancer og pres på tværs af landegrænser, og 

der skal nye finansieringstyper til. 

Vi er ikke i tvivl om, at de ekstremt rige skal give et større bidrag til fælles-

skabet, hvis vi skal kunne nå målet. Men vi er heller ikke i tvivl om, at det kan 

lade sig gøre. Det viser vores historie.

En endnu mere grundlæggende udfordring for Verdensmålene er, at de 

stadig mangler den dybere folkelige forankring, der skal til, hvis den omstil-

ling, de taler for, skal virkeliggøres i de næste 12 år. 

Vi har set potentialet. De farverige verdensmålsikoner kan ses alle vegne 

nu. De er kommet på skoleskemaet mange steder, virksomheder og lokal-

politikere begynder at snakke om dem. Men selvom der tales om omstilling, 

er det endnu svært at få øje på den grundlæggende transformation. som 

Verdensmålene fordrer af os alle – forbrugere såvel som virksomheder, bor-

gere såvel som politikere, kommuner såvel som nationalregeringer, investorer 

såvel som opsparere. 

For det er ikke nok at sikre mere finansiering. Vi bliver også nødt til at lave 

om på den måde, vi producerer, forbruger og lever på i dag. Uligheden og fat-

tigdommen stiger forsat i Danmark på trods af, at vi har skrevet under på, at 

Danmark vil arbejde for at reducere ulighed i og mellem lande. Vores forbrug 

er stadig et af de højeste i verden målt på indbygger. 

Og hvis vi kigger længere ud i verden, vil omstillingen kræve meget mere 

af os. Det bliver et langt sejt træk, der vil kræve ildsjæle og personlige for-

talere for den omstilling, som verdensmålene fordrer, der kan tage dialogen 

med venner, familier, studiekammerater, kollegaer, så vel som med politikere 

og virksomhedsledere. 

Igen kan det umiddelbart virke uoverkommeligt, hvordan man kan skabe 

en sådan folkelig forankring. Men når folk spørger os, om det overhovedet 

er muligt, så vil vi give dem denne bog. For hele vores historie har handlet 

om, hvordan almindelige mennesker har kastet sig selv ind i en større sag 

– opbygningen af Europa og nedbrydningen af fremmedhadet efter anden 

verdenskrig, opbygningen af Danmarks internationale solidaritetsarbejde, 

kampen mod apartheid i Sydafrika, eller arbejdet med konkrete udviklings-

projekter i fjerne dele af verden.

Det var steder, som alle blev meget mindre fjerne, og sager, der blev mere 

nærværende af, at almindelige mennesker dannede bro til denne virkelighed 

med deres eget liv. 

Som bogens titel anfører, ændrede det arbejde som regel også de menne-
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Helle Munk Ravnborg har været 

forkvinde for MS siden 2013. 

Til daglig er Helle forsker, ansat på 

Dansk Institut for Internationale 

Studier, hvor hun bl.a. ser med 

kritiske øjne på ulighed, fattigdom 

og forvaltning af naturressourcer.

Den Globale Platform i Bangladesh 

bidrager bl.a. til at bekæmpe det 

store affaldsproblem, som findes i 

storbyen Dhaka. Her smides 

40 procent af den samlede 

mængde affald på gader og 

stræder og i vandløb, hvilket 

udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

Tim Whyte har været general-

sekretær siden 2016. Tim har en 

fortid som udviklingsarbejder for 

MS i Nepal. Desuden har han 

arbejdet som kommunikationschef 

i Verdens Skove og i Save the 

Children Internationals afdeling i 

Bangladesh.
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sker selv. Man bliver aldrig den samme. Det kan vi begge skrive under på, ikke 

bare som forkvinde og generalsekretær, men som mennesker, der engagerede 

os personligt i konkret solidaritetsarbejde i vores ungdom, der gav retning til 

meget af det, vi har lavet siden. 

I virkeligheden er det måske lige netop det personlige – mellemfolkelige 

– engagement, der gør vores forening til noget særligt i Danmark. For det er 

gennem det personlige engagement og de livshistorier, der kommer ud af det, 

at vi også gør visionen om en bedre verden til et reelt og håndgribeligt alterna-

tiv, som venner og familiemedlemmer også kan se sig selv i.

VI SKRIVER STADIG VIDERE PÅ HISTORIEN
Bogen fremlægger fem røde tråde i MS’ historie, som folk i foreningen igennem 

tiden har arbejdet med på forskellige måder. De tråde er mere relevante end 

nogensinde i dag, og det er de samme røde tråde, vi i dag skal genvæve for 

at skabe fremtidens solidaritet og bidrage til den omstilling, verden har brug 

for nu. 

De tre første – at rejse ud og bruge sig selv som indsats i solidaritetsar-

bejde, at oplyse og fortælle andre om de udfordringer, vi står overfor, og at 

forankre og skabe støtte til arbejdet blandt andre – er stadig en fast del af 

vores arbejde. 

Men i dag er det både unge fra Danmark og fra mange andre lande rundt 

omkring i verden, der mødes på vores Globale Platforme og lægger planer 

for, hvordan de sammen og hver for sig kan engagere sig og skubbe på for en 

retfærdig og bæredygtig verden. 

Den fjerde røde tråd – at påvirke politikere og virksomheder for at gen-

nemføre de større forandringer, der er brug for – bliver kun vigtigere, når man 

sammenholder de udfordringer, vi står overfor med klima- og ulighedskrise og 

politikernes manglende handlekraft og -vilje. Men metoden er den samme – vi 

arbejder stadig nedefra for at styrke folkelig organisering, stemmer og mulig-

heder for indflydelse. 

Og den sidste røde tråd – at bidrage til integrationen, mellemfolkeligheden 

og lige muligheder i Danmark – er en stadig større del af vores arbejde og er en 

del af nøglen til at sikre fokus på det, der samler os, frem for det, der splitter 

os. Og det er det, der sikrer, at vi også i Danmark lever op til målsætningen om, 

at ingen bliver ladt i stikken.

I 2017 vedtog MS en ny strategi spundet af disse røde tråde. I den lægger 

vi særlig vægt på den politiske, økonomiske og sociale ulighed, der forsat 

skævvrider verden, og på MS’ rolle i at opmuntre og støtte mennesker med at 

organisere sig for at få indflydelse. 

Vi har særligt fokus på unges rolle som forandringsagenter, som dem, der 

går forrest i at vise og være med til at skabe den omstilling, vi har brug for. Her 

har vi også fat i en rød tråd i MS’ arbejde, for som en af denne bogs redaktører 

mindede os om, så startede det store internationale frivilligprogram, som MS 

var kendt for i årtier, netop som et ungdomsprogram, der skulle give danske 

unge mulighed for at rejse ud og bidrage til udvikling i forskellige dele af ver-

den.

16 17

Hvis vi kigger helt tilbage til de første arbejdslejre, som man også kan læse om 

her i bogen, var de fleste af de frivillige, der bidrog til genopbygningen i Europa 

også unge. På den måde har MS altid været næret af unges evner og energi 

til at gå forrest i at skabe forandringer — ikke alene, men sammen med andre, 

ikke kun for unge, men for alle i samfundet. 

Men for mange holder ungdommens engagement sig, også når kroppen 

bliver ældre og erfaringer vokser. Vi håber også, at denne bog kan bidrage til 

konkrete samtaler mellem forskellige generationer, om hvordan kampen for 

en retfærdig fordeling af jordens rigdomme har set ud til forskellige tider, og 

hvordan vi kan lære af hinanden og af historien. 

MS ser anderledes ud i dag, end da en flok fredsaktivister stiftede forenin-

gen for 75 år siden, eller da vi drev det store danske frivilligprogram og var 

danske unges hoveddør til en større verden. 

I dag er vi en del af en global sammenslutning, ActionAid, og har kollegaer 

og venner i hele verden. Og det er godt, at der sker forandringer, for også ver-

den omkring os forandrer sig hele tiden, og kræver også nyt af os, hvis vi skal 

virkeliggøre vores vision. 

Men kernen i foreningen er stadig den samme. Det centrale – de røde tråde 

– bliver der stadig vævet videre med, og det er der mere brug for end nogen 

sinde. 

Og så er vi tilbage til, hvorfor historien og de mange historier i denne bog 

er vigtige. For vi står over for store udfordringer, som ofte kan forekomme helt 

uoverstigelige. Og lige netop dér er det godt at huske på tidligere generationer 

af MS’ere og deres banebrydende arbejde for at skabe en mere solidarisk 

verden. 

Historierne i denne bog giver os inspiration i en tid, hvor der er behov for 

nytænkning, ydmyghed og mod, når opgaven kan virke uoverkommelig. Og 

de giver os mest af alt et fællesskab og en følelse af forbundethed til en større 

stræben mod en “retfærdig fordeling af jordens rigdomme”.

Dermed er bogen også en invitation til dig, læseren, til at kaste dine kræfter 

ind og være med til at skrive de næste kapitler i MS’ historie og historien om, 

hvordan engagerede borgere på tværs af grænser og skel forandrer verden. 
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Vi havde ikke nogen speciel dagsorden, da vi kastede os ud i dette projekt. 

Vi havde bare en fornemmelse af, at den gamle fødselars 75-årige indsats for 

det mellemfolkelige menneske- og kulturmøde i øjenhøjde fortjente at 

blive husket, fordi vi selv er blevet rørt og berørt af det. På samme måde som 

titusindvis af andre danskere og endnu flere rundt om i verden er blevet det. 

Det møde har trange kår i den verden, vi lever i lige nu. Netop derfor er der 

grund til at holde fast i det og lade det inspirere os til at bestyrke troen på, at 

vi sammen kan forandre verden. 

VI ER SÅDAN SET INHABILE!
Vi er som initiativtagere til og redaktører af denne bog nødt til at starte med en 

tilståelse, så læserne ikke føler sig ført bag lyset.

Vi tilstår, at vi alle tre har tilbragt en stor del af vores liv sammen med Mel-

lemfolkeligt Samvirke (MS), både hjemme og ude. 

Mere end et kvart århundrede bliver det såmænd let til, og selv om vores 

veje til og gennem MS har været forskellige, ændrer det ikke ved, at vi føler 

stor kærlighed til foreningen, og at vi skylder flere MS-mennesker, end vi mag-

ter at huske, stor tak, fordi de har beriget og berørt vores og vores familiers 

tilværelser.

Derfor er vi i en vis forstand inhabile! Så hvis enkelte læsere skulle åbne bo-

gen med en forestilling om, at de nu skal i gang med den nøgterne historikers 

eller den kølige graverjournalists fortælling om MS’ indsats for det mellemfol-

kelige samvirke gennem 75 år, så bliver de skuffede. 

Vi leverer udelukkende med udgangspunkt i kærlighed til foreningen. Det 

står vi ved, undskylder ikke, selvom det kan lyde højstemt.

Det skal naturligvis ikke forveksles med, at vi forholder os ukritisk eller na-

ivt til udviklingen i ‘vores’ forening. Det vil alle de mennesker i MS, som vi har 

Skriften på væggen kan 

oversættes til: “Hvad med 

mig?”. Det er skrevet på det 

lokale sprog kakwa, og er fra 

det centrale Yei i Sydsudan i 

2015. De lokale fortæller, at 

udtrykket bruges, når der 

spilles domino – og man 

taber. 
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haft lejlighed til at arbejde sammen med i årenes løb – i vores roller som med-

arbejdere, politikere og ledere – kunne skrive under på. Vi har ved forskellige 

lejligheder været klare i mælet om vores syn på politiske MS-positioneringer. 

Vi har undertiden været uenige i beslutninger taget af den politiske ledelse. Vi 

har på visse tidspunkter været i tvivl om den retning, som foreningen endte 

med at forfølge.

Måske er det lige præcis dette, som er forklaringen på, at vi så stærkt per-

sonligt har oplevet, at foreningen MS er en forening, vi havde lyst til at investere 

vores liv og arbejde i. Troen på, at den personlige deltagelse i det mellemfolke-

lige møde og samvær er nødvendig, har altid været tydelig. Troen på, at vi som 

mennesker ikke kan tillade os kun at være tilskuere, men er nødt til at investere 

os selv direkte, har altid holdt os sammen.

Før vi selv trådte ind på scenen i det store teater, cirkus eller hvad man nu 

har lyst til at betegne MS som, havde foreningen gennemlevet årtier med store 

stridigheder om, hvordan man bedst førte værdigrundlaget ud i livet. Den tradi-

tion fortsatte i de årtier, hvor vi selv havde mulighed for at gøre en forskel. Det 

forekommer os, at det også har været et vilkår i de år, der er gået, siden nogle 

af os rejste videre til andre horisonter. 

I sagens natur kender et par af os mest til vore egne årtier fra midten af 

60’erne til starten af nullerne. Det betyder let, at vi hælder til at fremhæve de 

årtier, vi kender bedst. Vi må efterfølgende konstatere, at det nok kan fornem-

mes i de redaktionelle valg, vi har foretaget!

Heldigvis er der så mange forskellige mennesker, som repræsenterer an-

dre generationer og erfaringer, som har bidraget med fortællinger om særlige 

begivenheder eller fortællinger om deres liv med og for MS forskellige steder i 

verden. Derfor tror vi, at de læsere, som orker at komme ud i alle bogens hjør-

ner, vil sidde tilbage med et billede af MS, som ikke rammer helt ved siden af.

VI KAN IKKE FÅ DET HELE MED
Hvordan får man overblik over en forening, som har stået moder og fader til så 

mange spændende aktiviteter og involveret så mange tusinder af mennesker i 

den ganske verden? 

Det har vi undervejs gennem mange samtaler funderet en del over. For 

selvom vi sådan set har det godt med, at der næsten altid sker så meget i MS, 

så kan det også være en smule frustrerende ikke at kunne smække historiske 

fakta på bordet, enkelt og overskueligt. 

Mange af oplysningerne kan sikkert graves frem fra arkiverne, men det må 

vi erkende, at vi ikke har haft kræfter til. 

Vi tør dog godt konkludere, at mange af de spørgsmål, man kunne tænke 

sig at vide noget om, kan besvares med: Rigtig mange! 

MS har sendt tusindvis af unge på kortvarige arbejdslejre rundt om i ver-

den, og det gør vi stadig. 

MS har sendt tusindvis af frivillige ud på længerevarende udviklingsopga-

ver, og det gør vi også stadig, omend på nye måder. 

MS har udgivet tusindvis af tidsskriftartikler og hundredvis af bøger om 

globale forhold, og den del af foreningen eksisterer desværre ikke mere. 

Sådan kunne vi blive ved. Men det vil vi ikke, for det kan der læses meget mere 

om i bogens 55 artikler. 

KULTUR- OG MENNESKEMØDET ER HJERTEBLOD
Der er ikke så mange tilbage, som har mulighed for selv at fortælle, hvad der 

skete i årene lige efter starten i 1944, og som derfor også har mulighed for at 

sammenligne før og nu. Men sikkert er det, som vi tydeligt har konstateret gen-

nem vores mange samtaler, at meget har ændret sig gennem årene. 

Det er godt! Havde det ikke været tilfældet, ville MS ikke have bestået og 

fremstået som en forening, der under skiftende omstændigheder med stor tro-

værdighed kunne bidrage til en bedre, mere fredelig, mere retfærdig og mere 

lige verden.

Lige siden starten har det været udsendelsen af danskere til fascinerende, 

dramatiske, overraskende og dannende kultur- og menneskemøder rundt om 

på kloden, som har været foreningens bankende hjerte. Det er ikke for stærkt 

at sige, at vi hos alle MS-rejsende, vi har talt med, har fået bekræftet, hvad 

bogens titel også fastslår: 

“Man bliver aldrig den samme”. 

Det er et udtryk, som vi indimellem bruger i flæng. Men når vi har hørt 

det sagt af MS-rejsende, har det været med konsekvenser af stor arbejds- og 

livsmæssig betydning. Et helt liv dedikeret til at gøre en forskel i kampen mod 

fattigdom eller ulighed. En tilgang til livet som omfatter en naturlig respekt for 

andre mennesker og kulturer.

Naturligvis gælder det ikke for alle MS-rejsende i samme omfang, langtfra. 

Vi skal ikke romantisere eller overdrive. Det er ikke alle de titusindvis af rejsen-

de på arbejdslejre, som ændrer livsbane efter en sommers rejse. Men mindre 

kan også gøre det. 

Dette er den grundlæggende og stærkeste røde tråd i foreningens virke 

fra 1944 til 2019. Udtryksformerne har varieret undervejs, men vi tror ikke på, 

at man kan forestille sig et MS, uden at det inkluderer det dybt personlige og 

direkte menneske- og kulturmøde. 

Det var det, foreningens grundlæggere på mødet den 24. januar 1944 gav 

hinanden håndslag på. Det giver vi andre også håndslag på, når vi arbejder for 

eller støtter MS.

EN INVITATION TIL EN DANSK FORFATTER
Undervejs har vi tænkt en del over, hvordan vores MS-tilgang til verden om-

kring os opleves af andre. Hvordan rejsen til fjerne og meget anderledes de-

stinationer praktiseres af andre. Hvordan vi i vores tid, trekvart århundrede 

senere, stadig på et fundamentalt plan kan have brug for at opleve det direkte 

på krop og sjæl.

Ved et tilfælde stødte vi på skriverier af den unge forfatter Peder Frederik 

Jensen, som har rejst meget i Vestafrika. Vi skrev til Peder. Forklarede ham vo-

res ærinde med jubilæumsbogen. Mødtes med ham over en kop kaffe. Fortalte 

vores egne historier om livet med MS.
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Det resulterede i en aftale om et essay, skrevet uden at Peder har læst nogen 

af bogens artikler. Vores tanke var, at der midt i bogen, halvvejs gennem de 75 

år, fødselaren nu runder, skulle være en oase, hvor læseren får mulighed for 

at læse og opleve uden de snærende MS-bånd, som ellers præger bogens 

artikler.

Vi håber, at andre bliver ligeså glade for “Alle de drømme om andre liv”, 

som vi er blevet.

HISTORIENS OPDELING OG DE RØDE TRÅDE
Da vi startede på projektet, spekulerede vi på, hvilket organiserende princip 

der ville skabe den mest interessante ramme for læserne. Inddele bogen efter 

programmer og afdelinger? Måske gå mere i dybden med udvalgte temaer? 

Eller en traditionel historisk periodeinddeling?

Vi valgte den sidste tilgang, og vi valgte at opdele de 75 år i seks perioder 

af varierende længde, fordi vi har forsøgt at pege på nogle begivenheder, som 

de fleste af os kan være enige om betyder et brud eller et skifte, som har kon-

sekvenser for foreningens udvikling. 

• Første periode slutter således omkring 1962, fordi det er her, MS for alvor 

træder i karakter som en ulandsorganisation.

• Anden periode slutter i 1974, fordi det er på det tidspunkt, foreningen efter 

et større drama bliver en demokratisk forening.

• Tredje periode har vi valgt at lade slutte i 1988, fordi MS dét år kan fejre 

25-års jubilæum for frivilligprogrammet.

• Fjerde periode går frem til omkring 2002, hvor en borgerlig regering indle-

der et større nedskæringstogt mod MS.

• Femte periode slutter i 2009, hvor beslutningen om at MS fremover skal 

være en del af ActionAid International er taget.

• Sjette periode starter derfor det følgende år, hvor MS er fuldgyldigt medlem 

af føderationen ActionAid International.

Vi håber, at de korte oversigtsagtige periodeintroduktioner kan bidrage til en 

fornemmelse af, hvordan udviklingen ser ud hen over de 75 år mht.:

• At rejse ud i verden for at gøre nytte – herunder de første arbejdslejre efter 

krigen, frivilligprogrammet, udviklingsarbejderne, MS-Travels, Global Con-

tact, People4Change, de Globale Platforme.

• At lave oplysning til danskerne om verdens tilstand – for at skabe forank-

ring af international forståelse og solidaritet gennem foredrag, tidsskrifter, 

bibliotek, bogudgivelser, og meget mere.

• At få danskerne til at støtte det mellemfolkelige arbejde – fra den første 

Danmarksindsamling organiseret af MS i 1962, til hvervning af medlemmer, 

privat fundraising og socialøkonomiske initiativer.

• At påvirke Danmarks udviklings- og udenrigspolitik – fx gennem konferen-

cer om lande og temaer, kampagner mod ulighed, demonstrationer mod 

skattesnyd, politiske udspil om miljøbistand.

Som mange andre ansatte i MS 

har også bogens redaktører 

erfaringer fra både Nord og Syd. 

Og som de fleste andre må de 

også indrømme, at årene med og 

blandt vores partnere i Syd har 

været de mest interessante og 

udfordrende.

De tre redaktører fotograferet i 

gården på Fælledvej. 

Fra venstre til højre ses 

Klavs Wulff, Birgit Møller Jensen 

og Bjørn Førde. Hvis man tager 

det løse med, repræsenterer 

de tilsammen 75 års samliv 

med MS.

At være udsendt med MS er 

ikke bare en udfordring – og 

en berigelse – for den ansatte, 

men for hele familien. Heller ikke 

ægtefæller og børn bliver de 

samme, når man har boet ude. 

Det kan de tre redaktører også 

skrive under på.

INTRODUKTION



24 25

Uanset hvad forklaringen måtte være, så giver det globale medlemskab nye 

vilkår og muligheder for at udfolde MS’ mellemfolkelighed. Selvom begge or-

ganisationer har ændret sig meget, siden de blev grundlagt, er der elementer 

i deres udgangspunkter, som er grundlæggende forskellige. For MS har det 

altid været helt afgørende at bidrage til fred og forsoning gennem et direkte 

kultur- og menneskemøde. Det er ikke en dimension, som ActionAid har tillagt 

stor betydning.

Men det kan føderationen jo komme til! Nu er MS medlem, og det giver mu-

ligheder for, at andre landes ActionAid foreninger kan få lov til at opleve, hvor 

fantastisk det er at være en del af noget så livgivende og grænseoverskridende 

som det mellemfolkelige møde.

Ja, det er jo allerede sket i form af de Globale Platforme og People4Chan-

ge programmet, og det indtryk, vi har fået, er, at der er både opbakning til og 

begejstring for MS’ tilgange.

BOGEN ER IKKE DET VIGTIGSTE
Når de 75 år fejres den 24. januar 2019, vil vi som redaktører naturligvis med 

tilbageholdt åndedræt vente på læsernes dom. Kan andre genkende sig selv i 

nogle af artiklerne? Har vi fanget nogle af foreningens vigtige udfordringer på 

fornuftig vis? Er der en rimelig balance mellem de forskellige perioder?

Men vi vil også være de første til at understrege, at bogen ikke er den vig-

tigste del af jubilæumsåret. Det bør være samtalen om foreningens fremtidige 

udvikling, om ikke over de næste 75 år, så dog over en lidt længere periode, 

end vi til daglig giver os selv tid til. 

Især vil vi opfordre til, at der gøres en indsats for at samle ældre og yng-

re omkring samtalebordene. Der findes som bekendt ikke en dansk flække, 

landsby, provinsby eller hovedstad inklusive forstæder, hvor der ikke bor en 

tidligere frivillig eller arbejdslejrdeltager eller disses famiiemedlemmer. 

MS har om nogen bidraget til, at Danmark og danskerne i efterkrigstidens 

internationale udvikling forstod betydningen af, at selv et lille land havde fordel 

af at deltage aktivt i samarbejdet over grænser og kulturelle barrierer. 

I vores møder med mennesker, som gennem tiderne har oplevet, hvordan 

de aldrig var den samme efter mødet med MS, har vi hørt et meget udtalt øn-

ske om at deltage og bidrage til denne samtale. Hver især fortsætter de mange 

steder med at praktisere menneske- og kulturmødet. 

De samarbejder årtier senere stadig direkte med deres partnere.

De lægger masser af arbejdstimer i lokale venskabsforeninger. 

De mødes jævnligt med kolleger fra dengang de rejste ud.

De fortæller børn og børnebørn om deres oplevelser.

Som det har været tilfældet, siden de første unge danskere rejste ud med 

Fredsvenners Hjælpearbejde lige efter befrielsen i 1945, er det MS’ styrke, at 

mellemfolkeligheden binder mennesker sammen i øjenhøjde, gennem konkre-

te aktiviteter, ikke først og fremmest gennem teoretiske belæringer og overfla-

diske paroler. 

Den kraft, overbevisning og personlige deltagelse er der så sandelig brug 

for i dagens Danmark og i dagens Verden.

• At bygge bro til etniske minoriteter i Danmark – via udgivelse af Frem-

medarbejderbladet, dokumentationsarbejde om indvandrere, projekter om 

lokaldemokrati i belastede boligområder.

VIGTIGE BEGIVENHEDER?
Der er ingen tvivl om, at medarbejdere og medlemmer af MS vil have forskel-

lige meninger om, hvilke konkrete begivenheder der skal med på en top-10 

liste. Lad os nævne nogle eksempler, fordi det kan bidrage til at forstå dyna-

mikken i foreningens historie.

Vores egen fornemmelse er nok, at beslutningen i 1963 om at MS skulle på-

tage sig administrationen af et statsligt finansieret frivilligprogram var en vigtig 

bjergtinde at bestige. 

Det var en svær beslutning, som skabte uenighed mellem dem, der mente, 

at MS skulle klare sig for egne indsamlede midler, og andre, som mente, at 

foreningen nu var moden til at tage et medansvar for den bilaterale udvik-

lingsbistand, man selv havde været med til at skabe. Den sidste fløj vandt, og 

det betød, at MS helt frem til 2006 fik sin egen placering på finansloven. MS 

fik også en plads rundt om bordet i Danidas styrelse. MS var noget ‘særligt’ i 

udviklingsmiljøet.

Det er også svært at komme udenom, at beslutningen om at omdanne for-

eningen til en demokratisk medlemsforening i 1974 var både dramatisk, nød-

vendig og historisk betydningsfuld.

Igennem tre årtier blev MS ledet af en gruppe mennesker, som var ud-

pegede og ikke folkevalgte. Kvaliteten af personerne kunne der ikke stilles 

spørgsmålstegn ved. Men i starten af 70’erne modtog MS mange millioner 

offentlige kroner, og myndighederne måtte med rimelighed kunne forvente, at 

der var ‘folkelig’ opbakning til foreningen. Det fik MS nu, men man kan da godt 

undre sig over, at der skulle gå tæt ved 30 år, før MS blev en rigtig demokratisk 

medlemsforening.

Beslutningen om at gå fra et frivilligfokuseret program til et “MS i Syd” part-

nerskabsprogram i 1993 vil vi også tillade os at betegne som betydningsfuld, 

nødvendig og historisk.

Med bestyrelsens vedtagelse af den nye tilgang erkendte MS, at den fri-

villige ikke længere var det eneste omdrejningspunkt for indsatsen i Syd. Ud-

gangspunktet var ‘folkestyret udvikling’, som indebar en meget mere direkte 

involvering af såvel partnere som civilsamfund. Det var en forandringsproces, 

som involverede alle dele af organisationen og gav foreningen ny energi.

Til sidst er det indlysende at føje beslutningen om, at MS fra og med 2010 

ikke længere skal være en rent dansk forening, men en del af føderationen Ac-

tionAid International, til rækken af historiske bjergtinder. 

For nogle af de ældre medlemmer og udsendte, vi har talt med, er beslut-

ningen at sammenligne med et jordskælv. For andre beskrives det som en 

objektiv nødvendighed på et tidspunkt, hvor foreningen var i krise, især som 

følge af de massive nedskæringer, den daværende Anders Fog Rasmussen 

regering havde påført MS. 

INTRODUKTION



26 27

MS 1944-1962
EFTER GENOPBYGNING 
I EUROPA KOM TUREN 
TIL ULANDENE – ALTID MED 
OPLYSNING I CENTRUM 
BJØRN FØRDE

Når vi i dag kender de første tyve år af foreningens historie rigtig godt, skyldes 

det, at Kjeld Juul i 2002 udgav bogen “Mod nye grænser. Fra europæisk 

genopbygning til u-landssamarbejde 1943-1963” på Mellemfolkeligt Samvirkes 

forlag. Kjeld blev ansat i MS i 1954, og i årene 1957-63 var han daglig leder – 

i dag hedder det generalsekretær. Den oversigt over perioden, som præsente-

res på de følgende sider, bygger på Kjelds detaljerede gennemgang, men 

prioriteringer og vurderinger er naturligvis ikke hans ansvar.   

 
TRE VIGTIGE HISTORISKE PERSONER 
Når man forsøger at skabe sig et overblik over en forenings historie gennem 75 

år, er det ikke så overraskende, at man griber fat i nogle af de personer, som 

var aktive fra starten. Hvem var de? Hvilken baggrund havde de? Hvilke mo-

tiver og holdninger drev dem til at danne den forening, som mange år senere 

skulle komme til at danne rammen om mit eget liv gennem årtier?

Der er især tre personer, som man med en vis ret kan kalde for kernen af de 

oprindelige grundlæggere af Fredsvenners Hjælpearbejde. De tre mødtes i en 

dagligstue et sted i København den 13. november 1943, midt under den tyske 

besættelse af Danmark. 

Elise Thomsen (født i 1901) var faglærer i fransk og tysk, med studieophold 

i Frankrig og ophold på kvækernes højskole i England. Medlem af Vennernes 

Samfund, kvækerne, siden 1937. I 1937-38 udsendt til den spanske borger-

krig, hvor hun hjalp med bespisning og oprettelse af et hjem for forældreløse 

børn. 

Efter Spanien organiserede hun hjælpearbejde blandt jødiske og politiske 

flygtninge fra Centraleuropa.

Finn T.B. Friis (født 1897) var uddannet cand.polit. Fra 1923 til krigens ud-

brud ansat i Folkeforbundets sekretariat i Geneve, som gav ham et stort inter-

Et udsnit af danskere i Trondeneslejren på en af øerne 

i Lofoten ud for Narvik, i slutningen af 1945. Den unge 

mand med halstørklæde til højre er den senere historiker 

Svend Cedergreen Bech, som var redaktør af den 

dansk-norske lejravis “Salatbladet”. MS udgav i 1960 

hans bog “En verden i udvikling”, som var den første 

grundbog på dansk om ulandsproblemer.
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de danske lærerforeninger indleder MS støtte på skole- og oplys-

ningsområdet i Grækenland og Italien.

1952  Tidsskriftet ‘Kontakt’ bringer den første artikel om “dansk hjælp til un-

derudviklede lande”.

1956  Universitetet i Ghana inviterer MS til at medvirke ved oprettelsen af en 

højskole. Et dansk ægtepar sendes til Ghana i 1958. – MS er med til at 

oprette Dansk Flygtningehjælp. Det sker samtidig med efterkrigsti-

dens største flygtningestrøm, som kom fra Ungarn.

1959  Et landbrugsprojekt i Mysore i Indien modtager de første syv udsend-

te fra MS. Der gennemføres en stor oplysningsindsats i Danmark.

1962  Loven om “Danmarks tekniske samarbejde med udviklingslandene” 

vedtages, efter et betydeligt fodarbejde fra MS. – MS tager initiativ til 

et udvalg med mange kendte personer, for at drøfte rammerne for et 

u-landsarbejde for dansk ungdom. Udvalget fremlægger en beretning 

i slutningen af året. – MS er en stærk drivkraft i den første indsamling 

i Danmark til fordel for ulandene. Der etableres bl.a. 375 lokalkomitéer.

HJÆLPEINDSATSER I EUROPA
Så gik arbejdet ellers i gang, på et tidspunkt hvor Danmark stadig var besat. 

Der blev skrevet præsentationspjece og trykt ansøgningsskemaer, alt sammen 

i mange tusinde eksemplarer. Tilstrømningen var overvældende. I starten var 

faglige kvalifikationer ikke afgørende, men det var ‘den rette indstilling’. Alle 

ansøgere kom til samtale, og der blev lavet forberedelseskurser. På mange 

måder skabte man allerede i disse første måneder grundlaget for det, MS se-

nere byggede videre på.

Knud Vilby har i den efterfølgende artikel skrevet levende om det frø, der 

blev til en græsrod, herunder også om hjælpen i Norge, som var dér, man star-

tede. Derfor panorerer vi her hurtigt hen over alle de lande, hvor Fredsvenners 

Hjælpearbejde ydede en indsats – før sydligere himmelstrøg kom på dagsor-

denen. Det er faktisk ret imponerende, hvad den lille forening er i stand til lige 

efter at krigen var slut.

Fra starten var det Tyskland, man især ønskede at komme til at arbejde i, 

for her kunne den centrale ‘forsoningstanke’ for alvor stå sin prøve. Det var 

først muligt i 1947, og kun efter ihærdige bestræbelser, som også omfattede 

centrale politikere. Konkret handlede det om et bespisningsprogram for børn i 

Slesvig-Holsten og Hamburg-området, hvor Dansk Røde Kors stod som leder, 

med MS og Red Barnet som ansvarlige for nogle af bespisningsstationerne. 

Indsatsen i Holland var forholdsvis beskeden, og som altid blev den udført 

i tæt samarbejde med andre organisationer, fx Red Barnet omkring børnekolo-

nier. 

Finland fyldte nok en del i foreningens bevidsthed, fordi krigens rædsler 

havde ramt landet hårdt. Der var tale om en ret beskeden dansk deltagelse i 

nogle internationale lejre og desuden stor dansk repræsentation i egne lejre, 

lavet i samarbejde med finnerne. Samtalen med Ulla Moltved senere i kapitlet 

handler bl.a. om arbejdet i Finland.

Og så var der Polen – med støtte til suppestationer og ambulatorier; Østrig 

nationalt personkendskab. Efter krigen konsulent i udenrigsministeriet og råd-

giver i FN-sager. Han stod kvækerne nær.

Hagbard Jonassen (født i 1903) var uddannet i naturhistorie, professor i 

botanik og direktør for Botanisk Have i København. Han var i 1926 med til at 

stifte Landsforbundet Aldrig Mere Krig (militærnægterne). Også han havde et 

stort internationalt netværk.

Det var således tre personer med et efter dagens forhold stort internatio-

nalt udsyn og klarsyn omkring nødvendigheden af at bruge fredelige midler til 

at finde løsninger på uenigheder, som mødtes den 13. november 1943. Mødet 

handlede om hjælpearbejdet efter krigen, og man enedes bl.a. om at se på, om 

andre havde tilsvarende planer, og hvem der var villige til at rejse ud.

Mødedeltagerne var helt på det rene med, at genopbygningen som ud-

gangspunkt skulle organiseres af staten. Men civilsamfundet skulle også bi-

drage, og deres forbillede var bl.a. den schweiziske pacifist Pierre Cérésole, 

som i 1920 stiftede Service Civil International, en arbejdslejrorganisation som 

MS senere kom til at samarbejde meget tæt med.

Et par uger efter det første møde blev der afholdt endnu et forberedende 

møde, nu hos Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed, og med lidt 

flere deltagere. Her formaliserede man det videre arbejde med en form for se-

kretariat. Så sådan set kan man hævde, at foreningen allerede var etableret i 

slutningen af 1943. Dog havde den endnu ikke fået et navn. Det skete først på 

et møde den 24. januar 1944, som altså betragtes som Mellemfolkeligt Sam-

virkes fødselsdag. 

På den tid brugte man i pacifistisk orienterede organisationer gerne ordet 

fredsvenner om sig selv. Derfor var det ikke svært at blive enige om, at forenin-

gen skulle hedde Fredsvenners Hjælpearbejde, selvom mange vist ikke var 

specielt begejstrede for navnet. 

VIGTIGE BEGIVENHEDER 1944-1962
1944 Fredsvenners Hjælpearbejde (FH) stiftes af Aldrig mere Krig, Kvæker-

samfundet og Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed den 

24. januar. Andre organisationer kom hurtigt med i arbejdet.

1945  Det første hold ‘fredsvennehjælpere’ tager til Nordnorge for at hjælpe 

600 syge tuberkuløse russiske soldater, der var holdt som tyske krigs-

fanger. De følgende år bredte arbejdet sig til mange andre dele af 

Europa – Holland, Polen, Tyskland, Østrig, Finland.

1947 FH er ikke åbent for medlemskab, men der samles ind og oprettes 

lokalkomitéer over hele landet – i 1947 er der 52 lokalkomitéer.

1948 Første nummer af tidsskriftet ‘Kontakt’ udkommer, og der etableres 

tæt samarbejde med FN-organisationen UNESCO.

1949  FH skifter navn til Mellemfolkeligt Samvirke, fordi det ikke længere kun 

handlede om ‘hjælp’, men også om kulturelt samarbejde for at skabe 

forståelse og forsoning.

1950  Magleås Folkehøjskole oprettes som en selvejende institution. Her 

gennemføres kurser for jugoslaver, polakker og russere, som en del af 

international ungdomsudveksling. – I samarbejde med UNESCO og 
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I oktober 1952 indkalder MS til uformelt møde på Magleås Højskole, med 

deltagelse af prominente folk som Thorkil Kristensen, Jørgen Jørgensen og 

Per Hækkerup. Men der skulle gå mere end ti år, før Danmark fik sin første 

bistandslov, hvor det bilaterale samarbejde spillede en afgørende rolle. Her 

og nu foretrak politikerne at satse på den multilaterale indsats gennem FN-sy-

stemet.

MS kastede sig i mellemtiden over oplysningsarbejdet om ulandene med 

stor ihærdighed, i samarbejde med Unesco i Paris. Ghana og Indien stod i 

centrum. Ghana havde jo engang været dansk koloni og var på vej til selvstæn-

dighed. I Indien fandtes nogle højskoler efter dansk mønster, og der var sym-

pati for både Gandhi og Nehru. 

FORMAND
1944-46  Hagbard Jonassen 

1946-48 Finn T.B. Friis 

1948-57  Hagbard Jonassen 

1957 Bodil Koch 

1957-63  Mogens Pihl 

LEDER
1944-46  Elise Thomsen

1946-57  Arne Fremm 

1957-63  Kjeld Juul 

Lederne af MS var enige i, at teknisk bistand til udviklingslandene var bedst 

forankret i FN. Men de var også overbeviste om, at et folkeligt engagement kun 

lod sig gøre, hvis der var et direkte samarbejde mellem ‘dem’ og ‘os’. Indsat-

sen skulle levendegøres.

Derfor søgte man, i samarbejde med Unesco-kommissionen, at få støtte 

fra udenrigs- og undervisningsministeriet til et projekt i Mysore i Indien. Det 

handlede om mange penge efter tidens forhold, hele 13-14 mio. kr. for tre år 

omregnet til nutidsværdi. Forhandlingerne gik langsomt, og derfor søgte MS i 

1954 at involvere statsminister Hans Hedtoft ved at sende ham et brev, som 

også var en slags manifest for, hvordan MS mente, at projektet skulle gribes 

an. Allerede her aner man de værdier og principper, som MS’ arbejde kom til at 

bygge på:

“Gennem 400 år vænnede vi os til at betragte os selv som verdens absolut-

te centrum. Den øvrige verden opfattede vi nærmest som et operationsområde 

for vore interesser. Vi følte os sikre på, at vi ikke blot i henseende til magt, men 

også til kultur (religion og videnskab) var de andre absolut overlegne. Megen 

mistro og mistillid til den vestlige verden er blevet tilbage som et resultat af vort 

herredømme.

– med et håb om at arbejde med forsoning, som ikke lykkedes; og Frankrig – 

med genopbygning af en skole, hjælp til forældreløse jødiske børn, og ombyg-

ning af en gammel kaserne til vandrehjem.

MELLEMFOLKELIGHEDEN STOD IKKE ALENE
Foreningens stiftere havde aldrig haft til hensigt at skabe en ny humanitær or-

ganisation. Men virkeligheden var, at det i de første år efter krigen var nødven-

digt at starte med det helt konkrete materielle hjælpearbejde. Derefter kunne 

de tage fat på det, de for alvor ønskede at satse på, nemlig det mellemfolkeli-

ge. Udadtil blev det gjort ekstra tydeligt, da man i foråret 1949 ændrede navn 

til Mellemfolkeligt Samvirke.

Det mellemfolkelige kom i 40’erne og 50’erne til udtryk på mange måder. 

Der blev afholdt kurser, organiseret udvekslinger, sendt folk på internationale 

arbejdslejre, og gennemført højskoleophold for udlændinge. I den forbindelse 

oprettede MS i 1950 Magleås Folkehøjskole ved Birkerød som en selvejende 

institution. Den skulle om vinteren være seks måneders højskole med mellem-

folkeligt sigte og internationalt indslag i elevflokken, og om sommeren skulle 

den være ramme om kurser og stævner.

Sideløbende blev der stille og roligt udviklet et omfattende oplysningsar-

bejde til danskerne. For det var fra starten centralt i MS at få konkrete mellem-

folkelige aktiviteter til at gå hånd i hånd med oplysning. Alle kunne jo ikke tage 

på arbejdslejr eller højskoleophold, men alle kunne høre om det via foredrag, 

læse om det via pjecer og bøger, og opleve det via billeder og film. 

I den forbindelse kom tidsskriftet ‘Kontakt’ til at spille en central rolle. Det 

startede i 1948, mest som et udvidet medlemsblad. Men fra starten af 50’erne 

blev der sat turbo på det globale, og ‘Kontakt’ placerer sig fra omkring 1953 

som det første og førende danske magasin med fokus på udvikling og interna-

tionale forhold. 

Oplysningsindsatsen var altid en kombination af privat indsamlede midler 

og støtte fra det offentlige. Det var ‘den danske model’, og anderledes kunne 

det ikke være, hvis man ville ud i alle hjørner af det danske samfund. Det ville 

man, og det kom man! 

Allerede i 50’erne var mængden af udsendelser af materialer til danske 

folkeskoler og antallet af foredrag imponerende. Tallene eksploderede i 

60’erne, bl.a. takket være de mange udsendte, som vendte hjem med spæn-

dende beretninger fra lande i Asien og Afrika. Husk på, at vi levede i en tid, hvor 

det talte ord og det direkte møde på skoler og højskoler og i forsamlingshuse 

var efterspurgt.

VERDEN UDEN FOR EUROPAS GRÆNSER
Op gennem 40’erne havde MS udelukkende fokus på genopbygningen i Euro-

pa. Det ændrede sig markant i første halvdel af 50’erne, da frigørelsesproces-

sen i kolonierne tog fart, organisationerne i FN-systemet begyndte at markere 

sig, og rivaliseringen mellem Øst og Vest om de nye staters gunst for alvor 

begyndte. 
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Udvalgets forslag er ikke MS’ kop te. Forslaget er centralistisk og statsstyret 

og giver ikke mulighed for det oplysningsarbejde, man fandt helt afgørende. 

Loven garanterede på ingen måde MS økonomisk støtte, men det skulle i de 

følgende år vise sig at blive en realitet. 

MS STYRER DEN FØRSTE DANMARKSINDSAMLING
Lad os slutte denne første periode i foreningens historie med det, man næsten 

kunne kalde for MS’ oplysningsmæssige svendestykke: “Landsindsamlingen 

Danmarks U-landshjælp”. 

Allerede i juni 1961 skrev MS til statsministeren og foreslog en bredt anlagt 

oplysnings- og indsamlingskampagne. Bistand til ulandene var noget nyt. 

Statsministeren var positiv. Arbejdet gik i gang. Der blev nedsat et arbejdsud-

valg og senere et præsidium af fremtrædende personer. Den første ‘Danmark-

sindsamling’ var en realitet.

Logistikken lå hos MS, men mange andre organisationer var med. Der blev 

dannet 463 lokalkomitéer, og mindst 1.400 skoler deltog i “Danske Skolers 

U-landshjælp” for at samle penge ind til skolebyggeri i Marokko. En folder med 

oplysninger om de ni projekter, man efterfølgende ville støtte, blev udsendt i 

1,6 mio. ex. Der blev lavet plakatkonkurrence, vandreudstillinger og kortfilm til 

biograferne.

Radio og fjernsyn deltog, med masser af både oplysende og underholden-

de indslag. Skriverierne i dagbladene plus fag- og foreningspressen var massi-

ve. Der var i sandhed tale om en landsindsamling, som mobiliserede hele lan-

det. Ja, snarere end en indsamling kan man nærmest tale om en samling 

omkring en sag.

Det endelige resultat blev 12 mio., svarende til cirka 140 mio. i nutidspenge. 

Regeringen havde besluttet at doble op, så alt i alt blev det til 24 mio. – 280 

mio. målt i dagens værdi. 

Men for de mange enkeltpersoner og organisationer, der var med til at gen-

nemføre indsamlingen, var det ligeså vigtigt, at Danmarks nye program for 

hjælp til udviklingslandene nu var placeret i den folkelige bevidsthed. 

Netop hvis vi vil se hen imod en heldig gennemførelse af en teknisk moderni-

sering af de tidligere kolonilande, er det af stor vigtighed, at vi ikke overser den 

kulturelle og rent menneskelige side af spørgsmålet. Som de trænger til at få 

opbygget virkelig tillid til os, trænger vi til at erkende, at de er mennesker som 

vi, og at de ingenlunde betegner et lavt eller blot lavere stade. 

For vor egen skyld trænger vi til at blive stillet ansigt til ansigt med de andre, 

ligesom de trænger til i ro at opleve os, som vi er, når vi er hjemme hos os selv 

og ikke optræder som missionærer for en religion eller fortalere for en bestemt 

teknisk civilisation. Efter vor mening burde disse spørgsmål i hele deres økono-

miske, politiske og menneskelige rækkevidde arbejdes således ind i det danske 

folk, at de simpelthen bliver en del af vor folkelige bevidsthed.”

Først fem år senere, i juni 1959, blev støtten til Mysoreprojektet godkendt 

af finansudvalget. Der var mange politiske intriger og administrative finurlighe-

der undervejs. Forsinkelsen medførte, at Ghana – ikke Mysore – blev den før-

ste konkrete ulandsindsats fra MS. I juni 1958 ankom familien Pedersen til 

landsbyen Tsito. Her var MS involveret i bygningen af en højskole, faglige kur-

ser for landsbyens håndværkere, undervisning af kvinderne og meget andet.

DANMARKS FØRSTE BISTANDSLOV 
MS var ikke den eneste danske organisation, som i disse år vender blikket mod 

Syd. Det er heller ikke MS, som egenhændigt sørger for, at Danmark den 19. 

marts 1962 får sin første “Lov om teknisk Samarbejde med Udviklingslande-

ne“. På den anden side er der heller ingen grund til at skjule, at MS spillede en 

vigtig rolle. 

I september 1958 nedsætter forretningsudvalget et udvalg, som får til op-

gave at formulere en fremtidsvision for foreningen. De drøftelser kom hurtigt til 

at fokusere på mulighederne for at skabe et bilateralt dansk bistandsprogram, 

og i januar 1960 konkretiserer formanden, professor Mogens Phil, hvad han 

mener snart vil ske.

Der vil blive etableret en central organisation til at tage sig af et udvidet 

dansk hjælpearbejde, og det kommer til at påvirke MS. Der var tre muligheder. 

Hvis MS holdes udenfor den nye organisation, må foreningen opløses. Hvis 

MS tager initiativet, kunne man påvirke udformningen, og så ville MS sikkert 

også blive opløst, men kunne ‘genopstå’ i den nye organisation. Sidste mulig-

hed var, at MS fortsatte som nu, men så sikkert i en svækket udgave.

MS vælger at være proaktiv og gå i aktion. Man sender et fire siders brev til 

undervisningsministeren, med kopi til statsministeren og udenrigsministeren 

og senere det relevante folketingsudvalg. MS lægger ikke skjul på, at man som 

den eneste danske organisation har erfaring med bilateralt projektarbejde. 

Man foreslår også, at alle relevante danske organisationer bør deltage. 

MS står i januar 1961 for en vigtig konference på Christiansborg, og nogle 

få dage før har regeringen nedsat det såkaldte 5-mandsudvalg, som bestod af 

fem mænd. Én af dem var MS’ formand, Mogens Pihl. En anden var formanden 

for Dansk Ungdoms Fællesråd, Christian Kelm-Hansen, som nogle år senere 

blev MS’ generalsekretær.
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FRØET TIL EN GRÆSROD
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MS er blevet beskyldt for så meget. For at være afhængig af statslige midler; 

for at bruge statslige bevillinger til politisk betingede formål; for mangel på 

folkelig basis; for at give et spinkelt organisatorisk demokrati for megen 

tilfældig magt. Men den historiske arv er klar nok. Den er politisk, fredspolitisk 

om man vil. Frøet til den oprindelige græsrod, som udviklede sig fra januar 

1944, blev sået af de danske fredsbevægelser, som forberedte efterkrigstidens 

internationale danske hjælpearbejde allerede mens Danmark var besat.

DE AKTIVISTISKE PACIFISTER
Der var fremsynethed, men også frustration. Fredsvennerne, som de kaldte 

sig, ville ikke bære våben, heller ikke i modstandsbevægelsen, men som pa-

cifister var de aktivister. De internationale pacifister havde brugt år af deres 

liv i en tabt kamp mod 1930’ernes oprustning. De havde set den uundgåelige 

udvikling mod krig, men følt at krigen kunne være undgået, hvis magthaverne 

havde lyttet til den internationale fredsbevægelse, som dengang var stærkere 

end i dag. 

Nu var krigen der. Danmark var besat, og pacifisterne var – efterhånden 

som fredsbevægelsen udviklede sig – også under angreb. Flere og flere fandt 

det svært at forstå eller respektere den hundrede procents pacifisme. 

Nogle aktivister vendte deres frustration til en fremsynet planlægning af 

efterkrigstidens indsats for forsoning og genopbygning.

Da Aldrig mere Krig (AmK) holdt årsmøde i København i påsken 1943 med-

delte formanden, valgmenighedspræst Uffe Hansen, at bestyrelsen havde 

vedtaget at oprette en fond, “som kan stå rede når krigen slutter, og da mulig-

gøre et hjælpearbejde ved genopbygning af krigsramte hjem”.

Allerede i efteråret 1941 havde AmK’s agitationsleder Svend Haugaard 

snakket med den daværende formand Hagbard Jonassen om behovet for en 

genopbygningsindsats efter krigen, og i februar 1942 havde AmK’s hovedbe-

styrelse vedtaget at stifte en fond for at finansiere arbejdet.

Økonomien skulle blandt andet sikres ved salg af 5-øres mærkater. Der 

skulle skaffes mange penge, men fra starten stod det klart, at målet ikke pri-

mært var økonomisk bistand: 

“Den væsentligste indsats vi fredsvenner vil kunne øve, bliver ikke af øko-

nomisk art – men arbejde. Vi skulle gerne kunne vise, at hvis der kræves en 

rent korporlig indsats, så kalder man ikke forgæves på os. Så stiller vi op uden 

at spørge om dagløn her i Danmark eller i udlandet, hvor det trænges hårdest.”

AmK’s beslutning om oprettelsen af en hjælpefond blev det første konkrete 

skridt til en formalisering af et samarbejde om “Fredsvenners Hjælpearbejde” 

(FH), som blev besluttet på et møde i København den 24. januar 1944. Delta-

gerne var i første omgang Vennernes Samfund (Kvækerne), Kvindernes Inter-

nationale Liga for Fred og Frihed og Aldrig mere Krig.

Debatten blandt de danske pacifister var i det tredje besættelsesår både 

præget af tanker om efterkrigstidens indsats og af granskning af årsagerne til 

Anden Verdenskrigs udbrud. På AmK’s sommerlejr i 1943 var ét af temaerne 

“Sammenbrud og genopbygning”. 

Midt under krigen diskuterede man på sommerlejren, hvordan freden skul-

le fastholdes i et fremtidssamfund, hvor staterne måtte samarbejde inden for 

rammerne af en international pagt.

En helt central person i diskussionen om den internationale civile indsats 

efter krigen var Elise Thomsen fra Kvækercentret i Danmark. Elise Thomsen 

havde i 1937-38 under den spanske borgerkrig arbejdet for børn i Barcelona. 

Hun gjorde det ud fra kvækernes idé om, at der skal arbejdes for forsoning 

og broderskab, selv dér, “hvor hadet flammer, og kærligheden synes uddød”. 

Elise Thomsen bistod både med praktisk erfaring fra hjælpearbejde under krig 

og med forsoningsideologi.

En anden ‘ideolog’ var den svenske forfatterinde, pacifisten og feministen 

Elin Wägner, hvis ord “Lad ikke hadets ord blive morgendagens verden!” ofte 

blev citeret. 

Elise Thomsen refererede, hvordan man i Sverige forberedte et hjælpear-

bejde. Den svenske socialpsykolog Alva Myrdal havde i Stockholm i november 

1942 sagt:

“Vi bør vide, at man ude i verden ser hen til de små neutrale demokratiske 

stater som formidlere, ikke mindst når stridighederne drejer sig om racepro-

blemer. Ungdommen har i virkeligheden nye riger at rette blikket imod med 

hensyn til fremtidens arbejde. Ikke som opdagelsesrejsende, men som tjenen-

de, hvilket er det eneste, som kan løfte os ud over vores rolige og beskyttede 

tilværelse.”

Alva Myrdal forudså en international socialhær i et moderne korstog af læ-

ger, lærere, socialarbejdere, ingeniører og arkitekter. Denne sociale hær skulle 

følge efter krigens sejrende militære hær.

Elise Thomsen fortalte om “planlæggelsen af den nye fredens verden som 

jo må komme”, og hun blev en hovedkraft i det danske hjælpearbejde. FH fik 

den første postadresse i Vendersgade 29 i København. Det var Kvækercen-

trets adresse.
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Holdet af danskere i Trondenes- 

lejren i Lofoten i Norge i 1945. 

Her sørgede de i nogle måneder 

for uddeling af køkkengrej og tøj, 

suppe til skolebørn og meget 

andet.

I Polen arbejdede folk fra Freds-

venners Hjælpearbejde med 

suppestationer og ambulatorier. 

Her er der i 1946 gang i suppe-

servering i Stopnica, som ved 

krigens slutning var næsten 

fuldstændig ødelagt.

Et hold danskere fra Fredsvenners 

Hjælpearbejde på vej til Finland 

i 1946, efter at have deltaget i et 

forberedelseskursus på en til to 

uger. Formålet med kurset var at 

deltagerne skulle lære FH’s formål 

og principper at kende.

Det første udvalg bag FH fik syv medlemmer: To fra hver af de stiftende orga-

nisationer Aldrig mere Krig, Kvækerne og Kvindernes Internationale Liga for 

Fred og Frihed, samt Finn T.B. Friis som enkeltperson. Formand blev Hagbard 

Jonassen, der på dette tidspunkt var næstformand for AmK. Elise Thomsen 

blev sekretær.

Andre organisationer, der kom med i arbejdet, var Dansk Fredsforening, 

Kirkeligt Verdensforbund, Kristeligt Fredsforbund og Ungdommens Fredsud-

valg.

FLYGTNINGE KOMMER TIL VRAA
Den første pjece udsendt af FH i 1944 understregede, at genopbygningsop-

gaverne ville blive så store efter krigen, at det måtte blive regeringerne, der 

påtog sig hovedparten af den økonomiske hjælp. Men ingen kunne forholde 

sig passive.

Under overskriften “Mellemfolkeligt Hjælpearbejde” bragte Amk’s blad et 

uddrag af pjecen, hvori det bl.a. hed:

“Alle der overhovedet gør sig tanker med hensyn til den verden, der skal 

komme efter krigen, vil forstå, at ingen har lov til at lægge hænderne i skødet 

og se til, når verden skal bygges op igen materielt og moralsk, og de bør søge 

at skaffe sig viden bl.a. om, hvad der har ført os i den ulykke, der nu er over 

verden, og hvad der bør gøres for at forhindre noget lignende i fremtiden. 

“Og alle de, der føler det som en uafviselig opgave at gøre en personlig 

indsats på den ene eller anden måde ved selve genopbygningen, bør desuden 

gøre sig bekendt med de erfaringer, der tidligere er gjort under lignende forhold 

og dygtiggøre sig selv med det for øje, at blive så god en hjælper som muligt.

“Og hermed tænkes ikke blot på det manuelle arbejde. Her er det, det pri-

vate initiativs værdi skal vise sig, idet enhver, der tænker sig muligheden af at 

gå ind i aktivt hjælpearbejde, først og fremmest må gøre sig klart, at han eller 

hun ikke blot skal yde et manuelt arbejde, men i lige så høj grad skal være med 

i et forsoningsarbejde, et arbejde på at udslette det had, som krigen fører med 

sig og i stedet virke for forståelse og god vilje mellem mennesker.”

Rundt om i landet sad fredsvenner og andre, der gerne ville gøre en indsats 

og forberedte sig, samtidig med at de – mens krigen stod på – søgte at støtte 

det hjælpearbejde, som allerede var muligt.

Et af stederne var Vraa i Nordjylland, hvor agitationsleder Sven Haugaard 

fra AmK var lærer på Vraa Højskole. Lokalt var han også med i andre hjæl-

peindsatser, bl.a. i organiseringen af Norgeshjælpen, der allerede startede i 

vinteren 1941-42. 

Trods besættelsen af de to lande var det muligt at sende pakker fra Dan-

mark til Norge, hvor fødevaresituationen var langt alvorligere end i Danmark. 

På et tidspunkt besøgte “Danskehjelpen” (som den hed i Norge) 55.000 norske 

folkeskolebørn fra mere end 35 forskellige suppestationer. Der blev fra decem-

ber 1943 lavet månedlige skoleindsamlinger, og der blev tegnet ‘fadderska-

ber’. Der blev også i Danmark samlet ind til Røde Kors pakker til norske fanger 

i tyske koncentrationslejre.

Vraa Højskoles elever lavede indsamling blandt samtlige danske højsko-
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leelever. Der blev også tidligt lavet lokale studiekredse, hvor man begyndte 

at tale om hjælpearbejdet efter krigen. Umiddelbart efter besættelsen viste 

det sig, at der ikke kun var behov for hjælpeindsatser uden for Danmark, men 

også lokalt. 

Den 4. maj kom 300 flygtninge til Vraa med et opsamlingstog. De kom fra 

store dele af det centrale og østlige Europa, og mange var i en ynkelig forfat-

ning. En kvinde med et barn i barnevogn var krigsenke og havde været på 

landevejen så længe, at frosten havde taget syv af hendes tæer. Hendes barn 

og fem andre flygtningebørn døde i den første uge i Vraa.

De fleste flygtninge var tyske eller tysktalende, og de var ikke populære. De 

blev indkvarteret i snavs og svineri i et gammelt hotel, der havde været brugt 

som logi af tyske soldater. I første omgang fik de ingen hjælp, og da Svend 

Haugaard, hans kone Bergljot, samt en anden fra højskolen, Inge Brandt Peter-

sen, ville hjælpe, blev de afvist af vagter fra modstandsbevægelsen. 

Angsten for en tyfusepidemi blandt flygtningene gav dem dog adgang, 

men modvilje var der stadig. Svend Haugaard fortæller, at mange flere ville 

være døde, hvis ikke den lokale læge havde givet en vrangvillig apoteker ordre 

til at udlevere medicin. 

Svend Haugaard var med til at organisere lokalt arbejde i Vraa, men var 

samtidig fra 1942 og 1943 på nationalt plan på AmK’s sommerlejre med til at 

etablere den første orienterende uddannelse af hjælpere til en international 

indsats.

Og samtidig med, at man efter den officielle etablering af FH i januar 1944 

begyndte at samle penge ind, startede man med at registrere ‘hjælpere’, der 

var parate til at tage af sted efter krigen.

INDSATSEN I FINNMARKEN I NORGE
Efter befrielsen kunne det derfor gå hurtigt. Hjælpearbejdet var forberedt så 

godt, at den første frie uddannelseslejr kunne starte i juni 1945. Der blev holdt 

i alt fem uddannelseslejre i sommeren 1945 i Skive, Tryllevælde, Rynkeby, Gør-

ding og Byrup.

Mange kom gennem fjorten dages uddannelseslejre, og de første kom 

hurtigt af sted. Det første hold “fredsvennehjælpere” forlod Danmark den 3. 

juli 1945. Det var tyve sygeplejersker, der skulle hjælpe 600 syge tuberkuløse 

russiske soldater, der som tyske krigsfanger var efterladt i en primitiv fangelejr 

lige syd for polarcirklen ved Mossjø i Nordnorge.

Sygeplejerskerne fik brug for den nødtørftige uddannelse, de havde fået, 

forhåbentlig også om krigspsykoser. I en af de første rapporter nogen udsendt 

FH/MS-medarbejder har sendt hjem, skriver én af sygeplejerskerne i somme-

ren 1945:

“I vores forhold til de russiske patienter måtte vi fare med lempe; det gjaldt 

jo først og fremmest om at vinde deres tillid. Det, det kneb mest med, var mad-

spørgsmålet. Efter flere års ophold i fangelejre havde de fleste madpsykose, så 

de gemte mad i senge og alle vegne. Mad, som de aldrig kunne overkomme at 

spise alligevel. Halve rugbrød, sild og smør i sengen var intet særsyn. Havde 

man lige været to om at rede seng for en virkelig dårlig patient, kunne man et 

øjeblik efter møde ham på vej til toilettet, tynd og afkræftet, vaklende af sted 

med store støvler og skindhue på, selvom der var 28 graders varme – man 

lagde ikke en så kostbar genstand fra sig.”

Den første store og langvarige ‘arbejdsplads’ blev den norske del af Finn-

marken. De tyske tropper havde i efteråret 1944 gennemført den brændte jords 

politik i Finnmarken for at sinke eller hindre den russiske fremmarch. Tyskerne 

havde brændt eller sprængt alt: huse, fundamenter, broer, kajer, redskaber, 

maskiner og telefonpæle. Husdyr var slået ned. 60-70.000 mennesker måtte 

flygte fra et område, der er større end Danmark, men meget tyndt befolket.

Fra efteråret 1945 og de næste år arbejdede i alt 100 danske FH-frivillige i 

dette område. Efter sygeplejerskerne blev det første hold – med en vis forsin-

kelse – sendt fra Danmark den 29. august 1945. Det var ni mænd og to kvinder 

i alderen 24 til 32 år. Der var to ingeniører, en maskinmester og en maskinar-

bejder, en blikkenslager og en skibstømrer, en landmand og en gartner, en 

sygeplejerske og en sekretær, samt en højskolelærer.

Højskolelæreren var Svend Haugaard, der i sine erindringer fortæller, at 

den allerførste station ikke blev selve Finnmarken, men Lofotens nordligste ø 

Hinøy. Her var der på nordspidsen en stor tysk militærlejr, der blev betegnet 

som ét af Europas stærkeste fæstningsanlæg. Under det meste af krigen var 

der mellem 4.000 og 5.000 tyske soldater, og da danskerne kom i begyndelsen 

af september, var der endnu mange tilbage. 

De havde endnu ikke fået engelsk tilladelse til at rejse hjem, skriver Svend 

Haugaard. Alle var imidlertid interesseret i at de kom af sted, for lejren kun-

ne bruges til midlertidig indkvartering af Finnmarksflygtninge på vej hjem. Det 

endte derfor meget hurtigt med, at tyskerne fik en hjemsendelsestilladelse ud-

formet på tysk af de danske FH-frivillige med et stempel fra FH.

Det tyske militær havde (også) tabt kampen mod lus og rotter, og fredsven-

nerne overtog barak efter barak og arbejdede i døgndrift med indsamling, op-

rydning, istandsættelse, rengøring og aflusning. Gradvist blev lejren til skole, 

børnehjem og hospital, og i løbet af den første vinter overvintrede omkring 

2.000 finnmarkinger i lejren på deres vej tilbage mod genopbygningen af deres 

byer og hjem.

Militærlejren skiftede karakter og blev menneskelig. “Hurra for den danske 

pige, der fandt på at sprætte hagekorsflag op og lave de nydeligste gardiner af 

stoffet,” skriver Haugaard.

Danske frivillige var de første udenlandske hjælpere i området. Snart blev 

nye danske FH-hold placeret i grupper rundt om i Finnmarken, hvor de var 

med til at give hjælp ikke mindst ved bygning af boliger og med sygepleje.

En rapport fortæller om en dreng, der i efterkrigsmånederne kom ud for en 

alvorlig granateksplosion, som gav ham alvorlige blødninger fra begge ben. 

En dansk sygeplejerske fik blødningen standset og sejlede med ham ti timer i 

en tyve fods fiskekutter, inden de nåede frem til en læge. På hjemturen var det 

storm, og turen varede 26 timer.

Arbejdet bød også på fantasifulde genbrugsopgaver. En elektroingeniør 

blandt de danske frivillige afmonterede el-materiel fra den tidligere militærlejr 

og fik ruinen af et elværk til at fungere.



STARTEN PÅ INTERNATIONALE ARBEJDSLEJRE
Efterhånden blev lejrene i Finnmark internationale, men den danske indsats 

varede flere år og omfattede mange hold. Danskerne fik megen anerkendelse 

for indsatsen både officielt og uofficielt. Den officielle norske Gjenreisningsle-

delse sagde om den danske frivillige indsats i Finnmark, at der intet var, “som 

har været så uegennyttigt og effektivt i forhold til størrelsen af den indsatte 

arbejdskraft”.

Den norske journalist Asbjørn Aude skrev i en kronik i Politikens juleaftens-

udgave i 1946 om “De rene af hjertet”:

“Den lille internasjonale krets af fredsvenner som de danske hjelpearbejde-

re tilhører inntok den rosverdige konsekvens av sin passifistiske innstilling, at 

de ville gjøre en personlig innsats for å hjelpe den demokratiske del av verden 

til å vinne den fred. De ville virke der hvor forholdene var vanskeligst. Noen av 

dem kom til Finnmark. Det var de danske, som kom først. Tiltross for sin stille 

og beskjedne optreden, som faktisk avverget enhver publisitet omkring dem, 

ble de i den grad lagt merke til, at Fredsvenners Hjælpearbejde i Norge – til-

tross for, at de senere fikk tilslutning av svensker, engelskmenn, amerikanere 

og nordmenn – kom til at gå under navn av ‘Danskehjelpen’.”

I april 1946 havde den danske journalist Anders Georg besøgt Finnmar-

ken og skildret, hvordan danske frivillige nord for Polarcirklen var med til at 

genskabe levevilkår for 70.000 mennesker. Det var en reportage i Politiken 

fra et frivilligliv i 21 frostgrader og med en vind, der på samme tid er isnende 

og brænder som stikflammer med huden. Anders Georg rapporterer om 70 

danske frivillige, de fleste fra fredsvennerne, resten fra Teknisk Hjælpekorps.

“Ingen af de 70 danske i Finnmarken får løn for deres arbejde. De har stil-

let deres arbejdskraft gratis til rådighed og får blot 25 kroner om måneden til 

cigaretter og frimærker. Deres organisationer i Danmark har sørget for udrust-

ningen.”

Det økonomiske niveau i FHs hjælpearbejde (25 kr. pr. måned plus udrust-

ning og ophold) var meget lavere end andre hjælpeorganisationers. Der var 

klasse til forskel, men der var en stærk vilje til, at de indsamlede midler skulle 

spares til størst mulig hjælp.

FH fik hurtigt offentlig anerkendelse af Socialministeriet og af efterkrigsti-

dens “Samarbejdsudvalg for Internationalt hjælpearbejde”. Allerede dengang 

havde man opfundet det også senere anvendte princip om, at det offentlige 

doblede indsamlede midler op.

Alligevel var de første budgetter små. Det første egentlige regnskabsår var 

på 16 måneder fra september 1944 til 31. december 1945, og indtægterne var 

på godt 147.000 kr., hvoraf ca. 68.000 kr. kom fra samarbejdsudvalget. Da ar-

bejdet blev rigtigt velorganiseret, havde man i første halvdel af 1946 indtægter 

på over 300.000 kr., hvoraf halvdelen var indsamlede penge.

Rundt om i landet blev der oprettet lokalkomitéer, som både indsamlede 

penge og tøj og fødevarer. Nogle af de første opgaver blev generelt i arbejds-

programmet beskrevet som bespisning, tøjhjælp, lægehjælp, børnehjælp bl.a. 

ved oprettelse af børnehjem, oprydning i ruiner og bygning af nye hjem.

Svend Haugaard brugte de første to år efter befrielsen fuldtids på FH, og 

han siger, at man efterhånden blev klar over, at de nødvendige egenskaber for 

de frivillige måtte være: “Praktisk håndelag, evne til at omstille sig i forhold til 

opgaverne, ønske om at yde hjælp.” I forbavsende grad lykkedes det at finde 

de rette.

Norge var det første land, der modtog FH-frivillige, siden fulgte en række 

andre lande. I et lille hæfte om FH som Svend Haugaard afsluttede i august 

1947, fortælles der om dansk frivilligindsats i syv forskellige europæiske lande 

udover Danmark: Norge, Finland, Holland, Polen, Østrig, Frankrig og Tyskland. 

Elise Thomsen blev igangsætter og leder af arbejdet i Østrig.

Hjælpearbejdet i Polen og Tyskland stillede de frivillige over for en gruop-

vækkende elendighed. Arbejdet i Tyskland blev sat sent i gang, fordi de danske 

myndigheder indtil efteråret 1946 afslog at give tilladelse til frivilligt hjælpear-

bejde hos den store taber. De første FH-frivillige kom til Tyskland i januar 1947.

Samme forår startede FH sammen med Røde Kors og Red Barnet børne-

bespisningsprogrammer i Sydslesvig og Holsten. De to organisationer bespis-

te hver 28.000 børn, FH 18.000 børn fordelt på tre stationer. Senere var FH 

med til at oprette børnehjem flere steder bl.a. i Braunlage i Harzen og i Ham-

burg. Der var de følgende år danske FH-hjælpere i en lang række internationalt 

organiserede lejre.

Lejrene blev også en ny start for internationalt ungdomsarbejde og udveks-

ling, og FH var også allerede i 1947 i samarbejde med andre europæiske orga-

nisationer og FN’s kulturorganisation UNESCO i Paris med til at formalisere et 

internationalt arbejdslejrsamarbejde. 

På baggrund af de første hjælpelejre spurgte Svend Haugaard retorisk i 

pjecen fra 1947:

“Mon ikke disse lejre er en lige så god hjælp til Tysklands demokratisering 

som eksport af soldater?”
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KONTAKT 
EN PIONÉR I 
OPLYSNINGSARBEJDET OM 
UDVIKLINGSLANDENE

Det første nummer af ‘Kontakt’ kom på gaden i 1948. Fra og med 1952 havde 

bladet især fokus på udviklingsproblematikken, og det kan man godt tillade sig 

at betegne som starten på det professionelle oplysningsarbejde om udviklings-

landene i Danmark. 60 år efter starten måtte ‘Kontakt’ kaste håndklædet i 

ringen, da tilskuddet til MS’ oplysningsarbejdet blev skåret dramatisk af en 

borgerlig regering.   

 

ET VIGTIGT FLAGSKIB FOR MS 
MS kom til verden som ‘Fredsvenners Hjælpearbejde’ i januar 1944, og allerede 

fra oktober 1944 blev alle, der havde meldt sig til foreningens hjælpearbejde, 

holdt orienteret om hvad der foregik af foredrag, studiekredse, træningslejre og 

lignende gennem de såkaldte ‘Meddelelser’. Fra januar 1946 blev ‘Meddelel-

ser’ afløst af bladet ‘Fredsvenners Hjælpearbejde’, som udkom hver måned til 

og med september 1948. Derefter stod der ‘Kontakt’ øverst på forsiden.

Kontakt var noget ganske andet end et almindeligt foreningsblad. Det var 

vel det første professionelle magasin i Danmark om verden omkring os. Fra og 

med 1951 begynder fokus at skifte fra hjælpearbejdet i Europa til frigørelse og 

afkolonisering i Syd. 

I efteråret 1952 kommer den første artikel, som direkte foreslår, at Danmark 

bør tage del i hjælpen til de ‘underudviklede lande’. Det understreges, at hele 

befolkningen skal inddrages. Derfor er der behov for et stort anlagt oplysnings-

arbejde, hvilket er helt i tråd med det synspunkt, som MS kommer til at forfæg-

te i de næste ti år frem til vedtagelsen af den første lov om Danmarks samar-

bejde med udviklingslandene.

Fra og med 1953 handler artiklerne næsten udelukkende om ulandsproble-

mer. De fleste artikler er oversat fra udenlandske tidsskrifter, og kendte navne 

som Dag Hammerskjöld, Gunnar Myrdal og Margaret Mead optræder. 

Fra 1956 til 1963 indgås der en aftale med Unesco-tidsskriftet ‘Courier’, så 

Kontakt i fire af de ti årlige numre fremstod som særlige Kontakt-Courier udga-

ver med oversættelse af Courier-artikler.

Hvis der i det første tiår var flere udenlandske end danske skribenter i Kon-

takts spalter, så gælder det omvendte i de efterfølgende næste fem årtier. Tids-

skriftet bliver i stigende grad ikke blot en central formidler af grundlæggende 

viden om verdens udvikling i Syd og vores egen sammenhæng med denne 

udvikling. Det bliver også en vigtig kamp- og debatplads om Danmarks udvik-

lingsbistand.

Redaktørerne lyttede med forskellige grader af opmærksomhed til de posi-

tioner, MS som forening forfægtede. Men ansvaret for redaktionen af bladet lå 

hos redaktøren, med lederen af oplysningsafdelingen som juridisk ansvarlig. I 

det følgende fortæller nogle af redaktørerne om deres tid med Kontakt.

BISTAND OG UDVIKLING BLEV SAT TIL DEBAT
UFFE TORM, REDAKTØR 1973-1980
Jeg tiltrådte som honoraraflønnet deltidsredaktør (kr. 8.000 pr. nummer) den 

1. september 1973. Efter et års ansættelse ønskede jeg at blive fastansat på 

heltid og aflønnet i henhold til Dansk Journalistforbunds overenskomst med 

Udenrigsministeriet. Det gik MS med til.

I ansættelsesbrevet fik jeg sikret redaktørens redaktionelle frihed, og som 

noget nyt blev der nedsat et af MS uafhængigt rådgivende redaktionspanel for 

redaktøren.

Jeg udbyggede og skærpede den redaktionelle linje, der blev indledt af 

Sven Skovmand, som var redaktør i årene 1963-70. Kontakt fortsatte dermed 

udviklingen fra at være et foreningsblad til at blive det første danske tidsskrift 

om forholdene i de såkaldte ulande og den danske og internationale udvik-

lingsbistand til de nye selvstændige stater.

MS og Kontakt havde siden begyndelsen af 1950’erne været forkæmper 

for etableringen af et bilateralt dansk bistandsprogram til fordel for udviklings-

landene. MS fik selv en væsentlig rolle heri som ansvarlig for rekruttering og 

udsendelse af u-landsfrivillige. Dette forhindrede dog ikke Kontakt i at forholde 

sig kritisk til både den statslige danske og den internationale udviklingsbi-

stand. 

I lederen i mit første nummer i 1973 – om udviklingsbistand ca. 10 år efter 

opstarten af den danske bistand – skrev jeg, at selve udviklingsbistanden og 

udviklingsbegrebet måtte sættes til debat. På baggrund af denne “programer-

klæring” udviklede Kontakt sig i 70’erne til et globalt magasin med fokus på 

udviklingsmæssige problemer både nationalt, regionalt og internationalt. 

Kontakt udgav dels temanumre om enkelte udviklingslande eller regioner 

og dels om tværgående udviklingspolitiske problemstillinger som fx befolk-

ningsproblemer, sundhed, kvinders manglende ligestilling samt om dansk og 

international udviklingsbistand. 

Den globale tilgang gav sig også udslag i temanumre om fx nedrustning, 

migration- og flygtninge, fagbevægelsen og international solidaritet, menne-

skerettigheder, erhvervslivets rolle samt udviklingsproblemer i Nord, indianer-
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KONTAKT BLEV MIN SKÆBNE
ALEX FRANK LARSEN, REDAKTØR 1993-1996
Kort efter min tiltræden på Kontakt i januar 1993 oplevede jeg, hvordan én af 

mine historier på DR Dokumentar udløste et dramatisk politisk efterspil. Mit 

program ‘Blodets Bånd’ om knægtelse af tamilske flygtninges rettigheder i 

Danmark havde medført en langvarig dommerundersøgelse i Højesteret. Rap-

porten blev offentliggjort den 14. januar og førte samme dag til Schlüter-rege-

ringens fald. 

Tamil-sagen var enhver reporters våde drøm. Jeg havde ikke fulgt den fra 

starten. Tværtimod gik jeg først ind i sagen, da statsminister Poul Schlüter 

pakkede den og pressens interesse bort med ordene: “Der er ikke fejet noget 

ind under gulvtæppet.” Det sendte mig ud til den blodige borgerkrig i Sri Lanka 

for at finde ofre for justitsminister Erik Ninn-Hansens famøse lovbrud mod de 

familier, som han i strid med loven havde “nedprioriteret”. 

Derfor blev jeg ofte spurgt, hvad pokker jeg ville som vikar på Kontakt. Det 

gav jeg svar på i en slags programerklæring til medlemmerne af MS, der be-

gyndte med disse ord:

“Verden er ved at vælte. Hele kontinenter er i opbrud. Fanatismen marche-

rer. Vi ser levende lig vakle ud af kz-lejre (på Balkan) og ørkener overstrøet med 

visnede børn. Jeg frygter, at vi på mange måder står ved en begyndelse til 

noget, som kræver handling, engagement og viden på en anden måde, end vi 

før har oplevet. Her mener jeg, at både MS og et blad som Kontakt har en 

vigtig rolle at spille.

“Kontakt skal ikke være en bagudskuende genfortælling af det, der har 

stået i aviserne. Vi vil beskrive de tendenser og fænomener, som kommer til at 

præge udviklingen på vores klode – især det man kalder Nord-Syd konflikten. 

Det handler om grimme ord som økologisk sammenbrud, befolkningseksplosi-

on, slavehandel, hungersnød og AIDS. Bag dem ligger en virkelighed, som 

meget snart banker på vores dør. De aktuelle flygtningeproblemer er kun be-

gyndelsen.”

Jeg skrev ikke, hvorfor jeg havde sagt op i DR Dokumentar – at en svag 

chef havde stoppet to af mine næsten færdige historier, dels om AIDS-forsk-

ning i Danmark og USA, dels om tre børn alene på flugt fra Somalia, Irak og 

Vietnam. Historien om de uledsagede børn bragte jeg som tema i mit første 

nummer af Kontakt. 

Fra efteråret 1993 gav vi Kontakt undertitlen ‘Internationalt Magasin’ og 

tilføjede en række nye faste rubrikker med nyheder om kulturmødet – verdens-

musik, litteratur, film, rejser, miljø, osv. 

Vi udskrev en fotokonkurrence med globale motiver og opfordrede forfatte-

re til at skrive om oplevelser fra udviklingslande. Det gav os fremragende es-

says fra Benny Andersen, Lars Bonnevie, Jan Bredsdorff, Maria Giacobbe, 

Carsten Jensen, Maria Helleberg, Troels Kløvedal, Jørn Riel og Klaus Rifbjerg. 

Der var kort sagt gang i butikken, og det paradoksale var, at jeg i en græs-

rodsorganisation med få midler og politisk fokus på verdens skæve udvikling 

oplevede større journalistisk frihed end i den prestigiøse dokumentargruppe i 

et DR, der var bange for sin egen skygge og bl.a. andet havde aflyst genudsen-

delserne af ‘Blodets Bånd’. 

ne i Amerika, udviklingen i Østeuropa og situationen i en række af verdens 

brændpunkter.

Især sådanne numre gav ofte anledning til politisk debat både i offentlighe-

den og internt i MS – og til ambassadeklager fx fra Den israelske Ambassade, 

som på baggrund af Israel/Palæstina-nummeret kritiserede Danidas støtte. 

Kontakt overlevede både dette og andre angreb, og salget til uddannelsesin-

stitutioner, især gymnasier, steg stødt.

Den kritiske tilgang til udviklingsbistanden omfattede ikke MS’ egen andel, 

specielt frivilligprogrammet, som stort set ikke blev omtalt i Kontakt. Det skyld-

tes, at der i begyndelsen af 70’erne var en voksende intern debat om organi-

sationens identitet og rolle i u-landsarbejdet. Interne kræfter, også i bestyrel-

sen, var meget kritiske over for udsendelsen af frivillige. Et styrelsesmedlem 

blev internt citeret således:

“Forhåbentligt gør de frivillige ikke den store skade, mens de er udsendt, 

men forhåbentligt gør de lidt gavn (i oplysningsarbejdet), når de kommer hjem.” 

Det var imidlertid ikke en debat, der udfoldede sig i Kontakts spalter. Kon-

takt var jo ikke længere et foreningsblad, og interne uenigheder skulle ikke 

udstilles offentligt. 

EN STEMME TIL ULANDENE SELV
TORBEN KITAJ, REDAKTØR 1981-1987
I 1980'erne havde Kontakt en stor og vigtig del af sine læsere i gymnasierne. 

Mangen en gymnasieelev stiftede bekendtskab med ulandene og de globale 

problemstillinger, fordi Kontakt blev flittigt brugt. 

Emnerne var udpræget lagt an på at fortælle om de udfordringer, de mange 

millioner mennesker i ulandene stod over for. Artiklerne var skrevet af professi-

onelle journalister med vægt på reportage og baggrund, men der var også et 

nyt element, som fik plads, nemlig at give spalteplads og stemmer til ulandene 

selv, i form af direkte citater af taler eller interviews med alt fra landbrugere til 

ministre. Dermed fik de fattige lande et menneskeligt ansigt, og virkeligheden 

blev mere konkret.

En anden central tanke i de år var at påvise, hvordan ulandene var afhæn-

gige af de rige lande i form af handel, bistand, investeringer og lån. Den gensi-

dige afhængighed blev tydelig og gjorde, at u-landsproblemer ikke bare kunne 

fejes af bordet som uvedkommende.

Det gik stærkt i 80'erne, og nogle af de mere ressourcestærke ulande fik 

industrivirksomheder og distancerede sig dermed fra de traditionelle forestil-

linger om råvareproducerende lande i armod og fattigdom. Et land som Brasi-

lien var et typisk eksempel på underudviklingens cirkel, hvor kæmpebyer med 

industri og en relativt velhavende middelklasse skød op side om side med 

slum og udmarvede landdistrikter. 

Så der var mange vigtige emner for Kontakt at tage op og behandle profes-

sionelt og sobert, og uden at bladet skulle ses som MS’ forlængede arm, selv-

om det i grundholdningerne naturligvis afspejlede MS' værdier og syn på ud-

viklingen. Dermed var Kontakt en vigtig opinionsdanner i 80’ernes Danmark, 

hvor globaliseringen for alvor blev tydelig.
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Jamen var alt da lutter idyl i Borgergade? Nej da. Især vores tema om udsig-

terne for klodens befolkning slog revner bag facaden.  

Temaet havde min tidligere kollega, ekspert i international økonomi, Hans 

Kornø Rasmussen, som hovedforfatter og Danmarks førende demograf, pro-

fessor Poul Christian Mathiessen, som fortolker af FN’s forudsigelser om en 

verdensbefolkning på cirka 10 milliarder i år 2050, forårsaget af en kraftig 

vækst i de fattige lande. Det skildrede vi som et problem og en udfordring for 

klodens bæredygtighed. 

MS-formand Knud Vilby skrev om “problemet vi ikke kan snakke udenom”, 

men visse medlemmer af MS’ styrelse anså scenariet for en vild overdrivelse og 

mente, at Kontakt burde følge en politisk linje i styrelsen. Ledelsen med gene-

ralsekretær Poul Grosen i spidsen fastholdt dog bladets redaktionelle frihed.

Trods en stram økonomi, der kun tillod farver på Kontakts omslag, fik jeg 

tre spændende år som redaktør. Min afgang fra bladet skyldtes en fristelse, jeg 

ikke kunne modstå. 

I interne NGO-oplæg om den stort anlagte ‘Images of Africa’ festival så jeg, 

at unge musikere og dansere fra de tidligere danske besiddelser i Ghana og 

Caribien i sommeren 1996 ville komme til Danmark for at opføre et musikdra-

ma om den stærkt underbelyste danske slavehandel. Det bragte mig fluks på 

min første rejse til det tidligere Dansk Vestindien, og jeg kom hjem med et 

Kontakt-tema, som i al beskedenhed åbnede for den første journalistiske følje-

ton om et af de mørkeste kapitler i Danmarks historie.

Det blev mit farvel og tak til Kontakt. Siden da har slavetiden og dens aktu-

elle følger været mit hovedvirke som selvstændig journalist, foredragsholder, 

underviser på Rigsarkivet og meget andet.

NOGLE NUMRE GAV BALLADE INTERNT
STEFAN KATIC, REDAKTØR 1997-2000
Var man før år 2000 interesseret i globale forhold, så var Kontakt ikke til at 

komme udenom. At bruge ordet “dagsordensættende” vil nok være at tage 

munden fuld. Men måske nok dagsordensættende blandt gymnasieelever i 

fuld gang med at orientere sig og engagere sig i verden. 

Og det er også godt nok. Det var præcis i gymnasieårene, jeg selv fik øjne-

ne op for Kontakt – meget med fokus på uretfærdigheden i verden og byttefor-

holdet mellem syd og nord. 

Jeg var så heldig at være den sidste redaktør i de gode år i MS, før internet 

og besparelser. Og tro det eller ej: Der var en tid før internettet, hvor man ikke 

på få sekunder kunne google enhver tænkelig oplysning om verden. Man skul-

le op på cyklen og en tur på biblioteket for at søge viden på tidsskriftshylderne 

og håbe, at der ikke lige var nogen, som sad og læste i Kontakt. For så måtte 

man vente.

Det var også i tiden omkring mit farvel til MS i år 2000, at besparelserne ramte 

MS over et par omgange i form at krav om øget selvfinansiering af u-lands-

oplysningen. Det kom til at ramme bl.a. Kontakt hårdt og førte desværre til 

magasinets lukning nogle år senere.

Havde MS sovet i timen, så truslen ikke blev set i tide? Sikkert. Jeg havde 

Konference på Christiansborg i 

1980, da København var vært for 

FN’s Kvindekonference. Yderst til 

venstre ses Kontakts daværende 

redaktør, Uffe Torm. Til venstre 

for ham tidligere statsminister 

Oluf Palme, som på dette tid-

spunkt var leder af det svenske 

Socialdemokrati. Han sidder 

ved siden af Lise Østergaard, 

kulturminister i Anker Jørgensens 

regering.

Kontakts redaktør 1993-96, Alex 

Frank Larsen, sammen med Ritt 

Bjerregaard, socialdemokratisk 

medlem af Folketinget, som 

bladrer igennem et nummer af 

Kontakt på Bogforum i 1994.

Et Kontakt-nummer fra 1959, som 

var den periode hvor nogle af 

årets numre blev til i samarbejde 

med UNESCO i Paris. Til venstre 

et nummer fra 2004, året før det 

globale magasin måtte lukke og 

slukke på grund af regeringens 

nedskæringer på MS’ oplysnings-

arbejde.
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cielt henvendte sig til ungdomsuddannelserne og de læsere, som gerne vil-

le gå i dybden med temaer om fx EU's landbrugsstøtte, medicinturisme eller 

2015-målene.

Hovedmagasinet hed nu “Kontakt Globalt Magasin” og prøvede i hvert 

nummer at komme så langt omkring i vores brogede verden som overhovedet 

muligt, både geografisk og indholdsmæssigt. Målet var at skabe et varieret 

indhold, hvor alle læsere i hvert eneste nummer ville kunne finde mindst én 

artikel, som de ville synes var abonnementet eller medlemskabet værd.

Det gik sådan set meget fint i et par år. Responsen fra læserne var positiv, 

og netværket af bidragsydere fra alle afkroge af verden var højt kvalificeret og 

stabilt.

Men intet varer som bekendt evigt. Med finanslovsaftalen for 2006 for-

svandt det økonomiske grundlag for magasinet fra den ene dag til den anden, 

og jeg fik i december 2005 dermed den tvivlsomme ære at skulle lægge 57 års 

folkeoplysning i graven. I en sidste hilsen skrev udviklingsminister Ulla Tørnæs 

i Kontakt:

“Man kan godt få det indtryk, at nogle materialer er blevet produceret, fordi 

der var offentlige støttemidler til rådighed, snarere end fordi der har stået folk i 

kø med udækkede behov for oplysning og oplysningsmaterialer.”

Jeg kunne ikke være mere uenig og mener den dag i dag, at Ulla Tørnæs er 

gået over i den danske ulandshistorie som den minister, der på kortest mulig 

tid har forrettet størst mulig skade. På allersidste side af det allersidste maga-

sin gav vi ordet til én de ‘gamle’ redaktører, den navnkundige Torben Kitaj, som 

hamrede kistelåget i med disse ord: 

“Hermed forsvinder en del af vores kulturarv, nemlig et folkeoplysende blad 

med en mission, med en plads i mange danskeres bevidsthed, med et udsyn 

og en helt unik position.”

En æra var forbi.

på det tidspunkt heller ikke fantasi til at forestille mig, at en solid tradition som 

u-landsoplysning kunne blive ramt så hårdt, som den blev. MS blev undertiden 

omtalt som et “mini-Danida”, og sandt er det, at afhængigheden af Danida-fi-

nansiering var massiv. Man kunne af og til få det indtryk, at folk i MS syntes, at 

statsfinansieringen var en selvfølge og at Borgergade 10-12 var verdens ube-

tingede midtpunkt. 

Det var ikke det helt store prangende rejsebudget, redaktionen rådede 

over, så jeg søgte og fik et rejsestipendie fra Danida til Mozambique, hvor jeg 

skrev om en række MS-projekter til bl.a. Kristeligt Dagblads også hedengang-

ne tillæg “Danmark og den 3. verden”. 

Som en del af min tur kørte jeg en MS-bil fra Memba til Pemba i det nord-

lige Mozambique, med stop på Ilha de Moçambique og andre steder med 

MS-aktiviteter. En helt fantastisk tur med den store opgave at beskrive verden. 

Fascinerende, oprørende og urovækkende. Ikke mindst at få talrige hentyd-

ninger til regeringens omfattende korruption med værdifulde fiskeritilladelser, 

som dog ikke lige var på dagsordenen for denne rejse.

Islam kom i stigende grad på dagsordenen i slut 90’erne, og det var derfor 

nærliggende at lave et temanummer om den store religion som modvægt til 

den stigende islamfobi. Set i bakspejlet blev nummeret dog alt for lidt proble-

matiserende, for ikke sige tandløst. 

Anderledes med et par udgivelser, der så (selv)kritisk på hele NGO-sekto-

ren. Efter et par år i MS fik jeg lyst til at lave et nummer, der ikke – som alle de 

forrige – pegede fingre ad andre, men pegede fingeren indad. Blandt andet 

inspireret af at have talt med en del kritiske udsendte. Især nummeret “NGO’er 

– de nye missionærer?” gav en del ballade i Borgergade. Jeg blev sat stævne 

for at redegøre for tankerne bag nummeret, som generelt ikke blev vel modta-

get. Jeg synes ikke, det var så behagelig en tid at stå så alene med det num-

mer, men på sigt er jeg glad for, at jeg prøvede denne grænse af. 

Umiddelbart efter overvejede jeg fnysende at melde mig ud af MS. Det er 

dog aldrig blevet til noget, bl.a. fordi jeg selv blev dannet ved at deltage i to 

arbejdslejre i Berlin og Sydengland i gymnasieårene. Det var sjovt og spæn-

dende. Her blev jeg simpelthen europæer!

For nylig talte jeg med en gammel gymnasieveninde, som nu er lærerud-

dannet. Hun var fuld af lovord, ikke om Kontakt, men om ‘lillesøsteren’ ZAPP, 

der var målrettet skolens ældre klasser. Hun har ikke set noget materiale ram-

me målgruppen af 13-16-årige lømler så præcist, som ZAPP gjorde. Hun har 

utallige gange brugt ZAPP’s materiale som eksamensopgaver, og beklagede 

selvsagt, at ZAPP også gik ind.

Rosen er hermed givet videre.

MINISTEREN HAVDE IKKE RET
CHRISTIAN KORSGAARD, REDAKTØR 2003-2005
Efter en grafisk overhaling blev KONTAKT fra 2004 gjort til medlemsmagasin 

og fordoblede dermed sit oplag. Samtidig blev antallet af sider udvidet, og 

så fik magasinet faktisk også en tematisk lillebror kaldet FOCUS, som spe-
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De første ti år af foreningens virke bestod helt overvejende i at udsende unge 

danske frivillige til at deltage i genopbygningen efter krigen. Fra starten af 

50’erne begyndte MS imidlertid at orientere sig mod bredere udviklingsopga-

ver, og tre projekter – i Italien, Ghana og Indien – fik særlig betydning for den 

rolle, MS i starten af 60’erne spillede i udviklingen af den første udgave af 

dansk udviklingsbistand.  

FØRST KOM ITALIEN OG GHANA
Et vigtigt springbræt blev et projekt i og omkring landsbyen Sartano i Calabrien 

i den fattige del af Syditalien, også kendt som Mezzogiorno, som MS gennem-

førte fra 1953 til 1959. Projektet handlede om landsbyudvikling og blev karak-

teristisk gennemført i samarbejde med en organisation for folkeoplysning, Uni-

one per la lotta contro l’analfabetismo, og med stærk opbakning fra UNESCO. 

Hidtil havde alle MS-udsendte været frivillige, men i dette projekt indgik for 

første gang lønnede medarbejdere, sygeplejersker, landbrugskandidater m.fl., 

som opholdt sig i området i flere år.

Sideløbende med dette projekt arbejdede MS ihærdigt på at opnå statslig 

støtte til en større satsning i et uland. Det blev til Mysore-projektet i delstaten 

af samme navn (senere Karnataka) i Sydindien. 

På grund af uenigheder mellem MS og de danske statslige myndigheder 

kom forhandlingerne herom til at vare syv år, så projektet blev overhalet af et 

mindre MS-projekt i Ghana, hvor danske udsendte fra 1958 til 1963 bidrog til 

opførelsen af en højskole i byen Tsito. Også dette projekt blev til i samarbejde 

med UNESCO, og det blev ledsaget af et betydeligt oplysningsarbejde om 

Ghana i Danmark, hvor der var en særlig interesse for landet på grund af Dan-

marks koloniale fortid på Guldkysten.

MYSORE-PROJEKTET:
STARTEN PÅ MS SOM 
UDVIKLINGSORGANISATION
STEEN FOLKE

EN BESVÆRLIG FØDSEL
Mysore-projektet blev udviklet og siden gennemført i tæt samarbejde med den 

private, men statsstøttede organisation Mysore State Adult Education Council, 

som i mange år havde drevet en slags landbrugsskoler, kaldet Vidyapeeths, 

stærkt inspireret af den danske højskolebevægelse. Organisationens formand, 

Mr. N. Bhadriah, besøgte Danmark flere gange, lige som flere repræsentanter 

for MS i juni-juli 1957 besøgte Mysore. I deres rejserapport formulerede de en 

skitse til projektet.

Når projektet var så længe om at blive en realitet, var det bl.a. fordi for-

handlingerne involverede to ministerier – undervisningsministeriet og uden-

rigsministeriet. I udenrigsministeriet var man mest optaget af, hvad der blev 

kaldt “teknisk bistand til underudviklede lande”. MS havde en bredere dagsor-

den, herunder et ønske om et tilknyttet oplysningsarbejde, som der var mere 

forståelse for i undervisningsministeriet. Desuden ønskede MS også Mysore-

projektet forankret i et samarbejde med UNESCO. 

Udenrigsministeriet var overordentlig skeptisk over for projektet og spænd-

te i flere omgange ben for dets forberedelse. Det bidrog nok også til vanskelig-

hederne, at ministeriet ønskede at få udviklingsbistanden solidt placeret som 

sit ansvarsområde.

Efter mange års trakasserier, som også nødvendiggjorde involvering af 

statsministrene Hans Hedtoft og H.C. Hansen, blev – som ansøgt af MS – 75 

procent af pengene til projektet omsider bevilget den 12. juni 1959. Det blev 

sikret af et flertal i Folketingets Finansudvalg bestående af Socialdemokratiet, 

Det Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund. 

Det samlede budget var 713.000 kr. for en treårig periode. Siden fulgte 

yderligere bevillinger til projektet, som kom til at vare fra 1959 til 1968. I alt kom 

det til at koste 3 mio. kr.

Og så kunne projektet ellers gå i gang, og det kom til at spille en betyd-

ningsfuld rolle for mig, fordi det var mine forældre, MS sendte ud som de første 

danske medarbejdere. Min far, Rikard Frederiksen, var gymnasiemand og skul-

le lede projektet det første år. Sammen med min mor, Inge Folke Frederiksen, 

der var lærer og kvindesagskvinde, skulle han fungere som kulturel ambassa-

dør. Projektet blev nemlig også en del af UNESCO’s store program for “bedre 

gensidig forståelse og værdsættelse af østlige og vestlige kulturelle værdier”.

UDDANNELSE AF UNGE LANDMÆND
Mysore State Adult Education Council (herefter blot Council) havde allerede i 

1947 oprettet den første Vidyapeeth (landbrugsskole). Mens Mysore-projektet 

blev gennemført, var der i alt otte Vidyapeether i et tilsvarende antal distrikter i 

delstaten Karnataka. På disse skoler kunne unge landmænd komme på et fem 

måneders gratis ophold og kombinere teoretisk og praktisk træning i landbrug 

med almen undervisning i filosofi, historie, kultur og samfundsforhold. Først ef-

ter Mysore-projektets afslutning blev nogle Vidyapeether lavet om til højskoler/

landbrugsskoler for unge kvinder.
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For Council var målet “at påvirke og omforme landsbyernes unge gennem so-

cial og kulturel uddannelse for derved at gøre dem til gode borgere, som kan 

forny landsbyens liv”. Dette søgtes opnået gennem skoler, der var inspireret af 

både Grundtvig, Kold, Gandhi og Tagore. Før projektet blev en realitet, havde 

flere af Councils folk været på kortere eller længere besøg i Danmark for at 

studere højskoler og landbrugsskoler. 

Mysore-projektets sigte var at styrke og udbrede Councils arbejde på og 

omkring Vidyapeetherne og at bruge dette som udgangspunkt for et omfat-

tende oplysningsarbejde i Danmark. Hertil kom ønsket om at bidrage til UNE-

SCO’s program for gensidig kulturel forståelse også i Indien. 

I praksis kom projektets hovedvægt til at ligge på at yde landbrugsfaglig 

rådgivning samt at udbygge den centrale Shivaragudda (‘Shiva’s bjerg’) Vi-

dyapeeth, beliggende i et frugtbart landbrugsdistrikt midt mellem storbyerne 

Bangalore og Mysore. I projektets levetid var der i alt en halv snes danske råd-

givere, de fleste med familier. Bortset fra projektets første leder og en arkitekt 

havde alle udsendte danske rådgivere landbrugsfaglig baggrund.

Ingen af rådgiverne havde nogen særlig u-landserfaring, og ved projek-

tets start forelå der ikke nogen klar projektbeskrivelse. Projektets første leder 

og den første udsendte agronom udarbejdede i samarbejde med Council en 

arbejdsplan, som blev godkendt af MS. Arkitekten og en anden byggekyndig 

rådgiver forestod et større byggeri på Shivaragudda – boliger til de danske 

familier, en hovedbygning, ‘Grundtvig Hall’, hvis grundsten blev lagt af stats-

minister Viggo Kampmann i januar 1962, og en lang række avls- og værksteds-

bygninger.

Alle danske landbrugsrådgivere indgik i undervisningen, som omfattede 

både teori og praktisk træning. De forelæste på engelsk, som eleverne ikke 

beherskede, hvorefter det blev oversat til det lokale sprog, kannada. I samar-

bejde med deres indiske kolleger etablerede de også forsøgsmarker, startede 

et større hønseri og senere også kvægavl.

Den største satsning var hønseriet, baseret på import af danske kyllinger 

af forædlet race. I 1960 blev der med fly fra Danmark sendt 2.500 daggamle 

kyllinger af racerne Hvide italienere og New Hampshire. Halvdelen døde un-

dervejs, fordi flyet blev forsinket, mens resten blev grundstammen i et hønse-

ri, som nogle år senere blev tilført friske forsyninger fra Danmark. De danske 

rådgivere stod for hønseriet i de første fem år, men oplærte sideløbende deres 

indiske kolleger. 

I sidste del af projektets levetid blev de danske rådgivere suppleret med og 

til slut erstattet af frivillige, som MS kunne udsende efter vedtagelsen af Lov 

om Dansk Ungdoms Ulandsarbejde i 1963. Dermed tog Mysore-projektet hul 

på det, der skulle blive MS’ hovedaktivitet i de næste årtier, nemlig udsendelse 

af danske frivillige til ulandene.

PENGENE VAR TRODS ALT IKKE SPILDT
Det var MS selv, der foreslog, at der skulle laves en uafhængig evaluering af 

Mysore-projektet efter dets afslutning, og den blev iværksat i første halvår af 

1968 af Styrelsen for Teknisk Samarbejde for Udviklingslandene.

MS’ første større u-landsprojekt 

var ARAC i Ghana – Awudome 

Residential Adult College. Her ses 

elever på festpladsen omkring 

1960, i forbindelse med besøg af 

provinsens Generalguvenør.

Rikard Frederiksen, Steen Folkes 

far, var den første leder på 

Mysore-projektet. Her ses han 

sammen med sin hustru Inge 

Frederiksen, og sønnen Hans, 

Steens lillebror. Ved siden af 

Inge ses Mr. Bhadriah, som var 

formand for Council og besøgte 

Danmark flere gange. 

Billedet er fra en skole i Nan-

jangud. Teksten fra UNESCO 

forklarer, at skolen bygger på 

den danske højskolemodel, som 

opmuntrer de unge til at blive på 

gården. Her lærer de studerende 

hvordan man syr tøj, og det de 

ikke selv bruger sælges i lokal-

området.

FORTÆLLINGER



54 55

Det kraftige røre skal nok ses i lyset af, at projektet fandt sted i ulandshjæl-

pens barndom, hvor megen oplysning havde fokuseret på Mysore, og der var 

opbygget ganske urealistiske og rosenrøde forestillinger om, hvad en sådan 

beskeden indsats kunne udrette.

Som en fodnote kan det anføres, at chefen for Danida-sekretariatet fik eva-

lueringsrapporten til gennemlæsning, før den blev offentliggjort. Han var meget 

utilfreds med den relativt kritiske evaluering og ville gerne neddæmpe kritik-

ken. Det ville hverken jeg eller mine kolleger på evalueringsholdet acceptere, 

men det viser noget om, hvor vigtigt Mysore-projektet var på det tidspunkt, 

hvor den statslige udviklingsbistand endnu var i sin vorden.

Formanden for MS, Ole Bang, tog til gengæld kritikken i stiv arm og skrev 

et forord til evalueringen, der understregede vigtigheden af at lære af erfarin-

gerne.

DE GLADE AMATØRERS PROJEKTER
For MS blev Mysore-projektet både det største og sidste udviklingsprojekt af 

den karakter. De tre omtalte projekter blev alle direkte implementeret af MS, 

og hovedvægten lå på den indsats de udsendte danske rådgivere kunne yde. 

Ingen af dem havde været markante succeser. 

Sartano-projektet havde uklare mål, skiftende indsatser og mange konflik-

ter mellem de udsendte danskere såvel som med italienerne (jeg var selv på et 

studieophold i Sartano i 1961). 

Ghana-projektet forløb mere harmonisk og efterlod fine bygninger, men det 

lykkedes ikke at få en højskole til at fungere, og i flere år forfaldt bygningerne, 

inden de langt senere blev gjort til kursuscenter.

Fælles for de tre projekter var, at de undervurderede kompleksiteten i at 

intervenere med bistand i samfund, der var meget forskellige fra det danske, 

og hvor de udsendte rådgivere havde beskedne forudsætninger for at navigere 

i en anderledes kultur og andre samfundsforhold.

Sat lidt på spidsen kan man sige, at projekterne blev udført af glade ama-

tører, og at MS var de gode viljers organisation. Sammenlignet med en del 

senere, langt større statslige bistandsprojekter, må man dog fremhæve, at MS 

og de udsendte gik til opgaven med beskedenhed og stor respekt for samar-

bejdspartnerne. Og den oplysningsvirksomhed, projekterne blev ledsaget af, 

var særdeles betydningsfuld.

Men MS havde fået nok af at være direkte projektimplementerende og hav-

de i stedet bevæget sig mod næste fase, hvor udsendelse af frivillige til ulan-

dene blev den centrale dagsorden.

Jeg blev udpeget til at lede evalueringen, og evalueringsholdet kom desuden 

til at bestå af kultursociologen Ib Jørgensen og agronomen Jakob Kjær. Ja-

kob brugte to måneder på at evaluere gennemførelsen af projektet, mens Ib 

og jeg brugte ikke mindre end fem måneders feltarbejde på at evaluere dets 

virkninger. 

Det var altså en forholdsvis grundig undersøgelse, vi lavede, og den blev 

først skrevet færdig og publiceret af MS året efter i 1969 med titlen “An Evalu-

ation of the Danish Mysore Project”. Rapporten var på 255 sider, men udkom i 

1971 i en forkortet dansk udgave: “Mysore projektet – en vurdering”.

Evalueringen var den første grundige og uafhængige evaluering af et dansk 

bistandsprojekt. Dermed var MS pioner for dét, der langt senere blev til en om-

fattende evalueringspraksis i forbindelse med den statslige udviklingsbistand.

Vurderingen af projektets gennemførelse var relativt positiv. De danske 

medarbejdere havde under vanskelige betingelser – og uden forudgående 

kendskab til ulande eller udviklingsbistand – ydet en solid indsats. Herved 

havde de bidraget væsentligt til at forbedre landbruget, bygningerne og til 

en vis grad undervisningen. Det blev dog anført, at rådgiverne havde brugt 

uforholdsmæssig meget tid på Vidyapeethens egne problemer, og at det nok 

havde været bedre, hvis de var kommet længere ud med deres landbrugsråd-

givning.

Med hensyn til projektets virkninger var evalueringen mere kritisk. En stort 

anlagt interviewundersøgelse med knap 200 tidligere elever dokumenterede, 

at der ikke kunne påvises nogen forskel i udbyttet hos dem, der havde været 

på Shivaragudda og Tunga i projektets tid, og andre tidligere Vidyapeeth-ele-

ver.

Særligt skuffende var det, at det stort anlagte hønseri ikke havde sat sig 

større spor. Det havde haft en vis virkning i landsbyerne omkring Shivaragud-

da, men blandt de tidligere elever var der næsten ingen, der praktiserede det, 

de havde lært. 

I det hele taget tydede evalueringen på, at en del af de danske landbrugs-

rådgiveres undervisning ikke have været tilstrækkelig relevant. Danskerne var 

overkvalificerede på de landbrugsfaglige områder, men havde ikke noget dy-

bere kendskab til indiske samfundsforhold og kultur, og de hverken talte eller 

forstod det lokale sprog. Eleverne gav udtryk for, at de syntes godt om under-

visningen, men de brugte den ikke i praksis.

Evalueringen forsøgte ikke at vurdere projektets virkninger med hensyn til 

at skabe større gensidig forståelse af østlige og vestlige kulturelle værdier. Det 

er selvsagt uhyre svært at måle. Men i tilknytning til projektet gennemførte MS 

en omfattende oplysningsvirksomhed, som de udsendte rådgivere bidrog til – 

også efter hjemkomsten. 

Der er ingen tvivl om, at det medvirkede til at udbrede kendskabet til Indien 

i Danmark og til en vis grad også til forståelsen af, hvad et udviklingssamar-

bejde indebærer. I Indien var den særlige indsats for at udbrede kendskabet 

til dansk kultur og danske samfundsforhold begrænset til projektets første år. 

Da den kritiske evaluering udkom i 1969, gav den kraftig genlyd i pressen. 

Jeg blev i TV-Avisen spurgt, om pengene havde været spildt. Det mente jeg jo 

trods alt ikke!
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Den i dag 92-årige Ulla Moltveds hjælpearbejde begyndte med MS i Finland, 

og siden hjalp hun til i Tyskland. I et interview, som blev bragt i MS-bladet 

Action i april 2017, fortæller hun, at hun stadig tror på, at mødet mellem men-

nesker kan forhindre krig og ufred, og hun mener, det var godt, at Fredsven-

ners Hjælpearbejde blev skabt af kvækere og andre, som ville bidrage til en 

fredelig verden.

“DE VAR OGSÅ MENNESKER”
Du var en unge pige på 18 år, da du blev student i 1944, samme år som en 

gruppe mennesker dannede Fredsvenners Hjælpearbejde. Hvordan gik det til, 

at du fik kontakt til dette arbejde?

Det hele startede på Gentofte Statsskole. Min sidemand og gode veninde del-

tog i en studiekreds for unge kvækere og ville gerne have mig med. Jeg var 

KFUK-spejder, spirituelt orienteret og interesseret i hjælpearbejde, så jeg sag-

de selvfølgelig ‘ja’ til at deltage.

Det var jo under krigen, og som den fortsatte, så gjorde vi os tanker om, 

hvad man skulle gøre, når der blev fred. Ville man se hævnaktioner? Hvad 

kunne man gøre som gruppe? Jeg kunne godt lide idéen om fredsarbejde og 

tanken om at hjælpe.

Der var tre organisationer, som følte, at man skulle gøre noget efter krigen – 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Aldrig mere Krig og Kvæker-

ne. De blev enige om at danne Fredsvenners Hjælpearbejde, som senere blev 

omdøbt til Mellemfolkeligt Samvirke.

Det var fra starten især det fredelige arbejde, som trak i mig. Jeg var bange 

for tyskere. Jeg ville ikke se på en tysker under besættelsen. Hvis der kom én 

gående imod mig, gik jeg forbi uden at se på ham.

Jeg blev student i 1944, og efter et år på landet læste jeg videre. Jeg havde 

sådan en lyst til at komme ud i verden. Rejselyst! Og jeg syntes, at jeg måtte 

lære sprog, for så ville jeg have et godt grundlag for at arbejde i andre lande. 

Derfor tog jeg Handelshøjskolens tresproglige korrespondenteksamen i tysk 

og fransk, og lærte at oversætte og at stenografere på dansk og engelsk.

Efter krigen gik Fredsvenners Hjælpearbejde i gang med at sende danskere ud 

for at hjælpe til med genopbygningen. Ét af de steder, man valgte at hjælpe, var 

i Finland, og det arbejde tog du del i. Hvordan var det?

Ja, Finland i 1947. Det var ikke en ferie som de fleste. Karelske flygtninge, 

som havde mistet deres jord til russerne, skulle have hjælp – hjælp til at høste 

markerne og til at rydde plads til at lave nye marker. Karelerne var temmelig 

ulykkelige. 

De var landmænd og gode til det med træ. I mit tilfælde gik dagene med at 

brænde blade og grene fra fældede træer, så der kunne blive plads til at dyrke 

korn. Det foregik i solskin, og det var et meget varmt arbejde.

Der var kun piger i det hjørne, hvor jeg arbejdede. Nogle af os smed næsten 

alt tøjet, og der hang bh’er og tøj rundt omkring. Jeg smed dog ikke overdelen!

Du var fascineret af kvækerne, og efter at du havde været i Finland førte kon-

takten til kvækerne dig til England. Det kom også til at få stor betydning for din 

opfattelse af tyskerne. Kan du fortælle hvordan det gik til?

Ved en tilfældighed faldt jeg over en stilling i England, som var slået op i kvæ-

kernes avis. Med mine kontakter til kvækere, en god eksamen og lidt erfaring 

med hjælpearbejde lykkedes det mig at få stillingen. 

Jeg ville ikke ret gerne arbejde med tyskere. Jeg forstod ikke, at de kunne 

se sig selv i spejlet. Jeg kunne ikke forstå, at de ikke havde gjort noget som 

helst for jøderne, men bare havde fundet sig i, at de blev dræbt, at et helt folk 

blev dræbt.

Kvækerne i London satte mig på deres Tysklandsafdeling, og her mødte jeg 

pludselig tyske kvækere, som ikke bare havde rettet ind. Nej, de havde mod-

arbejdet nazismen hjemme i Tyskland. De havde saftsusemig ikke bare set til, 

de havde lavet en masse, de havde sagt nej, de havde løbet en stor risiko og 

de havde været fængslet.

Dem kunne jeg lide!

Der kom også andre tyskere til London. De kom fra Ruhrdistriktet og var 

ikke selv kvækere, i hvert fald ikke endnu, men de kom for at lære om kvæker-

ne og om demokrati.

“DET VAR GODT FOR ANDRE 
– OG OGSÅ GODT FOR MIG!“

ULLA MOLTVED
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De kom med historier om livet i Nazityskland. Hvordan man ikke havde kunnet 

blive til noget, hvis man ikke var medlem af Hitler-Jugend. Hvordan man ikke 

havde kunnet undslippe militærtjeneste. De fortalte om livet under bombarde-

menterne. Det var simpelthen så rædselsfuldt.

I England mødte jeg John Ashford, som var kvæker og landmand, og som 

havde haft en drøm om at blive musiker. Nu boede han på en gård, hvor han 

plantede æbletræer og brombær, og gården lå lige i nærheden af en fange-

lejr for tyske krigsfanger. Han kunne godt bruge nogle ekstra hænder, så han 

spurgte militæret, som drev lejren, om han og konen måtte låne nogen af dem 

i høsttiden. Det måtte de gerne. 

Jeg husker tydeligt, hvordan John tog imod de ekstra hænder – hænder, 

som jo altså sad på tyske arme. De her to unge tyskere kom, og han gav dem 

hånden og sagde “Værsgo, nu skal I se, her har vi det og det. Men kom lige 

ind og få en kop te først”. Han gav dem hånden, og han behandlede dem som 

mennesker. De fik lov til at bade i hans og konens badekar, og de blev i det hele 

taget behandlet ligesom alle andre.

Så jeg tænkte, at når han kan, så må jeg også kunne! Efterhånden som de 

kom igen, så tøede jeg også op.

Mødet med tyskerne i England, kvækere, ikkekvækere og krigsfanger, var 

lidt af en øjenåbner. Jeg var ikke længere den danske pige under besættelsen, 

som aldrig havde set en tysker i øjnene. Jeg fandt ud af, at de også var men-

nesker.

“EN MÅDE AT SKABE EN NY VERDEN PÅ”
Til sidst endte du i Tyskland, hvilket du under og lige efter krigen ville have for-

svoret. Igen var det hjælpearbejde, som det internationale netværk af Kvækere 

stod i spidsen for. Det må have været en voldsom oplevelse?

Jeg kørte igennem Hamborg, og byen var smadret alle vegne. Turen gik til en 

by i Ruhrdistriktet, hvor der lå en gammel fangelejr for russiske krigsfanger. 

Byen var også stærkt ødelagt.

Vi stod ret tidligt op, havde en stille andagt, og somme tider sang vi en 

salme. Så spurgte vi hinanden, hvad vi havde planlagt for i dag?

Der var en masse, der skulle rives ned, og en masse, der skulle males. En 

dag på vej i svømmehal fulgtes jeg med en tysk dreng, for der var også tyskere 

med i lejren, og med en amerikaner. Vi gik og snakkede, og så fik jeg øje på 

drengens håndklæde. Det lignede nærmest en karklud. Det var sådan en lille 

las, han havde med, lappet og næsten ubrugelig. Den unge amerikaner havde 

til gengæld et lækkert tykt, stort frottéhåndklæde.

Min anden tur på arbejdslejr i Tyskland handlede om at bygge. Norske 

kvækere havde foræret træstammer til at rejse et hus til nogle af de tyske børn, 

der havde gået så grueligt meget igennem under krigen. Blokhuset skulle være 

et børnehjem.

Der var børn, som havde levet meget under jorden i beskyttelsesrum og 

havde fejlet alle mulige ting. De var syge og triste, og mange af dem var både 

fysisk og psykisk ødelagte.

Fra en af de første træningslejre i 

Fredsvenners Hjælpearbejde på 

Djursland i 1946 eller 1947. Til 

venstre Ulla Moltved, til højre nu 

afdøde Gudrun Friis. Gudrun var 

datter af Finn Friis, der var med til 

at starte MS og formand i årene 

1946-48. 

Hyggeligt samvær i trænings-

lejren. Til venstre Mogens fra 

kontoret, Ulla Moltved på hug, og 

Evald Gunnarsen med mandolin. 

Evald var mange år senere også 

meget aktiv i MS’ anti-apartheid-

arbejde. 

I 60’ernes og 70’ernes u-land-

spædagogik var det populært at 

lave spil, hvor deltagerne på deres 

krop kunne opleve, hvad det vil 

sige at være fattig og diskrimi-

neret. Samme pædagogik brugte 

man på træningslejrene efter kri-

gen, her med uddeling af rationer, 

så deltagerne kunne opleve, hvad 

tyske flygtninge fik.
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lade være med at sidde på den høje hest og kritisere andre. Jeg gør jo heller 

ikke nok nu ved den måde, vi behandler flygtninge på.

Det mellemfolkelige møde er stadig vigtigt i dag. Det er én af måderne at 

undgå krig på. Det er én af måderne at skabe en ny verden på. Det skal man 

fortsætte og fortsætte med, for ellers hjælper det jo ikke.

Jeg fik en tilfredsstillelse ved at hjælpe nogle mennesker, som gerne ville 

have det. Jeg fik et kammeratskab og lov til at lege, synge og danse.

Mit liv har været meget andet end kvækerne og hjælpearbejdet, men ly-

sten til at hjælpe har altid været der. Jeg har altid ønsket at være aktiv med 

noget, der var godt for andre – og også godt for mig.

Oprindelig skrevet af Mads Nørgaard-Larsen for MS i september 2016. Artiklen 

er redigeret og lettere forkortet til denne bog af Bjørn Førde.

Jeg kørte trillebør med materialer og hjalp til med at lave mad. Hele idéen var, 

at de tyske kvækere skulle overtage huset, når det var færdigt, og derefter 

fortsætte arbejdet med børnene.

Da du kom hjem fra Tyskland, arbejdede du for Kvækerne, og også for Elise 

Thomsen, som var én af grundlæggerne af Fredsvenners Hjælpearbejde. Men 

du faldt ikke til ro. Du kunne ikke slippe tanken om børnene i Tyskland og det 

hus, du var med til at bygge.

Ja, jeg ville gerne ned at se, hvordan det gik. Elise Thomsen sagde, at jeg da 

godt kunne blive der en måned, hvis jeg havde lyst.

Det var så dejligt at se stedet færdigt – og at se det med børn. Jeg snak-

kede med dem, legede med dem og badede dem. Især var der én lille dreng, 

der gjorde indtryk.

Jeg kan huske den lille dreng, jeg kan se ham for mig, men jeg husker ikke 

hans navn. Han var fem-seks år, mørkt hår og mørke øjne. Og han stod på en 

stol foran mig, og jeg skulle tørre ham. Og så pludselig slår han armene om 

halsen på mig og siger: ‘Meine Braut’. Min brud!

Jeg var nok 21. Og han var fem.

Børnene var søde, men de var underlagt streng disciplin. Det var kæft, trit 

og retning, lidt for meget efter min mening. Når de skulle spise, skulle de stille 

op to-og-to, og så skulle de gå ind hånd i hånd. De måtte ikke tale under mål-

tidet. Det lignede ikke min egen barndom.

Heldigvis havde lederen også en anden og mere kærlig side. En eftermid-

dag så jeg hende danse rundt i haven i bare tæer med børnene og synge tyske 

børneviser. Så tænkte jeg, at hun jo gerne ville! 

Hun havde bare en anden uddannelse og fortid end mig. Hun var et godt 

menneske, når hun kunne gøre det der! Lade børnene lege frit, lade dem synge 

og lege sådan nogle sjove børnelege. Det var dejligt.

Du brugte mange år af din ungdom til at arbejde med og for det mellemfolke-

lige møde. Når du ser tilbage på det, synes du så stadig, at det var det hele 

værd? Tror du stadig på det mellemfolkelige? Og hvad med Tyskland?

Den sidste tur til Tyskland fik en brat ende. Vi fik gulsot. Børnene blev syge og 

kastede op. Jeg blev selv syg og tog hjem til Danmark, hvor jeg blev indlagt 

i isolation i seks uger. Jeg kom aldrig tilbage til børnene og huset i Tyskland.

Men så for et par år siden, til fejringen af en vens ph.d.-afhandling, kom 

jeg tilfældigvis til at sidde ved siden af en tysk ph.d.’er. Jeg begyndte jo at tale 

tysk med hende, og hun spurgte, hvor jeg kunne det fra. Så fortalte jeg, at jeg 

jo engang var på et børnehjem i den og den by. 

Hun fortalte, at hun kom derfra!

Jeg spurgte, om hun vidste noget om den hytte, der blev lavet?

Det gjorde hun. Den blev brugt af kvinder og børn, og jeg var SÅ lykkelig. 

Det var jo MANGE år siden. Jeg synes, det var dejligt. 

Alt det har præget mig. Jeg lærte mere og mere at acceptere, at jeg skal 
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MS dukkede op i Olav Liengårds liv lige efter krigen, da en ven af familien 

fortalte om Fredsvenners Hjælpearbejde. Så da Olav få år efter var færdig 

med gymnasiet, rejste han på arbejdslejr til Frankrig for at bygge feriehuse 

i en tidligere mineby. Næsten tyve år senere, i 1964, da han var færdig-

uddannet som lærer, kom han til Indien som én af de første danske frivillige. 

Her åbnede en helt ny og anderledes verden sig for ham, og årene på 

Mysore-projektet tændte et mellemfolkeligt lys, som stadig brænder.

GANDHI OG GRUNDTVIG SIDE OM SIDE
Du var med på det første hold af unge, der blev sendt ud som ‘ulandsfrivillig’. 

Du kom til Indien, til en højskole i delstaten Mysore. Men jeg forstår, at det fra 

starten slet ikke var meningen, at du skulle til Indien?

Det er rigtigt. Jeg meldte mig på det lokale bibliotek i Kolding og blev en af de 

få udvalgte. Først fik jeg at vide, at jeg skulle til Nigeria, og derfor begyndte jeg 

at lære at tale Hausa. Senere var der tale om, at jeg skulle til Marokko, men det 

endte med, at jeg blev sendt til Bombay i Indien i februar 1964. 

Jeg var uddannet sløjdlærer og skulle bruge min kunnen på en blanding af 

en landbrugsskole og en dansk inspireret højskole. Shivaragudda Vidyapeeth, 

som højskolen hed, var blevet til i et samarbejde mellem MS og Mysore State 

Adult Education Council, som var en organisation af undervisere og studen-

ter, der søgte at bringe undervisning til de fattige i landsbyerne. Der blev bl.a. 

undervist i sløjd og landbrug, ligesom generelt oplysningsarbejde og kulturud-

veksling var på skemaet.

I de første år var jeg den eneste danske frivillige i Indien. Men da jeg blev til-

budt at blive regionalleder, sagde jeg ja, tog hjem og giftede mig og rejste tilba-

ge til Indien, hvor vi boede i yderligere tre et halvt år. På et tidspunkt var 30-40 

danske frivillige knyttet til kontoret. Flere af de frivillige mødes stadig hvert år.

Det var bestemt langt ude på landet. Jeg husker da jeg kørte derud første 

gang, igennem mange små landsbyer, ad mørke veje. Det eneste lys var sådan 

nogle flagermuslygter, der hang under oksekærren. Det står ret klart for mig 

den dag i dag. Ligesom jeg husker de første oplevelser med den lokale kultur. 

Fx det traditionelle indiske bryllup, med øredøvende musik fra trommer og 

blæseinstrumenter. Jeg forsøgte efter bedste evne at sidde i skrædderstilling, 

mens jeg spiste den stærke mad serveret på et palmeblad.

Er det rigtigt at sige, at på denne skole i Indien mødtes Grundtvigs og Gandhis 

idéer, symboliseret ved billederne af de to intellektuelle fyrtårne, som hang side 

om side på skolens vægge?

Jeg havde hørt om et samarbejde om en højskole mellem Danmark og Indien, 

allerede mens jeg gik på lærerseminarium på Fyn. Jeg var meget fascineret af 

Indien, og jeg havde læst en masse om landet, om Gandhi og den slags.

Inden jeg rejste ud, tog jeg et kursus i sproget Kannada, som man taler i 

Mysore-området. Jeg fik også en grundig indføring i udviklingsproblematikker 

hos MS. Og så mødte jeg andre, som allerede havde rejst i Indien. Nogle af 

dem sagde faktisk: “Glem Gandhi og alt det der. Det er ikke det, som betyder 

noget derude!”

Trods de grundige forberedelser var det stadig en stor omvæltning at lande 

i Mumbai. Luften. Stanken. De mange mennesker. Det hele var så overrump-

lende. Man kan næsten ikke på forhånd forestille sig, hvordan der er i et land, 

hvor folk lever så fattigt.

Men ‘kulturchokket’ lagde sig i takt med, at jeg faldt ind i skoleplanen, 

underviste de lokale landbrugselever i sløjd, spillede volleyball, og i klassevæ-

relset og på ture snakkede vi om vores forskellige kulturer og ideer. Selvom det 

i begyndelsen foregik med tolkehjælp, oplevede jeg en åbenhed og forståelse, 

som har ført til mangeårige kontakter helt op til i dag.

FRA FRIVILLIG TIL REGIONALLEDER
Fra starten var du udsendt som sløjdlærer, men det ændrede sig undervejs, for-

di du bliver bedt om at blive leder af et MS-regionalkontor. Hvordan gik det til?

Altså, efter to år derude kom MS’ generalsekretær, Christian Kelm-Hansen, 

på besøg. Han ville gerne etablere et decideret MS-landekontor i Indien, og 

han pegede på mig som regionalleder. Efter noget betænkningstid samt en 

tur hjem til Danmark, hvor jeg giftede mig med min nuværende kone, Helle, 

takkede jeg ja.

“DET MELLEMFOLKELIGE 
LYS BRÆNDER STADIG”

OLAV LIENGÅRD
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Lederrollen var en naturlig forlængelse af det sammenhold, jeg oplevede i My-

sore. Det der med at være leder, det handler jo i virkeligheden om at skabe 

forbindelser og styrke et netværk. Jeg har altid været meget interesseret i men-

nesker og synes jeg er god til at få kontakt.

Dén dynamik oplevede Helle og jeg også allerede, da vi ankom til Mysore 

efter brylluppet i Danmark. Tidligere elever insisterede med det samme på at 

få os på besøg ‘laaaaangt ude på landet’. De tog imod os med åbne arme og 

stor varme.

I min stilling som regionalleder var jeg med til at sætte mange nye projek-

ter i søen. For eksempel et samarbejde med Oxfam om en brøndboring til en 

landsby, som manglede vand. Og udsendelsen af en maskinarbejder fra Mors 

til en landsby i Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien for at etablere et værk-

sted til fiskerbåde.

Ingen af projekterne var blevet til noget, hvis det ikke var for det stærke 

netværk omkring Shivaragudda. Partnerne kom hjem forbi os til mad og drikke, 

og vi blev ofte inviteret til musik og dans i landsbyerne. Vi var ikke blot samar-

bejdspartnere, men venner.

Udviklingssamarbejde er stadig et nyt fænomen på denne tid, så man kan vel 

ikke forestille sig, at alt gik som planlagt?

Nej, det gjorde det ikke! Jeg husker en dansk landmand, der underviste de 

lokale i landbrugsmetoder. Han var ikke den stærkeste til engelsk, og sprog-

barrieren blev et problem, da eleverne prøvede at følge hans anvisninger for at 

pløje, så kartofler og harve.

Det viste sig, at de havde pløjet på langs, men også harvet på langs og 

revet alle kartoflerne op igen, så han spurgte dem, lidt frustreret:

“Why do you harve på langs when I tell you to harve på tværs?”

På trods af sprogvanskelighederne blev der knyttet mange tætte bånd, 

tætte nok til at vi efterhånden vænnede os til den stærke mad, palmebladene 

og musikken til de mange bryllupper, vi blev inviteret med til. Tætte nok til at 

enkelte udsendte endda holdt egne bryllupper med lokale, de blev forelskede i.

Jeg både tror og håber, at hele projektet gjorde en positiv forskel i området. 

Det gjorde det i hvert fald for de danske udsendte!

Alle frivillige blev meget mere ‘mellemfolkelige’, end vi ellers ville være ble-

vet. Vi fik en bredere horisont og er blevet mere internationalt orienterede. Jeg 

blev leder af International Student Centre i København da jeg kom hjem fra 

Indien i 1969. Fra 1972 til 1995 blev den danske folkehøjskole vores liv. 

Indien har en særlig plads i mit hjerte, for tiden på Shivaragudda var som 

at være en del af en lille familie. Når vi flyver over Indien og kan se lysene i de 

små landsbyer, så vækker det virkelig nogle følelser.

Artiklen er oprindelig bragt i MS’ blad Action i oktober 2017. Artiklen er redige-

ret og lettere forkortet til denne bog af Bjørn Førde, med godkendelse fra Olav 

Liengård.

Den unge sløjdlærer, Olav 

Liengård, under undervisningen 

på skolen. Mange vil kunne 

genkende møblementets og 

redskabernes danske præg. 

Elever på Shivaragudda Vidyap-

eeth. Der var plads til 25 elever, 

og opholdet strakte sig over fem 

måneder. Eleverne var mellem 

18 og 28 år. De skulle på forhånd 

have lært at læse og skrive, og 

det var en betingelse, at deres 

forældre ejede jord, så der var en 

rimelig sikkerhed for, at de ville 

vende tilbage og bruge deres 

nyerhvervede viden.
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MS 1963-1974
MS KOMMER PÅ FINANSLOVEN, 
DE ‘NYE DANSKERE’ KOMMER 
PÅ DAGSORDENEN, OG DER 
KÆMPES OM MS’ DEMOKRATI 
BIRGIT MØLLER JENSEN

Foreningens økonomi var i mange år forholdsvis beskeden, med halvdelen fra 

private kilder og halvdelen som tilskud fra offentlige kasser. Det ændrede sig 

dramatisk, da udenrigsministeriet bad MS om at administrere det nye ‘frivillig-

program’ med statslige midler. Ikke alle i foreningen var enige i den beslutning. 

Men beslutningen bidrog til, at MS ti år senere blev omdannet til en demokra-

tisk forening styret af personlige og kollektive medlemmer, og med en styrelse 

valgt af medlemmerne. 

NYT BISTANDSPROGRAM FOR UNGE 
I marts 1962 var “Lov om teknisk samarbejde med udviklingslandene” blevet 

vedtaget af Folketinget med stort flertal. Det var en tanke, som var blevet drøf-

tet og modnet gennem mange år, og i lighed med stemningen i andre vestlige 

lande lå det i tiden, at de nye stater i Syd havde brug for en hjælpende hånd. 

På den tid var tankegangen, at bistand ikke blot var godt for modtagerlan-

dene, men også for os selv. Især for et lille land som Danmark, der var afhæn-

gigt af at kunne handle fredeligt med alle dele af verden, var det vigtigt at bi-

drage til, at de nye stater kunne udvikle sig fredeligt og indtage deres 

ligeværdige position i verdenssamfundet. 

MS som organisation og i særdeleshed en lang række prominente person-

ligheder med tilknytning til MS havde spillet en aktiv rolle i hele processen frem 

mod lovens vedtagelse. Beslutningen betød, at den formelle ramme for Danida 

som den del af Udenrigsministeriet, der skulle tage sig af udviklingssamarbej-

det, var på plads.

Få måneder efter lovens vedtagelse præsenterede et udvalg nedsat på initi-

ativ af MS og bestående af repræsentanter fra en lang række organisationer, en 

stribe af sagkyndige og en hel del MS-politikere et oplæg med det ikke specielt 

ophidsende navn “Betænkning om Dansk Ungdoms U-landsarbejde” (DUU). 

Et udsnit af det første hold danske frivillige ved ankom-

sten til lufthavnen i Dar Es Salaam i Tanzania, den 23. 

september 1963. Fra venstre ses Erik Bach Lassen, 

Ellen Tølbøl, Jørgen S. Dideriksen, Kirsten Langemark 

og Kaj Madsen.
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At det var MS, som stod bag udspillet, kunne ikke komme som nogen over-

raskelse. Tanken om at give danske unge en mulighed for at yde en indsats i 

ulandene lå i naturlig forlængelse af udsendelsen af unge på arbejdslejre. Des-

uden var også folk i MS blevet inspireret af John F. Kennedys forslag i valgtalen 

den 2. november 1960 i San Francisco om at oprette et Fredskorps, selvom 

der umiddelbart var en vis irritation over forslaget, fordi det jo sådan set var 

noget, MS havde gjort i mange år! 

I betænkningen fra den 4. oktober 1962 fremlægges der mange interessan-

te og fremsynede betragtninger. Fx står der følgende om de personlige kvalifi-

kationer for at blive sendt ud som frivillig:

“Deltagerne må have et godt helbred og dertil udholdenhed og tilpasnings-

evne for at kunne klare et anstrengende arbejde under uvante, oftest tropiske 

forhold, og på en væsentlig lavere levefod end sædvanlig. Men først og sidst 

må der lægges vægt på evnen til forståelse for andre leveformer og fremmede 

skikke samt evne til samarbejde uden bedreviden.”

Spørgsmålet om oplysning og folkeligt engagement var vigtigt for MS. Man 

ønskede at sikre, at det konkrete arbejde ude skulle sikre en forståelse for de 

problemer, som ulandene stod overfor, og som kunne forklare, hvorfor det gav 

mening, at Danmark og MS gav en hånd med. I betænkningen blev det formu-

leret på denne måde:

“Udover det indlysende og direkte formål at skaffe muligheder for dansk 

ungdoms deltagelse i teknisk bistand til u-landene, er det klart, at udsendelsen 

af disse frivillige også har det sigte at være medvirkende i skabelsen og vedli-

geholdelsen af en stærk, positiv interesse og forståelse fra dansk side for 

u-landenes problemer.”

Det betød i realiteten, at DUU kom til at fungere som en oplysningskile ind 

i det danske samfund. Det betød også, at tankegangen helt fra foreningens 

start efter krigen blev fastholdt.

VIGTIGE BEGIVENHEDER
1963 Styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene giver grønt 

lys for at MS kan starte et frivilligprogram, med økonomisk støtte fra 

landsindsamlingen i 1962. De første otte u-landsfrivillige sendes til 

Tanzania. I de følgende tre år udsendes 93 frivillige til 11 lande, men 

især Tanzania, Kenya og Nigeria.

1965 Der blev pakket og sendt 17.000 forsendelser med oplysning om ud-

viklingslandene til folkeskoler, lokale foreninger, myndigheder og lig-

nende. I 1962 blev der sendt 3.000.

1966 Folketinget vedtager loven om “Dansk Ungdoms U-landsarbejde”, 

som skal administreres af MS, med økonomisk støtte fra Udenrigsmi-

nisteriet.

1968 Zambia bliver et MS-landeprogram. – MS-biblioteket oprettes, som et 

dansk hovedbibliotek for internationale spørgsmål.

1969 MS arrangerer “Flaskehalskonference” om væksthæmmende faktorer 

i dansk udviklingsbistand, og den får stor indflydelse på dansk bi-

stand. – Grønland organiserer sin første arbejdslejr.

1970 Uddannelsen af u-landsfrivillige flyttes fra den Internationale Højskole 

i Helsingør til Tanzania.

1972 Uganda-programmet bliver ‘rømmet’, da Idi Amin tager magten. Det 

genåbnes først tyve år senere, i 1991.

1973 Botswana bliver et MS-landeprogram. – MS arrangerer konference 

om Danmarks politik over for fremmedarbejdere. – MS-programmet i 

Indien afvikles. – Danmarks og Tanzanias regering indgår en aftale om, 

at MS må etablere et træningscenter lidt uden for Arusha i Tanzania, 

hvor MS skal træne de u-landsfrivillige

1974 MS bliver medlemsorganisation, med både personlige og kollektive 

medlemmer. – Magleås Højskole lukkes og sælges.

LANDEKONTORER OG UDDANNELSE I AFRIKA
Danida – eller ‘Sekretariatet for teknisk samarbejde med udviklingslandene’ 

som det på vanligt bureaukratdansk blev kaldt – gav i starten af 1963 grønt 

lys for, at MS kunne gå i gang. Og det gjorde man i foreningen med samme 

ihærdighed, som man efter befrielsen i 1945 var gået i gang med at organisere 

arbejdslejre. Ledelsen identificerede fire opgaver, som skulle løses: 

Der skulle først og fremmest findes projekter eller aktiviteter, som det gav 

mening at støtte med udsendt personale.

Der skulle findes frivillige blandt unge danskere, som var villige til at bruge 

nogle år af deres liv på at rejse ud i verden.

De frivillige, som sendte en ansøgning ind, skulle udvælges på en sådan 

måde, at man kunne være rimeligt sikker på, at de kunne bidrage på fornuftig 

vis.

Endelig skulle de udvalgte uddannes til at varetage et arbejde, som ingen 

dansk uddannelse hidtil havde forberedt dem på.

Det lykkedes alt sammen!

Allerede i frivilligprogrammets første år blev der udsendt ni frivillige. Inden 

udgangen af 1964 var tallet vokset til 47. To år senere var man nået op på 90. 

Det år blev der vedtaget en særlig lov om frivilligprogrammet med en økono-

misk ramme på 45 mio. kr. over fem år.

Det skulle vise sig, at pengene hurtigt fik ben at gå på. Væksten fortsatte 

nemlig over stok og sten, så der var hele 330 frivillige udsendt, da loven udløb 

i 1971. Herefter blev arbejdet videreført under den almene lov om u-landssam-

arbejde. Her havde MS sin egen budgetlinje frem til 2006, hvor foreningen blev 

en rammeorganisation på lige fod med andre danske ulandsorganisationer.

Det første hold frivillige under DUU rejser til Tanzania (som på det tidspunkt 

hed Tanganyika) i september 1963. Der er otte frivillige i alt, to teknikere til Dar 

es Salaams tekniske skole, to kontorfolk til universitetet, og fire bygningshånd-

værkere til et hospital oppe nordpå. 

I nogle år er Tanzania alene på banen, men Uganda kommer til i 1967, og 

Zambia og Botswana følger efter i 1968. 

Derefter går der nogle år, før der sker yderligere udvidelser. Lesotho åbner 

dørene i 1976, Zimbabwe i 1983 og Mozambique i 1984. I alle tre tilfælde er der 

politiske begrundelser for MS. Lesotho er en slags ‘lyttepost’ i forhold til 
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DEMOKRATISERING ‘BOOSTER’ MS
I de første mange år af MS’ historie var der ikke hos stiftere og støtter nogen 

udpræget interesse for at ‘nogen’ udefra, fx et medlem, som man ikke selv 

havde valgt eller udpeget, skulle bestemme noget som helst.

Vilkårene ændrede sig imidlertid i 1966, da Folketinget vedtog den særlige 

lov om frivilligprogrammet, som betød, at MS nu skulle administrere store be-

villinger fra det offentlige. Spørgsmålet var, hvordan en forening kunne håndte-

re offentlige midler i den størrelsesorden, hvis der ikke var en ansvarlig og 

gennemsigtig demokratisk struktur?

FORMÆND
1963-67 Thomas Sigsgaard

1967-75 Ole Bang

GENERALSEKRETÆR
1965-70  Chr. Kelm Hansen

1970-71 Jørgen Gammelgaard

1971-75 Ole Mølgaard Andersen

Efter et dramatisk opgør, som også fældede en formand, gik MS i 1974 ind 

i en ny tid med skiftet fra en selvsupplerende styrelse til en medlemsorgani-

sation med både individuelle og kollektive medlemmer, som sammen valgte 

den politiske ledelse. Foreningen havde sat sig det mål, at der allerede i 1974 

skulle være 1.000 individuelle medlemmer, så der var stor tilfredshed, da man 

allerede efter otte måneder havde fået 1.500.

I årene derefter sker der en kraftig stigning i antallet af medlemsgrupper og 

lokalforeninger, bestående af en kombination af tidligere frivillige, arbejds-

lejraktivister og andre globalt interesserede. Demokratiseringen gav helt sik-

kert foreningen et boost.

Medvirkende til dette var også, at penge til det statsligt finansierede frivil-

ligprogram og flere ressourcer til oplysningsarbejdet betød, at sekretariatet 

blev styrket. Der sker en professionalisering, samtidig med at der satses på en 

bredere folkelig forankring.

For resten var der også i denne periode blandt de udsendte frivillige en 

oplevelse af, at de med fordel kunne tages med på råd, ikke blot om vederlag 

og andre kontraktforhold, men også om programmets indretning i det hele ta-

get. Det første lille skridt i demokratiseringen af udesystemet blev de såkaldte 

samarbejdsudvalg, bestående af frivillige og ledelse. I de følgende årtier blev 

der taget flere og også mere markante skridt, men det var dog en begyndelse.

apartheidregimet i Sydafrika; Zimbabwe har nogle år før vundet en befrielses-

kamp mod det hvide mindretalsstyre; i Mozambique er det opgøret med det 

portugisiske kolonistyre og efterfølgende borgerkrig.

Indien blev som aftalt udfaset efter 1972. Kort efter kom turen til Uganda, 

da Idi Amins rædselsregime gjorde tilværelsen livsfarlig for ugandere såvel 

som udlændinge. Operationen med at evakuere de 44 frivilligfamilier blev for-

klædt som ferie, men reelt var der tale om en flugt, kreativt organiseret af den 

daværende leder af programmet.

I de første år fik kommende u-landsfrivillige deres introduktion til livet i Afri-

ka på Magleås Højskole ved Birkerød. Erfaringerne viste, at det ikke var opti-

malt, så i 1970 flytter man til Tanzania, hvor den i starten fandt sted i Tengeru i 

det nordlige Tanzania. I 1973 underskriver den danske regering en aftale med 

Tanzania om, at MS har tilladelse til at etablere et regionalt uddannelsescenter 

for danske ulandsfrivillige.

Samme år sælger MS Magleås Højskole. Fortjenesten fra salget var i man-

ge år en vigtig del af den egenkapital, som foreningen havde brug for til at 

gennemføre private aktiviteter uden støtte fra det offentlige.

DE ‘FREMMEDE’ FINDER EN PLADS I MS
Op gennem 60’erne begynder der at komme ‘fremmedarbejdere’ fra især Tyr-

kiet, Jugoslavien og Pakistan til Danmark, for at arbejde inden for områder, 

hvor der ikke er tilstrækkeligt med dansk arbejdskraft. Det er endnu ikke en 

stor dagsorden i Danmark, men der er mange i MS, som helt naturligt følger 

med i, hvordan dette kulturmøde inden for landets grænser udvikler sig. Hvor-

dan kan MS spille en rolle?

Andre er allerede gået i gang, bl.a. med udgivelsen af “Fremmedarbejder-

bladet” fra 1971. Bladet var målrettet fremmedarbejdere, udkom månedligt 

med 16 sider på fire sprog og handlede om boligforhold, overenskomster, ar-

bejdstilladelser, arbejdsvilkår og dansk kultur. 

At bladet kom til at eksistere i syv år og blev et anerkendt centrum for viden 

og engagement om og for fremmedarbejdere var ikke MS’ fortjeneste. Alligevel 

fik MS en ikke uvæsentlig rolle, bl.a. fordi fremsynede MS-politikere sørgede 

for, at bladet fik husly i foreningens lokaler på Hejrevej. Driften af bladet blev 

især finansieret af Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Dansk Arbejdsmands- og 

Specialarbejderforbund, Dansk Smede- og Maskinarbejder-forbund og Ar-

bejdsministeriet. 

Først i midten af 70’erne ansættes en konsulent på deltid for at opruste 

indsatsen. Tanken var at skabe kontakt til indvandrermiljøerne, så MS blev 

klædt på til at mene noget på området. Et helt centralt initiativ bliver tidsskriftet 

“Dokumentation om Indvandrere”, som fortsætter gennem tyve år og også i 

historiens klare lys høstede stor anerkendelse og fik betydelig indflydelse. Her 

kunne man læse, hvad der var værd at vide om integrationsarbejdet på den tid. 

Fremmedarbejderbladet lukker i 1977, fordi der ikke var flere penge til at 

holde det i live. Året efter lukker også MS’ eget arbejde, fordi kassen er tom. 

Kun Dokumentation om Indvandrere fortsatte som en del af biblioteket, indtil 

det blev tvunget til at lukke i 2005. 
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EN LOV SENDER DE UNGE TIL 
ULANDENE – OG EN RAPPORT 
SENDER MS TIL TÆLLING
EBBE SCHIØLER

Bilateral ulandsbistand, direkte fra Danmark til de “underudviklede lande”,  

senere ændret til “udviklingslande”, er internationalt et fænomen fra årene 

efter 2. verdenskrig. I de skandinaviske lande kommer sagen for alvor på 

dagsordenen i starten af 50’erne, men i Danmark lykkes det først at få en lov 

på plads ti år senere, meget senere end i Sverige. Hvordan lykkedes det MS 

at få lov til at starte et frivilligprogram i 1963? Og hvordan gik det, da MS i 

1968 fandt ud af, at man gerne ville have en vurdering af, om det overhove-

det gav mening at sende unge danskere til Afrika?

KOM GRÆSRØDDERNE FØRST?
Det var ikke ‘hønen og ægget’, man diskuterede i 50’erne og 60’erne, når man 

skulle præcisere, hvem der tog de afgørende initiativer til, at dansk bistand 

blev konkret, bilateral og synlig. Det var faderskabet. 

Da Danida i 1987 markerede sine første 25 år, skete det med en forbil-

ledlig udstilling af ting og sager og visuel dokumentation i Eigtveds Pakhus i 

København. Hertil kom en åbningsprolog, forfattet af en MS-veteran, hvor kgl. 

skuespiller Søren Spanning med malmfuld og autoritativ stemme bl.a. anførte 

følgende:

Udviklingsbistand, en gammel tanke,

efterkrigsgræsrødder kan sig ranke,

det var dem der viste ideen og rammen

for at virke mellemfolkeligt sammen.

De har aldrig viftet voldsomt med fanen,

men private var nu de første på banen.

Så skulle den vist være sat på plads! I hvert fald ilede folketingsmand Christi-

an Kelm-Hansen, tidligere MS-generalsekretær 1965-70, i netop udviklings-

bistandens indledende år, gnæggende over til vennerne i pakhusets festsal: 

“Der fik de den!” Han var endda formand for Danidas styrelse i de år i 80’erne, 

så i sjælen var han stadig en art græsrod med levende erindringer om sin 

ungdoms tvekampe med bureaukraterne om folkelig involvering kontra tekno-

kratisk håndtering.

Kelm-Hansen refererede til, at det var noget af en sejtrækker at få politisk 

og administrativt grønt lys – og nok så afgørende også offentlig finansiering af 

– til bilateral bistand, både i statsligt og privat regi. Dansk offentlig bistand 

bestod siden starten af 50’erne overvejende af bidrag til FN-systemets aktivi-

teter. Sådan skulle det fortsætte, mente mange. I hvert fald skulle det multila-

terale være helt dominerende. Det bilaterale var nærmest en parentes. Adskil-

lige udvalg og rapporter nuancerede debatten gennem 50’erne. Bilaterale 

penge kom der ikke ud af det.

Men omkring 1960 modnes tankerne om et bredere dansk ulandsengage-

ment end FN-sporet og de få danske private initiativer. Med daværende stats-

minister Viggo Kampmanns idealistiske og visionære indsats – og med MS 

stærkt involveret – gik det i rask tempo frem mod den første “Lov om teknisk 

samarbejde med udviklingslandene”, dateret 19. marts 1962. I den forstand 

var det offentlige formelt først på banen.

KAMPEN OM DEN FOLKELIGE FORANKRING
Loven var i høj grad en ramme for det allerede kendte, men MS var hurtig til at 

hjælpe med at omforme rammen, og allerede godt et halvt år efter den nye lov 

og administrationen var på plads, spillede MS ud med et solidt oplæg fra et 

bredt sammensat udvalg bestående af organisationsrepræsentanter, sagkyn-

dige og MS-politikere. Oplægget fra 4. oktober 1962 hed “Betænkning om 

Dansk Ungdoms U-landsarbejde”.

Betænkningen anbefalede, at der forsøgsvis kunne finansieres udsendelse 

af danske unge frivillige til bistandsarbejde i ulande. Der blev peget på MS som 

administrator of ordningen, hvilket var ganske rimeligt i betragtning af, at MS 

efterhånden havde langvarige praktiske erfaringer med at organisere den type 

opgave, enkeltvis og til en række lande, hvor personlige kontakter havde mu-

liggjort det.

Sideløbende med debatten og aktiviteterne for overhovedet at få en regu-

lær lovramme om den danske ulandsbistand blev der krydset klinger om, hvor 

væsentligt det var at skabe en ‘folkelig forankring’ for indsatsen. For et MS, der 

havde et stolt og banebrydende pionerarbejde om folkelig oplysning at henvi-

se til, var forankringen helt afgørende. Det måtte være en uomgængelig del af 

ulandsindsatsen. Det skulle lovfæstes som en forpligtende del af målsætnin-

gen. 

For mange af de statslige interessenter var oplysning og engagement nær-

mest en sideeffekt, man kunne håbe på. Det var så afgjort ikke lovstof i denne 

sammenhæng.

Slaget om forankringen kom helt konkret til udtryk i lovgivningen om det 

“tekniske samarbejde”. MS fastholdt, at opgaven skulle styres af et folkeligt 

råd frem for af en statslig institution. Løsningen, ikke kompromisset, blev et 

sekretariat eller en styrelse eller et departement eller en søjle eller en afdeling 
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(besværligt barn fik mange navne) i udenrigsministeriet, med en korporativt 

sammensat styrelse som rådgiver for ministeren, og med et debatforum kal-

det u-landsrådet som forum for lejlighedsvise principdrøftelser. 

KAMPEN OM DET FOLKELIGE
Belært af erfaringen om slaget om folkeligheden blev betænkningen om Dansk 

Ungdoms Ulandsarbejde (DUU) udformet, så konstruktionen blev éndimensi-

onalt bistandsarbejde: Udsendelse af egnede unge frivillige til varetagelse af 

opgaver i det offentlige i udviklingslande. 

Det kostede hjerteblod at slække på oplysnings- og engagementsvinklen 

som tekst i betænkningen. Men der var i det private bistandsmiljø ikke så få 

med en teologisk ballast, og man har formentlig afstået fra endnu et opsliden-

de slagsmål ud fra devisen om “ikke at lade det bedste være det godes fjen-

de”.

Så et tillægsspor, der dog ikke var en del af frivilligbudgettet, var hele tiden 

for MS at sikre, at arbejdet ude skulle medføre, at det gav et nedslag i den 

folkelige forståelse i Danmark. En forståelse for de problemer, samarbejdslan-

dene stod overfor, og som kunne forklare, hvorfor det gav mening, at Danmark 

og MS gav en hånd med.

Denne dobbelthed i opgaven har der gennem tiden været en del debat om 

internt i MS og også eksternt ved en række lejligheder. Ja, til tider har det væ-

ret tæt ved at flække MS, som man kan læse om det andre steder her i bogen.

Og uanset programerklæringer og budgetstøtte fungerede DUU gennem 

alle årene som en oplysningskile ind i det danske samfund. Rigtigt mange 

spredt ud over hele landet havde i bekendtskabskredsen eller i familien kon-

takt med nogen, der ved selvsyn havde oplevet udviklingsopgaverne i den 

tredje verden. Enkeltberetningerne fra alle de efterhånden tusinder, der havde 

været ude, opbyggede en robust forståelse i den danske befolkning for, at det 

dér med udviklingsbistand anstændigvis var noget, der også krævede et dansk 

bidrag. 

Der var meget få målinger gennem årene siden 1963, der ikke viste, at fler-

tallet i den danske befolkning var positive over for den danske involvering. Det 

gjaldt også, når pressen kogte suppe på “skandalerne”, uanset om de var fik-

tive eller reelle.

EN KONTROVERSIEL SOCIOLOG
MS startede udsendelsen af frivillige i 1963. Fem år senere var det tid til at vur-

dere, om det gav mening. MS-formanden siden 1965, Ole Bang, formulerede 

opgaven med bl.a. disse ord:

“Er det realistisk – og er det rigtigt – at håbe på, at de frivillige på samme 

tid skal kunne dække et behov for uddannet arbejdskraft og bidrage til en bro-

bygning mellem mennesker i udviklingslandene og i Danmark? Og er det på 

denne baggrund de rigtige u-landsfrivillige, Mellemfolkeligt Samvirke sender 

ud?”

De første otte MS-frivillige på 

Københavns Hovedbanegård i 

september 1963, klar til at rejse 

til Tanzania. De er fra venstre: 

Arne Petersen, Erk Bach Lassen, 

Kirsten Langemark, Ib Lundkvist, 

Kaj Madsen, Karsten Moustgård, 

Ellen Tølbøl og 

Jørgen S. Dideriksen. 

Én af de første MS-frivillige i 

Tanzania, da landet stadig hed 

Tanganyika. Han står ved projek-

tets landrover og snakker med 

flygtninge fra Rwanda.

I forhold til i dag havde danske 

organisationers ulandsarbejde  

en rimeligt høj nyhedsværdi 

i 60’erne og 70’erne. Her drøfter 

MS’ formand Ole Bang (nr. to 

fra venstre) anbefalingerne fra 

Goldschmidt-rapporten med 

rapportens bagmand, Verner 

Goldschmidt (yderst til højre), 

i en paneldebat i TV i 1971.
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Det ville Goldschmidtgruppen på ingen måde finde sig i ud fra devisen: Det vi 

skrev, skrev vi!

Så gik der politik i sagen. MS holdt rapporten tæt ind til kroppen henover 

vinteren 1969-70, men brød selv blokaden med et effektivt træk: Et korrektur-

tryk blev oversendt til det udvalg, der var i gang med at foreslå en opdatering 

af loven om bistandssamarbejde, og her var rapporten forsynet med kommen-

tarer fra MS om, hvordan de så på sagen. Det var nærmest åben krig. Forsker-

ne skummede. Men de to parter kunne dog herefter blive enige om, at MS ikke 

skulle være forlag for rapporten, der sidenhen blev et bind i serien Nyt fra 

Samfundsvidenskaberne.

ANBEFALINGERNE BLEV AFVIST
Pressen fik selvfølgelig nys om tvisten, og den 4. april 1970 kom rapporten på 

forsiden af alle landets aviser. I første omgang var ‘sagen’ spørgsmålet om, 

hvem der var urimelig. Efter nogle dage var der lækket så meget af analysetek-

sten, at diskussionen kom til at dreje sig om rapportens indhold. 

Overskrifterne var nogenlunde sammenfaldende med Politikens fra den 6. 

april: “Idealistisk bagage den tungeste byrde.” Det skulle absolut ikke være det 

sidste ord, og formand Ole Bang fastholdt i avisen næste dag, at frivillige blev 

udvalgt og skolet for at opnå to mål: en effektiv faglig indsats og en mellemfol-

kelig holdning.

På trods af høje bølger og skumsprøjt i nogle dage opfattede det omgiven-

de samfund nok nærmest kontroverserne som en akademisk øvelse. Der var i 

hvert fald roligt på området i folketingssalen, da man den 18. april drøftede 

udviklingsbistand og ny lov. Avisreferaterne var lige så fredsommelige med 

“idealisme nødvendig” i Berlingske Tidende og Politikens konstatering: “Golds-

chmidtrapporten blev ikke hørt”.

Rapporten havde som en af sine anbefalinger at afideologisere program-

met og lægge det sammen med ekspertprogrammet i Danidas administration. 

Det blev ikke taget seriøst op, hverken hos beslutningstagerne i MS eller i 

udenrigsministeriet, og Danida har givetvis været evigt taknemmelig for, at 

man ikke skulle forvalte den slags bøvl.

Som internt fyrværkeri i MS-debatterne fungerede rapporten fint. Det po-

stulerede skisma mellem oplysning og praktisk bistand levede videre både i de 

styrende organer og mellem enkeltpersoner og afdelinger i MS.

Den varige effekt af rapporten, der udkom i 1971, var formentlig mest føle-

lig blandt fagfolk. Evaluering var som nævnt en relativt ny disciplin, og slags-

målet om faderskabet til rapportproduktet blev løbende klargjort med anerken-

delse af, at opdragsgiveren naturligvis havde en kommentarret, men ikke en 

vetoret, hvis evalueringen skulle have karakter af uafhængig vurdering. Man 

lærte formentlig også at være mere forsigtig med habilitetsvurderinger. 

Det lød faktisk meget tydeligt som en anmodning om at få hjælp til at udrede 

den interne og snart lange kamp i MS om, hvordan man skulle vægte ‘bi-

standshensynet’ overfor ‘oplysningsforventningen’. 

Man bad sociologen Verner Goldschmidt fra Københavns Universitet om at 

tage sig af opgaven. Det var et interessant valg, fordi Goldschmidt var kendt 

for en noget kontroversiel profil – og en lidt stejl personlighed mente nogle – fra 

sine Grønlandsudredninger. Samtidig var han meget tæt på MS som medlem 

af “komitéen”, plenarforsamlingen bag forretningsudvalget. 

Analysen, som udredningen kom til at hedde, var finansieret af forsknings-

midler fra Danidas pulje til sådanne formål. Der blev indsamlet data ved hjælp 

af en lille gruppe sociologistuderende, og i pagt med tidsånden (1968 var en 

meget aktiv del af samfundsfagenes ballast) slyngede udrederne massevis af 

problemer på bordet. Det var smæk for skillingen; der skulle leveres; det hand-

lede ikke om at berolige. 

“Vi har koncentreret os om forhold, som er problematiske og kontroversiel-

le,” lød fanfaren. 

I dag ville man måske undre sig over, at dette ligefrem skulle være bevidst 

kontroversielt, men som evalueringsmetode kunne det næppe godkendes. Det 

forekommer, at analysens titel i det lys kunne siges at være lettere misvisende: 

“En analyse af målsætninger og praksis.”

ÅBEN KRIG OM EJERSKABET
Der blev analyseret hovedprincipper, målsætninger og strukturer, snarere end 

enkeltpersoner og deres motiver, vurderinger og handlinger. Det blev angiveligt 

gjort, fordi strukturerne er “bestemmende for de enkelte menneskers handle-

muligheder” og fordi de frivillige udskiftes løbende, mens strukturerne består.

Det udgangspunkt garanterede nogle kraftige slag i bolledejen, og det fore-

kom formentlig som om, at opgaven var misforstået af udrederne. De var i 

hvert fald ikke indstillet på at følge den beskrivelse, som Ole Bang er citeret for 

ovenfor. 

Men de havde leveret på egne præmisser, som var at fremkomme med 

noget kontroversielt. Dobbeltheden i arbejdet – at levere udviklingsbistand og 

skabe en levende oplysningsplatform – var ikke anerkendt af analysen, men til 

gengæld helt central for MS, spændingerne internt i organisationen herom 

ufortalt.

Der var pæne ord om de frivilliges arbejde ude, anerkendelse fra de ar-

bejdspladser, hvor de fungerede, men det skal med, at flere af de udstatione-

rede frivillige over for udrederne anførte, at de havde lidt svært ved at se fidu-

sen i “mellemfolkeligheden”. De var sådan set bare ude for at gøre et stykke 

arbejde!

Rapporten skabte meget dårlige vibrationer mellem MS og undersøgerne. 

De to sider havde nærmest hver sin fortolkning af, hvem der ejede rapporten, 

opdragsgiverne eller forfatterne. MS kunne ikke acceptere, at rapporten ud-

kom i den rå form, men krævede, at den blev forsynet med et forord, hvor or-

ganisationen tilkendegav sit standpunkt. Dette var jo i kort form: Misforstået 

emne! 
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KUFFERTER MED DUFTE 
OG FARVER OG MASSER AF 
ANDRE OPLEVELSER
ELLEN FARR
BJØRN FØRDE

For en ung aktivist anno 2019 må det være svært at forestille sig, at et 

absolut ‘hit’ fra MS for et halvt århundrede siden var en kuffert med dufte og 

farver. Man ringede til MS’ konsulenttjeneste, og nogle dage senere afleverede 

postvæsenet en kuffert! En helt ny verden åbnede sig. Men det var blot 

én af mange kreative og nyskabende initiativer til at bringe den store verden 

ud til danskerne, som MS’ konsulenttjeneste var ansvarlig for gennem flere 

årtier.

EN VERDEN AF NYE OPLEVELSER
Hvis man i 70’erne besøgte MS i domicilet på Hejrevej i Københavns nord-

vest kvarter, så var chancen for, at man faldt over nogle kufferter, stor. Der var 

kufferter i receptionen, i trappeopgangen, og ved indgangen til oplysningsaf-

delingen. 

Det så til tider ret kaotisk ud, men der var styr på kufferterne. De ansatte 

vidste, hvor Tanzania, Kenya, Botswana, Indien og Nepal befandt sig, både de 

kufferter, der var ude i landet, og de, der var på service- og opdateringsophold 

på Hejrevej. 

U-landskufferten var på sæt og vis en simpel idé, men når den også blev 

en genial indgang til tusindvis af danske skoleelevers møde med en fremmed 

verden, skyldtes det ikke mindst, at der blev gjort en stor indsats af eksperter 

og frivillige for med omhu at vælge de genstande, som skulle med i kufferten.

Samtlige kufferter indeholdt kunstgenstande, brugsgenstande, tøj, skoleu-

niformer, arbejdsredskaber, musikinstrumenter, køkkenting og basisprodukter, 

krydderier, musikbånd, diasserier samt undervisningsmaterialer og undervis-

ningsforslag. Ja, der var næsten ingen grænser for, hvor meget der kunne være 

i de rummelige kufferter.

På landets folkeskoler var de elskede og efterspurgte navnlig i de mindre 

klasser, hvor de dannede grundlag for spændende temauger. Konsulenttjene-

sten lavede i mange år undervisningskurser til lærerne med udgangspunkt i 

netop kuffertprogrammerne. Og ikke blot de eksotiske udviklingslande blev 

puttet i kufferter. Flere kufferter om indvandrerkulturer i Danmark blev udviklet 

af frivilliggrupper.

Som alt andet oplysningsarbejde i MS tog også kufferterne udgangspunkt i 

et ønske om at skabe forståelse og respekt for andre lande, andre kulturer, og 

andre mennesker. Meget tidligt var tænkningen i MS, at danskerne havde brug 

for viden og oplysning om de mange nye lande i verden, som var resultatet af 

afkoloniseringen. Der var behov for gensidig respekt og en forståelse af fælles 

interesser. 

MS BLIVER LANDSDÆKKENDE
MS’ egne udsendte spillede en stor og op gennem 70’erne og 80’erne stigen-

de rolle, men det samme gjorde det store netværk af anerkendte forfattere, 

journalister, politikere og kunstnere, som aktivister og ansatte i MS helt tilbage 

fra 50’erne formåede at knytte til foreningen. Det gjorde det muligt at kom-

binere de hjemvendte udviklingsarbejderes engagement og begejstring med 

eksperternes overblik og analyse.

Med sin historiske rolle i bagagen, med udgivelsen af et stigende antal 

bøger samt to tidsskrifter, et specialbibliotek plus mange udsendte udviklings-

arbejdere med oplysning som en vigtig del af formålet med udsendelsen var 

MS godt rustet til at spille en central og ofte koordinerende rolle for oplysnings-

arbejdet i det danske udviklingsmiljø. Det var konsulenttjenesten, som sørgede 

for, at MS var i stand til at levere.

I starten af 80’erne rykkede konsulenttjenesten også ud i landet, da der 

blev ansat en konsulent i Aarhus. Det blev i 90’erne fulgt op med ansættelser 

af MS-konsulenter i Ringsted, Ålborg, Odense og Haderslev. De fleste steder 

var konsulenterne i starten deltidsansatte, men efterhånden blev der suppleret 

med midler fra flere kasser. 

MS havde dermed også den organisatoriske styrke til at spille en koordi-

nerende rolle. Således var MS initiativtager til netværket “Fagligt Forum om 

Ulandsoplysning”, hvor mellem 40 og 50 ulandsorganisationer jævnligt mødtes 

omkring større og mindre samarbejdsprojekter.

FOREDRAG OG UDSTILLINGER
Det traditionelle foredrag har været en central del af MS’ oplysningsindsats lige 

siden de første frivillige tog afsted efter 2. verdenskrig, og senere da de første 

frivillige blev sendt til Ghana og Indien. Her stod det direkte involverende kul-

tur- og menneskemøde i centrum. Her kunne der, i tråd med grundlæggernes 

tankegang, ikke blot lægges vægt på beskrivelsen af det, man så, men også 

på, hvad man følte. 

Det hele blev professionaliseret en smule, da man i 60’erne etablerede en 

egentlig Foredragsholdertjeneste. Her kunne vidende mennesker få mulighed 

for at dele ud af deres engagement og erfaringer. Og nok så afgørende: her 
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kunne skoler, foreninger og private ringe ind og rekvirere oplæg, når de havde 

brug for inspiration om den nye verden.

Bredden i emner var stor, og det samme var personerne, der optrådte på 

listen over foredragsholdere. Her kunne man finde hjemvendte ulandsfrivillige, 

eksperter udsendt af Danida, kunstnere der havde rejst i ulandene, herboende 

udlændinge, journalister fra dagbladene, forfattere og mange andre vidende 

personer. 

Ordningens popularitet skyldtes i høj grad, at skolerne næsten altid kunne 

finde en person og et emne, som var interessant. Men det spillede også en 

rolle, at foredragene normalt var gratis for brugerne. Det var muligt med de 

midler, udenrigsministeriet leverede. Oplægsholderne fik et mindre honorar og 

desuden dækket deres rejseudgifter.

Temaerne var nu og da knyttet til særlige projekter. Et eksempel er de så-

kaldte ‘Belkin-bånd’ fra 70’erne. Det var en serie enestående videooptagelser 

fra Tanzanias første år efter selvstændigheden, som belyste de meget ambitiø-

se udviklingsplaner i det unge Tanzania.

Et andet eksempel er en række billedtæpper fra Botswana, som blev trans-

porteret rundt i landet som en udstilling og senere udkom som lysbilledserie 

og bog. Sammen med et foredrag fortalte de om Botswanas kultur og historie. 

Senere blev foredragsprogrammet udvidet med mange gæstelærere fra 

MS’ samarbejdsprojekter og herboende indvandrere. Disse ‘lærere’ blev navn-

lig brugt på skolerne i forbindelse med undervisningstemaer og kampagner. 

Ligeledes optrådte en del danske forfattere, kunstnere og universitetsfolk som 

aktive og vigtige stemmer.

Som årene gik, kom det traditionelle foredrag i stigende grad til at gå hånd 

i hånd med plakatserier, videoer og udstillinger. De blev sendt rundt med kam-

pagner til skoler, biblioteker og offentlige bygninger. Emnerne varierede fra op-

førelsen af en hel landsbygade med huse, værksteder og landsbyliv i Tanzania, 

til fx apartheidkampagner om Sydafrika, menneskerettighedskampagner om 

fremmedarbejdere, og oplysningskampagner om børnearbejde.

Derudover producerede MS fx en række miljøkampagner, som “SOS Red-

ningsaktion Jorden” med bog og aktivitetskasser, “Miljøbasen” på Frederiks-

berg som havde besøg af de fleste skoleklasser i hovedstaden, plus “Stærk 

kaffe” i samarbejde med COOP Danmark om miljø og handelsuligheder og 

bæredygtig produktion.

Andre udstillinger var fx “Sort på hvidt” på Nationalmuseet med tilhørende 

bogudgivelse. Eller “Yebo”, en afrikansk musikfilm med liveoptræden af herbo-

ende og gæstemusikere, som kom rundt på gymnasierne og havde til formål at 

udbrede kendskabet til og respekten for afrikansk musik og kultur.

Man må ikke undervurdere de bestræbelser, der blev gjort i ulandsmiljøet 

for at gå sammen om større samarbejdsprojekter, kampagner og aktiviteter. 

De såkaldte “Imagesfestivaler” er et godt eksempel. Konceptet blev skabt i 

et samarbejde mellem Københavns Internationale Teater (KIT) og Center for 

Kultur og Udvikling (CKU) samt en lang række danske organisationer. 

Lige fra den første “Images of Africa” festival var MS’ konsulenttjeneste 

koordinerende i forhold til oplysnings- og dialogprogrammer. MS inviterede 

gæster til Danmark, og rundt om i Danmark blev der organiseret udstillinger, 
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Kenya og Zambia. Projektet blev til i samarbejde med bl.a. Danmarks Pæda-

gogiske Universitet, de internationale skolekonsulenter på professionsskoler-

ne, Friluftsrådet og Care Danmark. Formålet var at skabe dialog om miljøpro-

blemer mellem elever i forskellige lande. Der blev udvekslet lærere, udgivet 

fælles magasiner, skrevet emails, delt idéer og indhentet erfaringer med inter-

netbaseret undervisning.

I 2000 organiserede MS det “Omvendte frivilligprogram”. Der blev inviteret 

seks eksperter fra Syd til at arbejde et halvt år i forskellige kommuner og insti-

tutioner, fx ældreforsorg, handicapområdet, genbrug, højskoler, og bæredygtig 

energi. Meget blev vendt på hovedet og mange erfaringer delt. Gæsterne var 

flittigt brugt på skolebesøg. Programmet blev i øvrigt udviklet med erfaringerne 

fra de første fem ‘omvendte’, som kom til Danmark fra Mellemamerika et par 

år tidligere.

“En verden af muligheder” i 2003 blev til i samarbejde med Statens Pæda-

gogiske Forsøgscenter, AFS, Ibis og Odense Amtscentral. Projektet handlede 

om kulturmødet og om at lukke op for verden og se de mange fantastiske 

kulturer. Der var en stor fotoudstilling plus en lang række undervisningsidéer til 

de mere end 100 deltagende skoler.

KLARER ELEVERNE SIG UDEN MS?
MS var ikke den eneste danske ulandsorganisation, som målrettede sit oplys-

ningsarbejde til undervisningssektoren. Mange andre henvendte sig med ma-

terialer og temaer om de særlige lande og aktiviteter, de arbejdede med. Det 

har UNICEF Danmark eksempelvis gjort i årtier. En organisation som Oxfam 

IBIS har gjort undervisning til et kerneområde, og i den forbindelse organiseres 

der hvert år en “Læseraket”, som flyver til et nyt land, og der udgives en børne-

bog om landet til folkeskolens klasser. Det deltager mange af landets skoler i. 

MS har også i de senere år igen taget fat på at samarbejde med folkesko-

lerne. Fx gennem projektet “Medborgerskab i folkeskolen”. Det er et partner-

skab mellem MS, Ungdomsbyen og interesserede københavnske folkeskoler, 

på initiativ af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Her 

hjælper man skolerne til at skræddersy et undervisningsforløb, som har fokus 

på demokratisk medborgerskab og inkluderende fællesskaber. 

Der er næppe tvivl om, at det danske ulandsmiljø mistede en vigtig kraft, 

da konsulenttjenesten lukkede. Det svækkede samarbejdet og koordineringen 

mellem organisationerne. Det svækkede det brede og langsigtede samarbejde 

mellem organisationer, institutioner, kommuner og ministerier. For mange læ-

rere og foreninger var MS’ konsulenttjeneste en vigtig indgang til ulandsmiljøet 

i almindelighed. Den indgang findes ikke længere i samme grad.

dialogmøder, optræden og skole- og uddannelsesaktiviteter. Her blev der truk-

ket rigtig meget på MS’ regionale kontorer, som også dannede udgangspunkt 

for det lokale organisationssamarbejde om festivalerne.

UNDERVISNINGSSEKTORENS BETYDNING
Det er nok ret ukendt for de fleste, at MS meget tidligt kastede sig over sko-

lesektoren. Mere præcist interesserede man sig for, hvad der stod om verden 

i skolebøgerne inden for geografi og historie. I 1958 blev der nedsat et skole-

bogsudvalg, og senere samme år blev seminarier og deres øvelsesskoler ind-

budt til seminar på den MS-ejede Magleås Højskole. Det blev en stor succes 

og fik masser af positiv omtale. 

Traditionen med at arbejde tæt sammen med lærere og pædagoger fortsat-

te op gennem årtierne og resulterede i en lang række undervisningsmaterialer 

rettet mod såvel folkeskolen, gymnasiet og de højere læreanstalter. Konsulent-

gruppen fik takket være sine mange servicefunktioner stor direkte kontakt med 

mange lærere og brugte denne indsigt til et omfattende lobbyarbejde for at 

sikre og udvide skolernes arbejde med interkulturelle og globale kompetencer. 

Således var MS i flere omgange med til at sikre, at undervisningsplanerne 

blev udbygget med klare faglige krav til viden om verden og andre kulturer 

uden for Europa. MS var vel den organisation på ulandsområdet, som havde 

den største faglige ekspertise og den bedste kvalitet i sit undervisningsmateri-

ale, og MS var respekteret for at lave projekter og materialer, som ikke blot var 

udstillingsmateriale for eget arbejde, men også kritisk overfor forholdet mellem 

rige og fattige lande.

Mange skoler havde en årlig temauge om ulande, men ikke meget andet 

resten af året. MS´ konsulenttjeneste udgav i samarbejde med forlaget igen-

nem ti år bladet “Global undervisning", som blev udsendt gratis til samtlige 

grundskoler. Idéen var at inspirere lærerne til at indarbejde globale vinkler i de 

fleste af fagene. MS foreslog spændende idéer til undervisningsforløb og hen-

viste til de mange forskellige materialer, der eksisterede på markedet. 

Samarbejdet med undervisningssektoren voksede i 90’erne, og MS gen-

nemførte en lang række store skoleprojekter alene eller i samarbejde med an-

dre organisationer.

“Klode 95” var et stort udstillings- og undervisningsprojekt for de ældste 

skoleklasser. I elværkernes gamle fabrik byggede mere end 20 organisationer 

og flere tekniske skoler et stort miljø, som dannede rammen om undervis-

ningsforløb om Klodens kroppe, Klodens miljø, Klodens klæder, Klodens mad 

og Klodens kulturer.

“Demokrati set fra Syd” løb af stablen i efteråret 1999. MS inviterede otte 

aktivister fra Afrika, Asien og Latinamerika på en bustur rundt i Danmark for 

at se på, hvordan det danske demokrati egentlig har det. Det lærte både de 

og vi meget af. Resultatet blev en lang række lokale møder og interviews med 

politikere og fagfolk. Det dannede grundlag for et større digitalt undervisnings-

materiale “Demokratibussen – Danmark set med andre øjne”, som henvendte 

sig til gymnasiet.

“Action 21” var et it-baseret miljøprojekt fra 2001 med skoler i Danmark, 
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ET SPECIALBIBLIOTEK FOR 
ALLE DANSKERE
HELLE LETH-MØLLER
HANNE TINGLEFF

Oplysningsarbejdet i MS præsenteres ofte som en velkomponeret cocktail 

bestående af tidsskrifter, bogforlag og en konsulenttjeneste. Det er sikkert 

de tre områder, som gennem tiden har virket mest sprudlende og nyskaben-

de udadtil. Men vi må ikke glemme specialbiblioteket, som voksede frem i 

60’erne og gennem 30 år var kendt og anerkendt som alle danskeres special-

bibliotek for litteratur om udviklingslande og globale forhold.

ET BIBLIOTEK VOKSER FREM
Hvis man var gymnasie- eller universitetsstuderende i 60’erne, 70’erne og 

80’erne og havde valgt at beskæftige sig med udviklingslande, udviklingsbi-

stand, international politik og andet i samme boldgade, var det ikke muligt at 

placere sig foran skærmen og med nogle slag på tasterne google alt godt fra 

havet for at få et overblik over tilgængelige bøger og tidsskrifter. Det krævede 

hårdt arbejde, og det var ikke muligt uden at gøre brug af det danske biblio-

tekssystem. 

Derfor var det svært at komme uden om MS’ specialbibliotek. Naturligvis 

var der meget at hente på de store biblioteker i de store byer, men også de 

store måtte ofte henvende sig til MS for at få mere specielle værker hjem til 

deres lånere.

Som det ofte sker, når engagerede medarbejdere beskæftiger sig med de-

res kæpheste, så vokser stablerne af bøger og tidsskrifter på deres respektive 

reoler og kontorer. De bliver til vigtige små samlinger. 

Sådan opstod idéen i MS om at samle og strukturere denne viden, og det 

lykkedes i slutningen af 1960’erne at skaffe midler til at ansætte en bibliotekar, 

som over de næste år opbyggede et mindre bibliotek om den tredje verden. 

Det var åbent for alle og blev snart et mødested for den voksende skare, som 

var interesserede i ulande og internationale forhold. 

Op gennem årene voksede samlingerne støt og blev det ‘folkelige’ ulands-

bibliotek – MS Biblioteket – hvor man kunne finde alt – og her menes ALT 

– dansk materiale og et repræsentativt udsnit af primært engelsksproget ma-

teriale. I starten var fokus mest på de områder, som havde størst prioritet for 

dansk bistand (her dominerede lande i Afrika), men efterhånden blev alle fire 

verdensdele dækket ind – Afrika, Asien, Latinamerika og Oceanien. 

Som en del af organisationens oplysningsarbejde begyndte man i 1968 at 

udgive “MS Biblioteksnyt” med bøger og artikler om ulande og den interna-

tionale udvikling. Det udkom i trykt form 18 gange om året, og det hele blev 

til sidst samlet i én årlig udgivelse. Her registrerede bibliotekarerne – som der 

efterhånden var ansat adskillige af – alle de indkøbte bøger med en kort omta-

le, og det samme gjaldt et bredt udsnit af artikler fra de 3-400 tidsskrifter, som 

biblioteket abonnerede på. Desuden anmeldte eksperter vigtige nye bøger. 

Biblioteksnyt blev i mange år sendt gratis til alle danske folkebiblioteker. 

Tanken var, at bibliotekarerne skulle orienteres om og få inspiration til at an-

skaffe mere faglitteratur til deres samlinger om de sociale, økonomiske og kul-

turelle forhold i udviklingslandene.

Det er svært at konkludere, hvor godt dette lykkedes. Måske blev det i 

mange tilfælde lige omvendt, nemlig at bibliotekerne blev opmærksomme på, 

at materialet fandtes, og at det kunne lånes på MS Biblioteket. Derfor var det 

ikke så nødvendigt for folkebibliotekerne selv at anskaffede mere.

Men det ligger fast, at biblioteket gennem årene blev fuldt og helt integreret 

i det danske bibliotekssystem og endte som en samling med 40.000 bøger 

og 400 danske og udenlandske tidsskrifter. Hele bestanden blev efterhånden 

søgbar i en database, som alle havde direkte adgang til.

Biblioteket indkøbte al dansk, norsk og svensksproget litteratur om den 

tredje verden samt et bredt udsnit af det engelsksprogede og i mindre om-

fang bøger på tysk, fransk og spansk. Desuden rummede biblioteket en stor 

mængde skønlitteratur af afrikanske, asiatiske og latinamerikanske forfattere, 

hvilket blev påskønnet af rigtig mange brugere som en supplerende tilgang til 

viden om og forståelse af den tredje verden. 

Nok så vigtigt var det, at MS Biblioteket indgik i det såkaldte ‘interurbane 

lånesystem’, så man over hele landet kunne låne fra MS Biblioteket gennem sit 

eget lokale bibliotek. Det var mange studerende utvivlsomt taknemmelige for, 

når der skulle skrives opgaver.

INDVANDRERDOKUMENTATION OG MEDIATEK
Biblioteket kom med tiden til at afspejle og bidrage til andre af MS’ aktivi-

tetsområder. Ét af dem var de nye indvandrere i Danmark. Her stod MS fra 

1971-77 i samarbejde med en række faglige organisationer for udgivelsen af 

“Fremmedarbejderbladet”, som formidlede information om danske bolig- og 

arbejdsforhold samt lovgivning mv. til de nyankomne på dansk, tyrkisk, arabisk 

og serbokroatisk. 

Det affødte, at biblioteket også satte fokus på de etniske minoriteter i Dan-

mark. Gennem årene blev der skabt en unik samling på ca. 5.000 bind. Sam-

lingen begyndte som “Dokumentationscentralen for Indvandrerlitteratur” og 

skiftede senere navn til “MS Indvandrerdokumentation”. 
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Kombinationen af kommercielle udgivelser og det såkaldte ‘grå materiale’ be-

stående af specialer, forskningsrapporter, kommunale rapporter, statistisk ma-

teriale og lovstof skabte en samling, som var en tilnærmelsesvis fuldstændig 

og helt unik dokumentation af den indvandring, der startede med ‘fremmedar-

bejderne’ i slutningen af 1960’erne. 

I lighed med, hvad der var tilfældet på ulandslitteraturens område, sørgede 

medarbejderne i samarbejde med folk i miljøet for, at brugerne fik god rådgiv-

ning. Det skete fx gennem udgivelsen af “Litteratur om Indvandrere”, som var 

en annoteret bibliografi, der udkom i adskillige udgaver.

Sammen med godt ti andre ulandsorganisationer i Fagligt Forum oprettede 

MS i slutningen af 1980’erne en samling af fortrinsvis dokumentarfilm – men 

også adskillige spillefilm – om og fra den tredje verden. Samlingen lå fysisk i 

MS Biblioteket og blev drevet derfra. Biblioteket stod for indkøbene og sør-

gede for, at rettigheder blev afklaret, så filmene kunne udlånes. Det var en 

samling med mange perler, og den udgjorde et fint supplement til bibliotekets 

andre samlinger.

BRUGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE
Brugerne var en broget skare, der spændte fra skoleelever i folkeskolens æld-

ste klasser til studerende på de videregående uddannelser, folkeskolelærere 

og andre undervisere, forskere, journalister og de rejseglade, der også gerne 

lagde vejen forbi samlingen af rejseguides. 

I dag kan man finde meget på nettet, men i 70’erne, 80’erne og 90’erne var 

oplysninger om lande i den 3. verden, såvel rejsetips som det mere dybdegå-

ende videns- eller debatbaserede stof, at finde i tidsskriftartikler og bøger. Der-

for havde mange rygsæksrejsende, ulandsfrivillige og såmænd også udsendte 

eksperter deres vante gang på MS’ bibliotek.

Ofte leverede biblioteket baggrundsmateriale og debatstof samt tjekkede 

faktuelle og statistiske oplysninger til Danmarks Radio, så man kunne være 

sikker på, at det var de korrekte oplysninger, der blev formidlet til familien Dan-

mark gennem fx TV-avis og DR-programmer som Horisont og Udefra.

Det skete jævnligt, at biblioteket fik forespørgsler fra folkeskole- og gym-

nasieklasser om at komme på besøg. Så fik elever og lærere undervisning i 

brugen af materialer og lærte om nyttige søgemuligheder til brug for deres 

opgaveskrivning. Biblioteket var også en vigtig del af de mange rundvisninger 

for udenlandske besøgende på MS. 

Ingen tvivl om, at udenlandske gæster var imponerede over, hvad bibliote-

ket havde at byde på. Det medvirkede også til at gøre det klart for gæsterne, 

at MS udover at sende danskere ud som frivillige og deltagere på arbejdslejre 

var en vigtig aktør på oplysningsområdet i Danmark.

I begyndelsen af 80’erne var MS Biblioteket én af initiativtagerne til et sam-

arbejde mellem ulandsbibliotekerne i Norge, Sverige og Finland, som fik nav-

net Nordisk Arbejdsgruppe for U-landsdokumentation og –litteratur. Fra dansk 

side deltog Center for Udviklingsforskning (CUF), Danidas Kursuscenter, Indu-

strialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) og Center for Afrikastudier på 

Københavns Universitet. Dette forum, som senere skiftede navn til det mere 
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blev gjort mange forsøg på at overdrage samlingerne til andre biblioteker eller 

institutioner, der kunne integrere dem i deres allerede eksisterende aktiviteter 

eller samlinger. Det lykkedes ikke!

Kun minoritetssamlingen blev overgivet til Immigrantmuseet i Farum, hvor 

samlingen blev pakket ud og sat på reoler, men uden database, uden perso-

nale og uden økonomi til at føre den videre. MS Bibliotekets bogsamling og 

Mediateket blev formentlig sendt til en forbrændingsanstalt, eller blev måske 

“smidt i havnen”, som et ledende styrelsesmedlem formulerede det værste 

tænkelige scenarium i forbindelse med beslutningen om lukningen.

I årene efter bibliotekets nedlæggelse var der mange tidligere brugere, der 

ringede til MS og spurgte efter biblioteket og dets service, samt uforstående 

tidligere lånere, der gik forgæves til Borgergade.

Yngre læsere og medlemmer af MS kan måske have svært ved helt at for-

stå MS Bibliotekets betydning gennem mere end tre årtier. Betydningen for de 

mange direkte brugere; og betydningen som en specialsamling, som hele det 

danske biblioteksvæsen kunne trække på. I dag lader vi os nøje med eller har 

glæden af at sætte vores lid til en søgemaskine som Google, alt efter hvordan 

man nu ser på det. 

Efter at biblioteket i midten af nullerne fik kniven, og som andre gode kræf-

ter blev ramt af Anders Fog Rasmussen-regeringens hetz mod folkeoplys-

ningsarbejde, fonde og alt, hvad han mente faldt ind under ‘ekspertvældet’, 

har mange savnet det overblik og den struktur, som dette unikke specialbibli-

otek havde. 

Folkebibliotekerne, gymnasierne og de videregående uddannelser mang-

ler i dag et specialbibliotek med fokus på den verden, der ligger uden for Euro-

pa. Man kan sagtens argumentere for, at der i et postfaktuelt samfund mere 

end nogensinde er brug for at skabe overblik. Der er brug for værktøjer til at 

kunne gennemskue misinformation og fake news. 

Den slags kvalificeret og gennemtænkt overblik over udviklingen i en glo-

baliseret verden, som MS Biblioteket repræsenterede, kunne man godt have 

brug for også i 2020’erne.

mundrette NorDoc, diskuterede på årlige møder fælles faglige problemstillin-

ger, videregav nye spændende idéer og udviklede fælles it-løsninger.

Samarbejdet med CUF’s bibliotek var meget konstruktivt, selvom der kun-

ne være et vist overlap i forhold til standardværker om udviklingsteori og glo-

bale forhold. Men ellers stod CUF for den forskningsrelevante del og havde 

sine prioritetslande, mens MS dækkede den bredere ulandsoplysning, som 

omfattede hele den tredje verden.

BIBLIOGRAFIER OG TEMATISKE FOLDERE
I samarbejde med specialister og forskere udgav biblioteket gennem årene en 

lang række bibliografier i serien: “Litteratur om …”. Det var f.eks. annoterede 

bibliografier om Udviklingen i det sydlige Afrika, Udviklingen i Latinamerika, 

Oprustning og udvikling, Bæredygtig udvikling og Udviklingsteori – ofte temaer 

eller geografiske områder, som netop på det tidspunkt var til debat i det offent-

lige rum og medierne. Bibliografierne indeholdt kommenterede henvisninger 

til litteratur, som var tilgængelig på ét eller flere skandinaviske biblioteker, og 

de kom til at fungere som mønsterfortegnelser for mange studerende på de 

videregående uddannelser.

I forbindelse med aktuelle MS-kampagner udarbejdede biblioteket også 

mindre litteraturlister, og det samme skete til de fleste af MS-Forlagets udgi-

velser.

I 80’erne og 90’erne vrimlede det med organisationer og foreninger, som 

arbejdede ideelt eller professionelt med solidaritets- og bistandsarbejde. Som 

et bidrag til at skabe et overblik over disse, både for organisationernes og 

offentlighedens skyld, indsamlede MS Biblioteket i skemaform en række op-

lysninger og aktuelle kontaktinformationer om de mere end hundrede organi-

sationer. 

Materialet blev udgivet årligt i den opdaterede publikation med den lige-

fremme titel “U-vejviser – u-landsaktiviteter i Danmark”. Den indeholdt både 

internationale organisationers danske afdelinger, danske bistandsorganisati-

oner, venskabsforeninger, solidaritetsbevægelser og kirkelige organisationer. 

Igen sørgede biblioteket i MS for at levere et nyttigt redskab for alle, der arbej-

dede med u-landsspørgsmål.

TIL SIDST BLEV DET HELE “SMIDT I HAVNEN”
Alt i alt var det ganske imponerende, at en organisation som MS formåede at 

opbygge denne enestående samling, som blev stillet til rådighed for en bred 

offentlighed. Men det var i sandhed også en årlig kamp at få finansieringen til 

at falde på plads. 

Danida var klart den største økonomiske støtte, dels via sin administrati-

onsbevilling til foreningen og via oplysningsbevillingen. Men også det danske 

biblioteksvæsen gav støtte fra kulturministeriets andel af tipsmidlerne, og en 

enkelt gang lykkedes det at få en større bevilling fra EU. 

I 2005, efter adskillige fyringsrunder på grund af beskårne bevillinger, be-

sluttede MS’ styrelse at lukke biblioteket og hele oplysningsafdelingen. Der 
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Ole Bang blev som ung mand ansat i MS i 50’erne. Han blev i slutningen af 

60’erne valgt som formand, og han var formand, da foreningen i starten af 

70’erne med succes blev omdannet til en “demokratisk” forening. Det holdt 

ifølge Ole indtil 2006, hvor det med kort varsel blev besluttet at nedlægge 

Repræsentantskabet. Han advarede kraftigt imod det, fordi han mente, at en 

efterfølgende beslutning om tilslutning til ActionAid kunne sætte MS’ uaf-

hængighed over styr. Senere lykkedes det ham som menigt MS-medlem at få 

gennemført en vedtægtsændring, som førte til oprettelsen af det nuværende 

medlemsbaserede Råd.

HVORFOR MS?
Med dit imponerende og langvarige tilknytningsforhold til MS må man nødven-

digvis starte med at spørge om, hvordan det gik til, at du godt ti år efter forenin-

gens grundlæggelse i 1944 endte med at blive ansat i Kvækernes beskedne 

lokaler på 4. sal i Vendersgade 29, hvor MS havde fået husly?

Egentlig er var det på sin vis naturligt. I 1944 møder jeg på Metropolitanskolen 

den jævnaldrende Ejler Koch, og det resulterer i et nært livslangt venskab. 

Hans forældre er Hal Koch og Bodil Koch, og da min familie emigrerer, bliver 

jeg nærmest indlemmet som én af familien. Det var lærerigt, men til tider også 

skræmmende, for de stillede store etiske krav, og såvel Hal Koch som Bodil 

Koch beskæftigede sig intenst med menneskerettighederne og den demokra-

tiske udfordring.

Jeg valgte at læse til cand.merc., fordi jeg vidste, at det kunne give mig 

en række valgmuligheder senere hen. Det private erhvervsliv ville jeg dog ikke 

bruge mit liv på. Men måske noget inden for kooperationen eller andels- eller 

sparekassebevægelsen. 

Allerede inden jeg var færdig med studierne, blev jeg opfordret til at tage 

kontakt til MS. Jeg mødtes med kontorleder Arne Fremm, og samme aften 

var jeg i gang. I et par måneder var det et halvtidsjob, men i november 1956 

fik MS nærmest uden varsel en central rolle i håndteringen af 1.000 og senere 

yderligere 400 ungarske flygtninge. Hér blev jeg den praktiske organisator af 

den undervisning, som MS påtog sig ansvaret for på de 16 flygtningehjem, 

som vi med Flygtningehjælpens øvrige 8 medlemsorganisationer fik stablet på 

benene rundt omkring i landet. Det var samme år, hvor Dansk Flygtningehjælp 

blev etableret, bl.a. med aktiv støtte fra MS.

Jeg fik også ansvaret for MS’ landslotteri, som skulle sikre halvdelen af 

den halve million, som MS’ budget var på dengang. Forinden blev alle vi syv 

medarbejdere sagt op for at reducere tabet ved en evt. lotterifiasko. Tilsyne-

ladende gik det så fornuftigt, at jeg blev opfordret til at søge en lederstilling i 

Dansk Røde Kors i 1958, og efter to år dér kom jeg til Dansk Flygtningehjælp 

som generalsekretær 1960-65.

Det var først efter tiden i Flygtningehjælpen, at jeg blev ‘parlamentariker’ i 

MS, og fra 1967 og ind i 70’erne var jeg så formand.

HVORFOR GIK DER SÅ LANG TID?
Hvorfor skulle der virkelig gå 30 år, før MS besluttede sig for at blive en åben 

forening med medlemmer, der valgte en bestyrelse, som lagde politikken og 

holdt styr på sekretariatet?

Lad mig først understrege, at Fredsvenners Hjælpearbejdes opgave, da de 

blev stiftet i 1944, ikke var at arbejde for at fremme demokratiet. Hovedopga-

ven var at yde hjælp til alle krigens ofre, uagtet hvor de havde hørt til – Tysk-

land og aksemagterne eller de allierede. Denne holdning blev absolut ikke hyl-

det af et demokratisk flertal i Danmark. 

Situationen kan illustreres med et citat fra en leder i det illegale blad “In-

formation” om de 238.000 civile flygtninge som i krigens sidste måneder efter 

tysk ordre blev anbragt i lejre rundt omkring i Danmark. Halvdelen var kvinder, 

en tredjedel børn og resten mest gamle mænd alle mere eller mindre forhutlede 

og syge. Alene fra februar til juni 1945 døde 6540 tyske flygtningebørn i Dan-

mark. Om disse flygtninge skrev Information; den 4, april 1945:

“De skal ikke mærke den ringeste medynk. De skal vide, at de skal komme 

til at ligge, som de selv har redt.” 

Hævnens time var kommet. Og det var kampen mod hævnen, kampen for 

brobygning og forsoning, og i sidste ende kampen for fred og udvikling, som 

“MS PÅ BARRIKADERNE – 
FOR OG IMOD DEMOKRATIET”

OLE BANG
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hjælperne i MS’ moderorganisation, Fredsvenners Hjælpearbejde (FH), repræ-

senterede gennem deres arbejde.

FH havde af gode grunde behov for at arbejde “udemokratisk” og i en 

tillukket organisation. Før Danmarks befrielse var foreningen under opsyn af 

tyskerne, og efter befrielsen var FH’s ærinde ikke just populært. Indtil 1947 

havde FH i øvrigt ingen vedtægter og en meget uformel ledelse, først og frem-

mest baseret på et handlekraftigt forretningsudvalg og med en overbygning i 

form af en komité.

I 1949 blev FH omdannet til Mellemfolkeligt Samvirke. Navneændringen 

signalerede, at det ikke mere var tidssvarende at tale om hjælpearbejde og 

forsoning. Nu drejede det sig om, at MS skulle videreføre FH´s arbejde ved 

gennem samarbejde udover nationale grænser at fremme mellemfolkelig for-

ståelse.     

I midten af 50’erne, da jeg selv startede i MS, var der sket en udvidelse af 

komitéen med en række håndplukkede kendte enkeltpersoner med interesse 

for MS’ arbejde, som godkendte kandidater til forretningsudvalget, som nu 

blev benævnt Bestyrelsen. Men et åbent demokrati var der ikke tale om, og det 

ønskede ledelsen heller ikke. 

Vilkårene ændrede sig imidlertid, da man i 1966 vedtog “Lov om udsen-

delse af frivillige til udviklingslandene”, som betød, at MS nu skulle til at ad-

ministrere ret store bevillinger fra det offentlige. Hvem står egentlig bag MS? 

spurgte man. Er MS en forening – og hvem er medlemmerne? MS måtte i gang 

med at skabe sig en offentlig identitet.

I dette lys skal det ses, at MS i 1972 optager hele 23 organisationer som 

kollektive medlemmer. Organisationer havde man haft fra starten, men nu blev 

kredsen betydelig udvidet: F.eks. indtrådte de politiske ungdomsorganisatio-

ner, World University Service, LO og Oplysningsforbundene. Organisationerne 

havde haft et kollektivt medlemskab som en mulighed i vedtægterne hele ti-

den, men man havde ikke gjort meget ud af det. Nu havde organisationerne 

og MS fået en fælles interesse i at synliggøre samarbejdet og give legitimitet 

til en vigtig sag. 

Optagelsen af de mange organisationer som medlemmer blev af mange 

i MS budt velkommen, måske også fordi man på den måde håbede, at man 

kunne undgå at åbne op for personlige medlemmer i foreningen, som mange 

‘gamle’ var imod. Men heldigvis blev resultatet, at vedtægterne blev ændret, 

hvorefter MS blev en åben medlemsorganisation, hvor enhver person, som kan 

tilslutte sig formålet, havde ret til medlemskab. 

Datoen for beslutningen, den 29. april 1974, markerer en milepæl i MS’ 

30-årige historie

MS-DEMOKRATI MED SUCCES
Udover selve overgangen til en demokratisk styreform, hvilke tanker havde man 

så gjort sig omkring medlemsudvikling og medlemsinvolvering? Kort sagt, hvad 

skulle demokratiet gøre godt for?

Vi havde sat os det mål, at der efter det første år skulle være 1.000 individuelle 

 Dette er et i en MS-sammen-

hæng ikonisk billede fra som-

meren 1975. MS-ansatte fra 

hovedkontoret og landeprogram-

merne mødes med den første 

demokratisk valgte MS-styrelse. 

Formanden, nu afdøde Torben 

Lundbæk, ses i anden række 

yderst til venstre.

Ole Bang var formand for MS fra 

1967 til 1975. Men han var også 

efter sit overraskende nederlag 

ved styrelsesvalget i 1975 et 

aktivt medlem. Her ses han ved 

repræsentantskabsmødet i 1985. 

Foran Ole ses den daværende 

generalsekretær, den nu afdøde 

Claus Bornemann.

Her ses Ole Bang aktivt 

debatterende på et Rådsmøde i 

MS i 2016, på et tidspunkt hvor 

MS har fået tusindvis af især unge 

medlemmer, som præger 

foreningens arbejde.
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tionen gennem tilslutning til en international organisation som ActionAid eller 

Oxfam.

Repræsentantskabet beslutter den 28. januar 2006 efter indstilling fra be-

styrelsen at nedlægge Repræsentantskabet. Den øverste myndighed vil frem-

over være Generalforsamlingen bestående af samtlige 6-7.000 medlemmer, 

hvis indflydelse på generalforsamlingen forudsatte personligt fremmøde. Øn-

skede medlemmer indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, kræve-

de det, at en tiendedel af samtlige medlemmer, altså en 6-700 medlemmer, 

skriftligt fremsatte ønske herom. 

På MS’ generalforsamling i Vejen den 9. september 2007 blev ActionAid 

International (AAI) præsenteret, og de tilstedeværende medlemmer drøftede 

fordele og ulemper og mulige vilkår ved en tilslutning til AAI. Det skulle på 

dagsordenen på næste års generalforsamling.

Ved generalforsamlingen i Haslev den 9. september 2008 forelå der forslag 

fra bestyrelsen om medlemskab af AAI. Der blev afgivet 84 stemmer, hvoraf 

halvdelen hidrørte fra 31 medlemmer fra sekretariatet og 11 medlemmer fra 

bestyrelsen. 71 stemte for forslaget og 8 imod. 4 stemte blankt og 1 stemme 

var ugyldig. 

Forslaget om MS’ medlemskab af AAI var dermed vedtaget.

Efterfølgende stillede bestyrelsen forslag om genindførelse af et af med-

lemmerne valgt Råd. Forslaget blev ikke vedtaget, og MS’ bestyrelse afviste 

senere at genfremsætte forslaget. 

Jeg stemte imod AAI-beslutningen, men respekterer fuldt ud resultatet. 

Mine betænkeligheder var flere. 

For det første fandt jeg det problematisk, at MS tilsluttede sig en organi-

sation, hvor hovedparten af de private midler var baseret på børnerelaterede 

sponsorater. 

For det andet fandt jeg det betænkeligt, at næsten tre fjerdedele af de pri-

vate indtægter kom fra kun to medlemslande. 

Og for det tredje fandt jeg det meget problematisk, hvis MS’ historiske 

mellemfolkelige samarbejds- og forsoningsholdninger skulle forsvinde i AAI’s 

ordrigdom.

Medlemskabet af AAI er nu besluttet og tiltrådt, og jeg glæder mig over, 

at det forinden lykkedes at få MS-medlemmernes generalforsamling til på det 

allersidste møde den 27. september 2009 at godkende et forslag, som jeg 

fremsatte som menigt MS-medlem, om at genindføre demokratiet i foreningen 

gennem oprettelsen af det medlemsvalgte MS-Råd, som i dag er MS øverste 

myndighed og dermed garant for vores selvstændighed.

Pas godt på MS-Rådet og husk, at det er jer som har ansvaret.

 

medlemmer, så vi var godt tilfredse, da vi allerede efter otte måneder havde 

fået 1.500. Vi henvendte os især til de mange fodfolk og frivillige plus til kend-

te personer med én eller anden tilknytning til foreningen, så det var de faste 

støtter, kan man sige. 

Det var en sejr, at vi fik flere medlemmer, end vi havde sat som mål, og det 

var en kæmpe sejr, at over 50 procent stemte ved Repræsentantskabsvalget. 

Det var med til at skabe den politiske identitet, som foreningen havde brug for.

Vi gjorde to væsentlige ting i forbindelse med demokratiseringen i 1974. 

Vi gik i dialog med medlemmerne, og vi sørgede for, at medlemmerne kunne 

komme i dialog med hinanden. De to ting er helt afgørende for, om forenings-

demokratiet giver mening. På denne baggrund udgav vi bl.a. MS-avisen som 

et medlemsblad, der med succes både blev brugt som debat- og informati-

onsorgan. Det lykkedes også at inddrage flere af de kollektive medlemmer i 

samarbejdsprojekter.

Tilgangen af nye medlemmer gik fint, og blandt flere medlemsarrangemen-

ter arrangerede vi åbent hus i MS på Hejrevej i december 1974, hvor flere 

hundrede dukkede op og fik snakket med medarbejdere og med andre med-

lemmer. Vores medlems- og repræsentantskabs konference, som fandt sted i 

januar 1975, blev også et tilløbsstykke.

I dette lys var det en overraskelse, da det ved bestyrelsesvalget på repræ-

sentantskabsmødet senere på året viste sig, at formanden manglede én enkelt 

stemme i at blive genvalgt. I Kristeligt Dagblad var redaktøren så venlig, at 

han i avisen sammenlignede min skæbne med Winston Churchills, som efter 

at have vundet 2. verdenskrig i 1945 tabte parlamentsvalget og posten som 

premierminister.   

EN BOMBE UNDER DEMOKRATIET
Du har altid fulgt udviklingen i foreningen ret tæt fra sidelinjen, mens du havde 

stillinger andre steder. På dine ældre dage bliver du igen aktiv, på et tidspunkt 

hvor en borgerlig regering skærer på støtten til MS og der snakkes om med-

lemskab af en international organisation. Hvordan oplevede du den periode?

Ser vi tilbage, så spillede Repræsentantskabet efter 1974 en vigtig rolle i man-

ge år, og blev langs ad vejen tilpasset aktuelle behov. Flere kategorier af kollek-

tive organisationer fik medlemskab af repræsentantskabet, og der blev indført 

mulighed for at såvel enkeltmedlemmer som grupper af medlemmer kunne 

søge om støtte til aktiviteter.  

På denne baggrund var det umiddelbart chokerende, at repræsentantska-

bet pludselig bliver afskaffet og demokratiet i MS efter min mening sendt til 

tælling. Forløbet var følgende:

Udviklingsminister Ulla Tørnæs træffer i 2005 beslutning om, at NGO´erne 

fra og med 2006 ikke længere kan få oplysningsmidler fra DANIDA. Organisa-

torisk betød det ikke mindst en kolossalt omfattende aktivitets- og medarbej-

derreduktion i MS, men det skabte også frygt for, at yderligere beskæringer 

ville følge.

MS gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at sikre organisa-
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Vi sidder sammen med Ingeborg Evans og hendes mand, John, i et sommer-

hus på Djursland. Det er nu 50 år siden, Ingeborg i 1968 fløj til Tanzania for 

at bidrage til den unge østafrikanske stats udvikling. Hendes historie kan 

læses i en bog, som udkom sidste år, med de breve hun skrev til familien 

derhjemme, mens hun var udsendt. Det er en begejstret fortælling om det 

mellemfolkelige samvær helt uden filtre og forstillelse. Det er helt som det liv, 

Ingeborg og hendes mand har levet lige siden, finder vi ud af.

EN PIGE FRA ANHOLT
Det var jo ikke normalt, at danskerne rejste til Afrika i 60’erne. Så hvordan gik 

det til, at en ung kvinde finder på at tage af sted, lige efter hun er blevet færdig 

med sin uddannelse til lærer? 

Hvis vi starter helt fra starten, så voksede jeg op på Anholt. Vi boede på en lille 

gård i skoven, og vi havde ikke vand indlagt eller elektricitet. Dengang var der 

kun bådforbindelse med Anholt to gange om ugen, og det var svært at skaffe 

lærere dertil. Min skolegang blev derfor meget sporadisk, og i lange perioder 

gik jeg ikke i skole.

Anholt var et lidt eksotisk sted at holde ferie, og på et tidspunkt kommer der en 

skolebibliotekar til øen på ferie. Via sit arbejde får han tilsendt frieksemplarer 

af bøger, som han skal gennemlæse og derefter beslutte, om de skal indkøbes 

til skolebibliotekerne. Han og fruen boede hos os på gården, og han syntes, 

det var lidt sjovt med den lille pige, der var så interesseret i at lære nyt. Han 

begynder at sende kasser af bøger over til mig, og på den måde får jeg læst en 

hel masse bøger, som blandt andet handler om fjerne lande. For læse kunne 

jeg efter 1. klasse, inden jeg kom til Anholt.

Som 11-årig sørger min mormor for, at jeg kommer til at bo hos hende i 

Nørresundby. Jeg kom til optagelsesprøve i 5. klasse og bestod, selvom jeg 

ikke havde gået i skole i flere år. Det var vidunderligt at komme i skole, og i 

fritiden læste jeg alle de spændende bøger på skolebiblioteket om fremmede 

lande.

Mine forældre syntes jeg skulle på husholdningsskole efter mellemskolen, 

men en skoleinspektør fik mig ind på statsskolen i Randers, på den sproglige 

linje. Mine forældre flyttede på samme tid til Mariager, så jeg cyklede hver sko-

ledag 27 km til skolen og 27 km tilbage igen, uanset vejrliget. Det gav mig så 

mange kræfter, at jeg blev rigtig dygtig til atletik.

Skolens pedel kendte mig fra cykelkælderen, som han skulle sørge for at 

låse og “fange” dem, der kom for sent. Han og hans kone havde ikke selv børn, 

så de foreslog, at jeg kunne bo hos dem, for de syntes det var for hårdt at cykle 

så langt hver dag.

Gymnasietiden var som en verden, der blev lukket op for mig. Musik og 

litteratur var en kæmpe oplevelse. Jeg blev nok lidt feteret, lærerne kunne godt 

lide mig, vel fordi jeg var utrolig interesseret i alting. Mine forældre syntes så-

dan set ikke, at jeg skulle have en studentereksamen, men det fik jeg altså. 

Ingen i min familie havde studeret.

Jeg ville så forfærdelig gerne have læst på universitetet, men det var der 

ikke råd til. Mine forældre havde ingen penge, og jeg turde ikke binde an med 

et studie. Dengang var der jo ikke SU. I stedet kom jeg på seminariet i Gedved, 

og jeg græd hver gang jeg kom forbi Århus Universitet. Men jeg blev færdig og 

fik stilling på en privatskole, da jeg var 23 år gammel.

Så en dag falder du som en del andre over en annonce fra Mellemfolkeligt 

Samvirke, om at tage ud som frivillig, og søger.

Ja, jeg søger vist om at komme til Indien, men dér er programmet ved at blive 

lukket, så jeg må vente et års tid. Jeg havde ingen tanker om, at jeg skulle ud 

og frelse verden, men jeg tænkte, at det var en kæmpe chance at få lov til at 

rejse til Tanzania. At jeg kunne hjælpe med at undervise, indtil landet selv fik 

uddannet nok lærere.

Vi vidste måske ikke så meget om Tanzania på det tidspunkt, men jeg vid-

ste, at der ville være lærere fra mange andre lande på skolen, og det glædede 

jeg mig meget til. Jeg havde sagt til MS, at jeg ikke ville undervise på en missi-

onsskole, fordi jeg havde en moster, som var baptist, og det syntes jeg var for 

meget. Og hvad lander jeg så på? Et sted styret af nonner!

“MAN BLIVER ALDRIG 
DEN SAMME”

INGEBORG EVANS
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JEG VAR NOK LIDT OBSTERNASIG
Pludselig står du så på landingsbanen i Dar es Salaam, som den eneste på dét 

hold, og bliver vel budt velkommen af nogen fra MS-kontoret?

Jeg mener, regionallederen hed Carlsen, og han mødte op i lufthavnen. Men 

fordi jeg var den eneste, besluttede han, at der ikke skulle laves noget intro-

duktionskursus, og det kan man måske godt forstå.

Til gengæld forstod jeg ikke helt, hvorfor jeg blev indlogeret på et hotel, og 

så kunne jeg ellers selv finde vej til Korogwe oppe nordpå. På et kort kunne 

jeg se, at den nærmeste store by hed Tanga, så jeg tænkte, at jeg nok skulle 

med Tangabussen. Det skulle jeg bare ikke, viste det sig, men det fandt jeg 

først ud af, efter at jeg havde købt billet og et barn, der sad hos mig, havde 

tisset på mig.

Heldigvis kommer der så en inder og tager affære. Da han finder ud af, 

hvor jeg skal hen, kører han mig til rutebilstationen på den anden side af byen, 

sørger for at jeg får en billet og sikrer, at jeg har noget at spise og drikke. Det 

var utroligt flot gjort.

Og sådan har hele mit liv været. Hver gang, jeg har været i vanskeligheder, 

er der dukket mennesker op, som har hjulpet mig på vej.

Når man læser din bog, kan man få det indtryk, at du aldrig har mødt ‘dårlige’ 

mennesker i Tanzania. Men du lægger samtidig ikke skjul på, at den nonne, der 

var inspektør på skolen, er du ikke specielt vild med?

Hør her, det var ikke videre ubehageligt, fordi jeg ikke var alene om at synes, 

at hun ikke var særlig sød. Alle eleverne hadede hende, og de samlede græs 

rundt om hendes hus og ville gerne have en tændstik, så de kunne brænde 

hende af. Der var også en del muslimske elever på skolen, som hun ikke be-

handlede særlig godt.

Sandheden er nok, at hvis det ikke havde været for en helt speciel afri-

kansk lærerinde på skolen, Jennifer, så havde jeg nok ikke kunnet undervise i 

biologi i det hele taget. Hun var på min alder, og jeg gik over til hende og græd, 

fordi jeg ikke vidste, hvordan man dissekerede rotter, og det var, hvad jeg skul-

le undervise eleverne i allerførst. Hun sad med mig hele natten og viste mig, 

hvordan det skulle gøres.

Hun var så utroligt hjælpsom, vi var sammen hele tiden, og vi blev tætte 

veninder. Vi fik også det samme i løn, hun som ansat i ‘national service’ og 

jeg som udsendt af MS. Hun hjalp mig også, hvis der var ét eller andet med 

eleverne, jeg ikke forstod.

Senere har jeg da tænkt over, hvorfor jeg var så obsternasig over for in-

spektøren. Fx gik jeg, når hun afstraffede elever i al åbenhed foran skolen, når 

vi hejste flag og sang nationalsangen. Jeg kunne ikke få mig selv til at stå og se 

på, at hun slog dem, for så var jeg jo ligesom med til det. Jeg fik jo ikke stop-

pet hende, men jeg fik gjort opmærksom på, at jeg var imod det.

SAMTALER

Pigerne på skolen kom fra hele 

landet, og mange måtte rejse en 

hel uge for at nå frem til Korogwe 

i busser som denne.

Det lå egentlig ikke i skolens 

tradition, at lærere og elever var 

sammen uden for klasseværelsets 

vægge. Men det tog Ingeborg ikke 

særlig højtideligt, for hun havde 

lyst til at læse sine elever at 

kende.

Ingeborg kørte på sine frieftermid-

dage ofte op ad bjerget bag sko-

len. Her er hun faldet i snak med 

nogle kvinder. Man kan lige skimte 

bagenden af hendes motorcykel 

til venstre.
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Du skriver i forordet til din bog, at du har mødt så mange imødekommende og 

kærlige mennesker i Afrika, som viste dig stor tålmodighed og overbærenhed, 

når du dummede dig. Hvordan var det at komme hjem til Danmark i 1970 med 

den indstilling?

Jeg blev helt slået ud, da jeg kom hjem. Turen gik over London, det var ved 

juletid, og det var koldt, og her var jeg i sandaler og sommerkjole. På et tids-

punkt sidder jeg på en trappesten på Bond Street, og jeg opdager, at der 

sidder en afrikaner ved siden af mig. Han er ligeså fortabt som mig. Det var 

forfærdeligt.

Julen derhjemme var ikke meget bedre. Alle spiste for meget, og de var 

sure over deres gaver, som de nu skulle ud og bytte. Forfærdeligt!

Så købte jeg en gammel Folkevogn og sad i en sovepose og så ud over 

Vesterhavet. Jeg tænkte, at det her holder du ikke ud! Det var meget sørgeligt, 

og jeg syntes, de var skøre alle sammen.

Nå, jeg skulle have et arbejde og tog kontakt til det kommunale skolevæ-

sen, hvor den ansvarlige sagde: “Det skal jo ikke komme Dem til skade lille De, 

at De har været uden for Danmark.”

Ham ville jeg ikke arbejde for.

Derfor gik jeg op ad gaden til en privatskole, hvor skolelederen gav mig 

håndslag på, at jeg var ansat. Han forstod mig og gav mig et frirum, og elever-

ne på skolen elskede den Ingeborg, som var kommet hjem fra Tanzania med 

alle de nye undervisningsidéer i biologi.

Nu kunne jeg jo dissekere rotter!

Jeg ville gerne fortælle folk herhjemme om det, jeg havde oplevet derude. 

Men hver gang jeg havde fortalt lidt, afbrød de mig og fortalte længe om, at de 

fx havde været på Bornholm. De var optaget af skatteprocenter og tv-serier. Så 

følte jeg mig fremmed i mit eget land. Jeg følte, at jeg svævede uden fodfæste.

Der findes internationalt en gruppe mennesker, som man har et fællesskab 

med, der er langt stærkere end fællesskab med ens egne landsmænd. Det er 

folk, som har levet lange perioder i lande fjernt fra deres hjemland.

Det er som om ens holdninger og forhold til materielle ting ændres, når 

man har været i et område, som var fattigt, og man har oplevet, hvor lidt man 

egentlig behøver for at leve og have det godt.

Man bliver aldrig den samme igen!

Ingeborg Evans’ bog udkom i 2017 med titlen “Med kærlig hilsen. Breve fra 

Tanzania 1968-70”. Det hører med til historien, at Ingeborg under tiden i Tan-

zania møder en anden lærer, John Evans fra Wales, som hun senere bliver gift 

med. I årene 1979-81 boede de sammen med deres to børn i Botswana, hvor 

John var Danida-udsendt til en skole i hovedstaden Gaborone og Ingeborg var 

medfølgende.

 

“JEG HOLDER DET IKKE UD”
Tænkte du på, hvilken varig påvirkning din tilstedeværelse havde på skolens 

videre udvikling? Som de fleste andre lærere fra forskellige lande var du der jo, 

fordi der ikke var uddannede tanzaniske lærere endnu.

Ved I hvad, jeg tænkte mest på den chance, det var, at få lov til at være med til 

at se Tanzania starte efter at have fået sin frihed. Der var sådan en optimisme 

og håb på det tidspunkt. Vi var lærere fra mange forskellige lande, som hjalp 

hinanden, og den kontakt, vi havde med hinanden, var virkelig mellemfolkelig.

Jeg boede i et hus med to andre, en hindu og en muslim. Når vi sad der 

om aftenen, talte vi om alt muligt mellem himmel og jord. Vi var lige gamle og 

havde nogenlunde samme uddannelse, og vi havde en masse til fælles, selv 

om vi havde tre forskellige religioner. Det var berigende.

Fx fortalte hende, der var hindu, at hun var nødt til at rejse til en nærlig-

gende by for at møde sønnen i en hindufamilie, som hun måske skulle giftes 

med. Jeg sagde til hende, at det skulle hun da ikke gøre, for det skulle hun 

selv bestemme. Men jeg var i mindretal, for det syntes den muslimske lærer 

var helt ok.

Den muslimske lærer havde aldrig sovet i et værelse for sig selv, så hun 

kom og spurgte mig, om hun måtte sove i samme værelse som mig. Og det var 

fint nok. Vi lærte at respektere hinanden.

Ingen var højere eller lavere end andre, og vi havde naturligvis vores re-

spektive ståsteder og meninger, men vi kunne alligevel nå hinanden og vende 

og dreje alt mellem himmel og jord. Vi hjalp hinanden med alt. Det endte også 

med at jeg spiste hinduistisk den ene uge og muslimsk den næste uge, så jeg 

bidrog med betaling. Samtidig lærte jeg, hvordan de lavede deres mad.

Selvfølgelig er det da rigtigt, at vi som udgangspunkt var der for at eleverne 

fx skulle undervises i de fag, vi havde studeret. Men for mig var det fællesskab, 

vi havde, både lærerne imellem, men også med eleverne, meget, meget given-

de og vigtigt. Vi snakkede om alt, og vores samvær var præget af stor varme 

og kærlighed.

Det var kun ganske få gange i min tid på skolen, hvor jeg ikke var glad. Det 

var et privilegie at undervise der. Det var de mest intelligente elever, jeg nogen-

sinde har mødt. Fx var der ikke nogen fransklærer, men da jeg som sproglig 

student kunne noget fransk, begyndte jeg at undervise dem, og efter et halvt 

år kunne de næsten mere end mig. Heldigvis kom der så en lærer, der kunne 

undervise i fransk.

Selvfølgelig var der da tidspunkter, hvor jeg følte, at jorden gyngede under 

mig, fordi så meget var anderledes, og fordi jeg måtte lære at forstå, at der var 

mange måder at anskue ting på, og at min måde ikke var den eneste rigtige.

Jeg lærte meget af det, eleverne fortalte mig. Det var jo en kostskole, og 

de boede i deres egne huse et stykke fra lærernes huse. Eleverne måtte ikke 

komme hos os, men det tog vi os ikke af. Så hørte jeg om, hvordan livet var 

hjemme i deres landsbyer, hvad de savnede. Det, at jeg er vokset op i et hus 

uden indlagt vand og elektricitet med udendørs toilet, kom mig til gavn. For jeg 

forstod måske mere af, hvad de fortalte, end mange andre europæere.

SAMTALER
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Også i MS er der nogle medarbejdere, som af forskellige grunde er endt med 

at blive institutioner. Fordi de har været der længe. Fordi de har haft et særligt 

ansvarsområde. Fordi deres personlige udstråling gør det naturligt. Sådan 

en person og institution er John Rosenstock, og han rummer alle de nævnte 

kvaliteter. Han var leder af udvælgelsen af frivillige i mere end 30 år, og han 

har mødt mere end 5.000 frivillige, inden de rejste ud.

INGEN SOVS UDEN GRUPPEDISKUSSION
I tidernes morgen var det ægteparret Inge og Steen Hegeler, som stod for ud-

vælgelsen af unge danskere, som MS sendte til ulandene. Hvordan gik det til, 

at du kom med i det arbejde?

Der sker det, at Inge og Steen Hegeler kommer på kant med MS, og så vælger 

man i 1968 psykologen Eggert Petersen, som har en fortid i militæret og tidli-

gere har beskæftiget sig med personaleudvælgelse. Jeg bliver tidligere samme 

år ansat på Eggert Petersens “Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut”. 

I starten var aftalen mellem MS og Eggert Petersen personlig, men det æn-

dres til at være en aftale med instituttet, og her er jeg så én af de 14 psykologer, 

som deltager i udvælgelsen af MS-frivillige. I alt var der på det tidspunkt 400 

psykologer i Danmark!

I 1971 er det så Eggert Petersens tur til at komme på kant med MS, denne 

gang med lederen af Frivilligafdelingen. Eggert vil godt fortsætte med at hans 

institut står for udvælgelsen, også fordi det er en god indtægt, men uden ham 

selv som udvælgelsesleder. Det betyder, at jeg bliver udvælgelsesleder, som 

jeg så er frem til 2004.

Jeg er altså den dagligt ansvarlige, mens Eggert har det overordnede an-

svar. Men i 1974 lukker instituttet, og jeg forhandler så en aftale med MS, som 

ønsker, at jeg skal være ansvarlig for alle interviews, sammen med et par andre 

psykologer. Derfor bliver jeg ansat hos MS, men betinger mig, at der ‘kun’ er 

tale om en 90 procents ansættelse, så jeg har mulighed for at lave andet ar-

bejde ved siden af.

Udvælgelsesarbejdet startede tilbage i 60’erne, og da du tager over, er vi midt 

i 70’erne. Hvad ændrede sig især, da du kom til og fremefter?

Det første, jeg gjorde, var at fjerne stort set alle skriftlige prøver, bl.a. en intelli-

genstest. Jeg har aldrig haft stor fidus til skriftlige prøver, for det afgørende er, 

hvordan du kan fungere i dagligdagen, og det kan du lige så godt finde ud af 

gennem en samtale.

En genial ting, jeg valgte at beholde, var den meget omdiskuterede grup-

pediskussion. Jeg lavede emnet om og gjorde det mere tidssvarende. På Inge 

og Steen Hegelers tid gik det ud på, at man var leder af et hold frivillige, hvor 

en lokal høvding ville købe to af pigerne – og hvad gør man så? Det var langt 

ude i skoven!

Man skal huske, at deltagerne på et udvælgelsesmøde ikke konkurrerede 

om samme job, og gruppediskussionen kunne sige noget om en person, som 

et interview ikke kunne. Eksempelvis om lydhørhed, empati, stædighed, som 

alt sammen er vigtigt. 

På et tidspunkt var der forslag om at skære ned på tiden til udvælgelsen 

og bl.a. fjerne gruppediskussionen. Til det var mit svar at fortælle historien om 

de to mænd, der er på andejagt. Den ene skyder og bommer, og så siger den 

anden, at det skal du ikke være ked af, for det er alligevel sovsen, der er det 

bedste. Men uden gruppediskussion var der ingen sovs.

Udover gruppediskussion og psykologinterview, som jeg selv stod for, var 

der også et fagligt interview, som i starten blev foretaget af et MS-styrelses-

medlem, men senere af en tidligere frivillig. Endelig var der et administrativt 

interview. Disse elementer blev faktisk ikke ændret i hele min tid som udvæl-

gelsesleder, men indholdet ændrede sig naturligvis.

Der skete ikke mindst en ændring, da vi gik fra at annoncere efter frivillige 

generelt, til at annoncere efter specifikke stillinger. I forhold til det første hand-

lede det om at tage stilling til, om en person i det hele taget egnede sig til at 

blive sendt ud – uden at vide hvor personen skulle hen, og hvad hun skulle 

beskæftige sig med. De blev så at sige sendt ud som ‘dagens tilbud’ til lande-

kontorerne, som derefter kunne byde ind på dem. 

Da vi startede den jobspecifikke annoncering i sidste del af 70’erne, blev 

vores arbejdet meget lettere. Hvis man skal forudsige en persons adfærd, skal 

”DEN PERFEKTE UDVÆLGELSE 
FINDES KUN I HIMMERIGE”

JOHN ROSENSTOCK
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man ikke alene kende personen, men også det miljø, vedkommende kommer 

til at arbejde i. Det vidste vi mere om nu, hvor arbejdet blev beskrevet.

Da ‘MS i Syd’ med fokus på partnerskabet blev indført i starten af 90’erne, 

ændrede udvælgelsen sig sådan set ikke. Vi lagde allerede stor vægt på de 

frivilliges evne til at samarbejde i den placering, de kom til. Det handlede om 

at snakke med kandidaterne om hvilke forventninger, de havde, og hvordan de 

så på den opgave, der skulle løses. 

Selv lagde jeg stor vægt på, hvad folk havde lavet i deres liv. Mange ville fx 

sige, at de altid havde interesseret sig meget for udvikling. Jo, men så måtte 

jeg spørge, hvordan det havde vist sig. For at finde ud af, om der var sammen-

hæng mellem holdninger og adfærd.

BØLGER AF FORSKELLIGE FRIVILLIGE
Bølgerne i MS gik ofte højt, når det handlede om den såkaldte ‘dobbelte mål-

sætning’ – hvor anden del handlede om at bidrage til oplysningsarbejdet hjem-

me i Danmark. Indgik det i udvælgelsesforløbet?

Bestemt, det var jo et udvælgelseskriterium, og jeg har altid hørt til dem, der 

mente, at det var helt legitimt for MS at stille krav på det område.

Jeg var i starten af nullerne tovholder på en undersøgelse om tidligere frivil-

lige som en resursebase og også om deres engagement i oplysningsarbejdet. 

Den viste, at op imod halvdelen fortsatte i udviklingsarbejdet, og ikke nødven-

digvis i MS. Cirka 40 procent sagde, at de var meget aktive i oplysningsar-

bejdet, hvilket betød, at de fx var aktive i politiske partier og fagforeninger. Et 

tilsvarende antal var lidt mindre aktive, men informerede fx kolleger på deres 

arbejdsplads.

En anden interessant ting i undersøgelsen var sammenhængen mellem 

karakteren af den frivilliges placering og oplysningsarbejdet. Jo større det 

samfund, man arbejdede i, var, desto mindre var oplysningsarbejdet. De mest 

aktive var de frivillige, som var placeret i små lokalsamfund.

Frivillige har ikke set ens ud gennem det næsten halve århundrede, hvor frivil-

ligprogrammet eksisterede og MS havde en udvælgelse. Hvordan vil du beskri-

ve udviklingen?

Da jeg starter, er en stor del af ansøgerne håndværkere og landmænd i midten 

af tyverne, med en overvægt af mænd. Man kører motorcykel og bor rimeligt 

simpelt. Det er den første bølge af frivillige.

Motorcyklerne bliver afskaffet, fordi de er for farlige, og erstattes af en 

Renault 4. Det betyder, at de unge familier kan komme ud, og de udgør den 

anden bølge op gennem 80’erne. Det er lærere og sygeplejersker, og familier 

med børn. 

På et tidspunkt bevæger vi os fra Renault 4 til Hilux, og der kommer en 

tredje bølge af ældre udsendte. I 1991 er gennemsnitsalderen 39,5 år, og en 

stor del af dem er enlige kvinder.
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 John Rosenstock ses her sid-

dende til venstre under et besøg 

hos en mobil-klinik ved Mount 

Kenya i Kenya i 1987. Disse for-

holdsvis sjældne besøg i felten var 

én af udvælgelseslederens måder 

at få en fornemmelse af, hvordan 

de udvalgte frivillige fungerede.

Her ses hele udvælgelsesholdet 

samlet til seminar på Hornbækhus 

i Nordsjælland i januar 1985. Af 

de 17 deltagere er 13 tidligere 

frivillige fra de fleste af de lande, 

MS arbejdede i. Desuden var 

der nogle repræsentanter fra 

Frivilligafdelingen. Psykolog John 
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gruppen.

I 1992 gik besøgsrejsen bl.a. til et 
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havde placeret en frivillig. John 

Rosenstock ses med ryggen til.
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den ene havde en placering – var enormt besværligt. De fleste af de medføl-

gende ville jo gerne have noget meningsfyldt at tage sig til, og det var svært 

for landekontorerne at finde på noget fornuftigt. Hvis den ene ikke fungerede, 

betød det også ofte, at den anden måske ikke fungerede.

Det var rigtig svært i vores interviews at finde ud af, om det ville komme til 

at fungere. På samme måde som det kunne være svært at finde ud af, hvor-

dan det ville fungere at have store børn på 13-14 år med ud. Ofte havde folk 

helt urealistisk positive forventninger. At have mindre børn med ud var meget 

lettere, det vidste vi jo.

Hvor godt forberedte kan man sige, at vores partnere var på at skulle modtage 

de danske frivillige? Havde de samme syn på dem, som vi havde?

Her skal man nok starte med at sige, at der var mange organisationer, som 

sendte frivillige og eksperter ud, og det var ikke altid let for partnerne at skel-

ne imellem dem. Så i starten vidste alle nok ikke præcist, hvad MS stod for.

Jeg lavede i starten af 90’erne en undersøgelse af de forventninger, der 

var til den rolle, de frivillige skulle spille. Partnerne havde typisk store forvent-

ninger til, at de frivillige kunne hjælpe med at skaffe penge til projektet, og at 

de kunne være med til at passe godt på pengene, når de kom. Det var ikke 

en forventning, de frivillige selv havde, tværtimod blev de meget overraskede. 

De blev bakket op af landekontoret, så her var der tale om en reel rollekonflikt, 

som havnede hos de frivillige.

På dette som på andre områder var det primært landekontoret, som havde 

et ansvar for at gøre et grundigt forarbejde. Finde ud af hvad arbejdet skulle 

gå ud på. I det hele taget finde ud af, om partneren reelt var interesseret i en 

frivillig, eller om det snarere var pengene, man var ude efter. Nogle ville sikkert 

vælge pengene frem for den frivillige, hvis de fik den mulighed.

Det betyder ikke, at partnerne var utilfredse med deres frivillige, eller at de 

frivillige var utilfredse med deres placering. Den undersøgelse, jeg tidligere har 

henvist til, viste, at langt de fleste frivillige mente, at deres resurser blev godt 

udnyttet. 

Nok så vigtigt synes jeg det er, at undersøgelsen også klart viste, at ingen 

af de udsendte rejste hjem uden at være blevet påvirket.

Til sidst kommer så den fjerde bølge, som er de unge akademikere. De domi-

nerer fra første halvdel af 90’erne og frem til jeg stopper.

Naturligvis sætter det sit præg på udvælgelsen. Fx behøver vi ikke være 

så opmærksomme på det, man kunne kalde for ‘storvildtjægerne’ i de seneste 

bølger, for der er i sagens natur ikke så mange ansøgere med smag for stor-

vildtjagt blandt de ældre enlige kvinder og akademikerne som blandt de unge 

håndværkere.

Om der var forskel på graden af ‘mellemfolkelighed’ i de forskellige bøl-

ger, ved vi ret beset ikke. Men jeg tror egentlig, at procentdelen var højere i de 

sidste bølger end i de første. De sidste, jeg udvalgte, var akademikere med en 

professionel uddannelse i udvikling, kommunikation, kulturmøde, så de vidste 

som regel mere om, hvad de gik ind til.

Du har vel været med til at udvælge 5.000 frivillige eller mere i din tid hos MS. 

Hvor sikker har du været på, at det nok skulle fungere, når de frivillige nåede 

frem til deres arbejdssted?

Udvælgelse er altid svært, og det er svært at vurdere psykisk robusthed og 

hvordan man reagerer i en presset situation. Det har jeg da selv oplevet på en 

tjenesterejse, hvor jeg reagerede helt anderledes, end jeg troede, jeg ville. Jo, 

det er svært, og nogle gange tager man fejl. 

Vi ved lidt om, hvor gode vi har været til at udvælge, for i en periode havde 

vi det, vi kaldte for ‘prognosetal’, altså et tal for hvor godt vi ved udvælgelsen 

mente, at en frivillig ville klare sig. Det kunne vi sammenligne med, hvordan 

landekontorerne vurderede den udsendte ved afslutningen af udsendelsen.

I det private erhvervsliv var reglen, at firmaet garanterede, at 85 procent af 

de ansatte var i jobbet et halvt år efter ansættelsen. Det kunne vi fint opfylde, 

for vi havde nok over 90 procent i jobbet efter et halvt år. Så faktisk gik det 

meget godt. 

Men den perfekte udvælgelse findes kun i Himmerige, så selvfølgelig var 

der frivillige, som måtte sendes hjem. Normalt ikke på grund af manglende fag-

lighed, men af andre grunde, fx på grund af et problematisk ægteskab, børns 

mistrivsel eller samarbejdsproblemer.

FORSKELLIGE FORVENTNINGER
Op gennem 90’erne kommer vores partnere i Syd og de lokale programmed-

arbejdere mere ind over, og der kommer også andre typer af frivillige plus de 

medfølgende ind i billedet. Hvad betyder det?

Landekontorerne spillede en rolle i udvælgelsen, og det kom partnerne også 

til i stigende grad. Når jeg var på tjenesterejser og fra en partner hørte, at de 

godt “ville have en fra den samme landsby i Danmark”, så vidste jeg, at de 

havde været tilfredse. Hvis de sagde, at de godt “ville have én som var gift og 

ikke fjollede så meget rundt”, så var det ligeså klart, at det ikke rigtig havde 

fungeret.

At MS valgte at inkludere ‘medfølgende’ – altså at sende par ud, hvor kun 
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Næsten inden, vi er kommet indenfor døren i huset i Skive, fortæller Bodil 

med glæde i stemmen, at hun har aftalt med Ahmet fra Tyrkiet, at de i som-

meren 2020 skal mødes i Frankfurt Zoo for at fejre, at de dér mødte hinanden 

på en international arbejdslejr i 1970. Bodil Kjær er nu pensionist, efter at 

have virket som lærer i Skive og omegn i årtier. Mødet med MS – og Ahmet 

– i hendes tidlige ungdom førte til en lang række mellemfolkelige aktiviteter, 

som gennem årtierne har involveret og beriget hele hendes familie.

 
LEKTOR SKOTT SATTE MIG PÅ SPORET AF MS
For nogle MS-rejsende er inspirationen kommet fra familie og venner. For andre 

er det tilfældigheder, der førte mennesker den vej. Hvilken gruppe tilhører du? 

Der var bestemt højt til loftet og stort udsyn i det hjem, jeg voksede op i. Men 

det var nu lektor Skott, som må påtage sig ansvaret for, at jeg blev optaget af 

u-landsproblematikken, som det hed dengang.

I 1968 startede jeg 15 år gammel på Århus Statsgymnasium, hvor jeg var 

så heldig at få lektor Skott som historielærer. Som formand for U-landsfonden 

af 1966 var hans undervisning gennemsyret af et glødende og smittende enga-

gement i u-landsproblematikken. Tilmed lagde gymnasiet lokaler til U-lands-

fondens årlige basar, hvor kunsthåndværk og andet produceret i afrikanske 

landsbyer blev solgt. Overskuddet gik tilbage til landsbyerne. 

Dette smittende engagement og alle de eksotiske genstande, som blev 

hentet op fra depoterne i gymnasiets kælder, åbnede mine øjne for, at verden 

var større end Århus og Danmark, at der fandtes lande i Afrika, hvor man pro-

ducerede det smukkeste kunsthåndværk. Men ikke mindst forstod jeg nu, at 

der var et misforhold i udviklingsbetingelserne her i Danmark, hvor jeg boede, 

og så i Afrika.

På det tidspunkt havde jeg kun været på ferie i Norge og et lille smut over 

Øresund, men nu tændtes lysten til at rejse ud og møde verden for alvor. Afrika 

var måske for langt væk for en 15-årig, men lektor Skott havde fortalt os om en 

organisation, som siden 2. verdenskrig havde arbejdet for mellemfolkelig for-

ståelse, og som formidlede ophold for unge i internationale arbejdslejre rundt 

om i Europa. 

Sammen med en gymnasieveninde opsøgte jeg den omtalte organisation. 

Det blev mit første møde med MS.

Du rejser ud i Europa på et tidspunkt, hvor ungdoms- og studenteroprør breder 

sig som en steppebrand gennem Europa, samtidig med at der er konflikt mel-

lem Øst og Vest. Hvordan påvirkede det dig?

Ja, først skulle vi jo afsted, og den første forhindring var, at man skulle være 18 

år for komme på arbejdslejr i Europa. Med hjælp fra MS kom vi i kontakt med 

den tyske organisation, der arrangerede arbejds- og studielejre for unge helt 

ned til 16 år. 

Den lejr, vi meldte os til, lå i Steinkimmen, lidt uden for Bremen, og da den 

ikke var længere væk, gav vores forældre os lov til sammen at rejse derned, 

selv om vi kun lige var fyldt 16 år. Så i sommeren 1969 rejste min veninde og 

jeg til Steinkimmen i den tro, at vi skulle fælde træer sammen med andre unge 

fra Europa. 

Der blev nok fældet nogle enkelte træer her og der, men lejren viste sig først 

og fremmest at være en studielejr, hvor hensigten var at diskutere de temaer, 

som rørte sig blandt de unge lejrdeltagere. For mig står især mødet med de 

to tyske lejrledere og to unge drenge fra Tjekkoslovakiet stadig lysende klart. 

De tyske ledere var to unge studerende fra Berlin, som havde deltaget i 

studenteroprøret i sommeren 68. På den måde kom dagsordenen for de dis-

kussioner, vi havde, i høj grad til at handle om studenteroprøret og kampen for 

medindflydelse rundt om i Europa. Samtidig blev der sunget politiske slagsan-

ge og lavet plakater med opråb om medindflydelse og demokrati. 

De tjekkiske drenge var ikke meget ældre end os, og deres oplevelser fra den 

russiske invasion af landet året før gjorde et stort indtryk på mig. Især husker 

jeg, at den tjekkoslovakiske stat bestemte, hvor mange lommepenge de måtte 

tage med ud af landet. Det var så lille et beløb, at vi andre samlede ind til dem af 

vore egne sparsomme lommepenge. Det gjorde et helt konkret indtryk på mig.  

På det personlige plan blev arbejdslejren i Steinkimmen for mig startskud-

det på et politisk engagement båret af kampen for medindflydelse, solidaritet 

og demokrati. 

”JEG SKAL MØDES MED 
AHMET TIL 50-ÅRS JUBILÆUM 
I FRANKFURT ZOO I 2020”

BODIL KJÆR NIELSEN
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FRA FRANKFURT ZOO TIL ROMABØRN PÅ NØRREBRO
Det virker som om den første lejroplevelse har givet dig blod på tanden, for 

allerede året efter benytter du igen et tilbud fra MS, denne gang for at lave 

havearbejde i Frankfurts zoologiske have.

Jo, det er rigtigt, i sommeren 1970. Denne gang gik turen til Frankfurt, hvor ar-

bejdet bestod i seks timers havearbejde om dagen i Frankfurt Zoo. Her mødte 

jeg andre unge mennesker fra bl.a. Tyskland og Sverige, men også fra Tyrkiet 

og Marokko. Det blev mit første direkte møde med mennesker fra en helt an-

den kultur end den vesteuropæiske, som jeg var vokset op i. 

Ahmet og Murat kom begge fra Istanbul, hvor de gik i gymnasiet. Især Ah-

met gjorde indtryk på mig med fortællinger om sin opvækst i storbyen Istanbul 

og kontrasten til bondelivet i hans mors familie, som stammede fra Østanato-

lien. 

Umiddelbart efter lejren havde Ahmet mulighed for at besøge mig i Dan-

mark, og det blev starten på et livslangt venskab. Gennem alle årene har vi 

skrevet lange breve til hinanden, og gennem Ahmet har jeg løbende fået første-

håndsberetninger om den politiske udvikling i Tyrkiet, men også om det liv, der 

udfolder sig blandt tyrkerne i Tyskland, hvor han i mange år har boet sammen 

med sin tyske kone. 

Gennem de sidste par år har indholdet i emailene fra Ahmet skiftet indhold. 

Siden det fejlslagne kupforsøg i 2016 har han kun skrevet om sine cykelture! 

Heldigvis besøger min familie og jeg altid Ahmet, når vi kører ned gennem 

Tyskland. Under disse besøg går samtalen ubesværet, og nu ser vi frem til at 

fejre vores 50-års jubilæum i Frankfurt Zoo i sommeren 2020.  

Mødet med Ahmet har først og fremmest åbnet mit blik for den sekulære 

muslimske kultur, men også øget min forståelse for kurdernes kamp, som vi 

i dag er vidner til i Mellemøsten. Derudover har det åbnet min horisont for de 

mennesker, som flytter eller flygter til Europa med en anden kultur i bagagen. 

Retten til at kunne tænke og tale frit er gennem disse oplevelser blevet 

meget konkret for mig. Der er ingen tvivl om, at der fortsat skal kæmpes for 

de rettigheder.  

På den tid tager MS de første skridt til at beskæftige sig med det, som dengang 

blev kaldt for ‘fremmedarbejderne’, men som vi senere også omtalte som ‘de 

nye danskere’. Der afholdes arbejdslejre på Nørrebro, sammen med de lokale 

beboere. Hvordan oplevede en pige fra Århus det?

Nu er vi henne ved sommeren 1973, og jeg havde besluttet igen at tage på 

international arbejdslejr. På det tidspunkt gik jeg på Skive seminarium, og jeg 

havde desværre ingen penge at rejse for.

Heldigvis arrangerede MS netop den sommer en international arbejdslejr 

på Nørrebro, hvor lejrdeltagerne bl.a. skulle beskæftige de børn, som kom på 

“Byggeren”. Det var en byggelegeplads, som kvarterets beboere selv havde 

etableret tidligere på sommeren på en tom byggegrund i Stengade. Det var jo 

et fint koncept for en ung lærerstuderende, som ikke kendte København, så 

jeg meldte mig. 
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globale forskel. Jeg er dog overbevist om, at mit engagement i menneskers 

forskellige livsvilkår rundt om i verden har sat sit præg på mit liv og min under-

visning og forhåbentligt bidraget til, at mine elever har fået blik for, hvor vigtig 

kampen for en lige og solidarisk verden er.

At tage på arbejdslejr er jo en typisk ungdomsbeskæftigelse, og efterhånden 

som man bliver ældre, har et arbejde der skal passes og børn der også har brug 

for opmærksomhed, bliver der mindre tid til at være MS-aktivist. Men i dit og 

din families tilfælde betød det ikke, at I holdt op med at være aktive?

Det er rigtigt, at mange af os i MS-lokalgruppen i begyndelsen af 80’erne fik 

børn, og det betød helt bestemt, at overskuddet til aktivistarbejde hos MS blev 

mindre.

Så sker der det, at en stor gruppe unge iranske flygtninge kom til Skive i 

1985, og min mand Børge og jeg melder os som venskabsfamilie til Masoud. 

Det betød, at Masoud og hans ven Julius kom meget hos os, og i løbet af 

kort tid havde vi fået formidlet et ophold til dem på Snoghøj Højskole, hvor de 

boede sammen med unge danskere, og hvor de hurtigt lærte sig dansk og fik 

viden om det danske samfund. 

Altså, for os var de jo bare nogle meget unge knægte, som stod helt alene 

i verden her i Danmark. Aldersforskellen mellem os var dog ikke større, end at 

min mand og jeg sidste år blev inviteret til Julius’ 60-årsfødselsdag, mere end 

30 år efter hans ankomst. 

Og flygtningestrømmene er som bekendt fortsat. I 2015 kom de fra Syrien, 

og det har for os betydet, at vi nu er danske “bedsteforældre” til tre syriske 

drenge. Gennem de sidste tre år har deres mor, Zallouh, besøgt mig en gang 

om ugen. Vi laver lektier, taler om børneopdragelse, læser brevene fra kommu-

nen, går i banken, osv. 

Mødet med denne flygtningefamilie har givet mig en ubehagelig indsigt i, 

hvor meget benspænd, der bliver lavet, når flygtninge møder de danske myn-

digheder. Samtidig har mødet med Zallouh og hendes familie vist mig noget 

om den store omsorg, de nærer for hinanden i deres familie – og for min familie. 

I dag skinnede solen, og vi gik en lang tur sammen. For første gang i al 

den tid, jeg har kendt Zallouh, begyndte hun uopfordret at fortælle om de fem 

døgn, hvor hun sammen med sin familie og 70 andre mennesker sad i en lille 

båd på vej fra Tyrkiet til Italien. Men hun fortalte også om håbet for sine drenge 

i det danske samfund. 

At støtte op om det spinkle håb er for mig og min familie et lille bidrag i 

kampen for de mennesker, som er flygtet hertil, og som har fået opholdstil-  

ladelse i Danmark.

Jeg husker, at vi blev indlogeret på en nedlagt skole i Gartnergade, mens mad-

lavning og andre fællesaktiviteter i gruppen var henlagt til Folkets Hus i Sten-

gade.

Gennem mødet med de lokale beboere i Folkets Hus, som gennem et helt 

liv havde boet i “Den sorte Firkant”, blev jeg opmærksom på det stærke sam-

menhold, der var opbygget blandt beboerne gennem et langt liv i bydelen. Men 

jeg forstod også, hvor sårbart det er, når myndighederne begynder at flytte 

rundt med disse mennesker.

Mødet med børnene blev også skelsættende for mig. Udover at beskæftige 

kvarterets børn skulle vi også beskæftige en gruppe romabørn, som blev kørt 

ind til os med bus om morgenen fra lossepladsen ude på Amager Fælled, hvor 

de boede i campingvogne sammen med deres familier. 

Det blev til mødet med en minoritetsgruppes børn med helt andre normer 

end dem, jeg havde set eller hørt om på lærerseminariet. Ved fælles hjælp og 

megen sprogforvirring fik vi mange gode oplevelser sammen med børnene.   

I den følgende efterårsferie arrangerede MS igen en international arbejds-

lejr på “Byggeren”, hvor jeg deltog som en af lederne. 

Set i bakspejlet betød denne arbejdslejr bl.a., at jeg senere i livet har set 

værdien i at være aktiv og gøre en forskel i mit lokale miljø. Så for at yde mit 

bidrag til en mere lige og demokratisk verden behøvede jeg altså ikke at rejse 

helt til Afrika, som jeg drømte om, da jeg gik i gymnasiet!

FRA ARBEJDSLEJRE TIL AKTIVIST I MS-LOKALGRUPPE
For mange MS’ere starter det ofte med arbejslejre, og så kommer interessen 

for at tage ud som ulandsfrivillig efter endt uddannelse senere. Men sådan gik 

det ikke med dig. Du endte i stedet med at blive aktivist i Skive og omegn.

Det er rigtigt. I de følgende år havde jeg kontakt til MS´ arbejdslejrafdeling og 

deltog i en del møder på Hejrevej i København. Men der var langt fra Skive til 

København, så jeg var helt klar, da jeg blev kontaktet af et par nyligt hjemvend-

te ulandsfrivillige, som havde bosat sig i Skive. De foreslog, at vi lavede en 

MS-lokalgruppe, og i løbet af kort tid havde vi dannet en lille gruppe på seks 

personer. 

De aktiviteter, jeg husker bedst, var engagementet i antiapartheidbevæ-

gelsen. I samarbejde med Amnesty International sendte vi løbende breve til 

justitsministeriet i Sydafrika, hvori vi protesterede mod apartheid; vi lavede 

boykotaktioner mod salg af sydafrikanske varer i de lokale butikker; og sam-

men med fagbevægelsen inviterede vi en af lederne fra ANC, som var i Dan-

mark, til møde i Skive.

Sideløbende solgte vi kaffe fra et kooperativ i Bukoba i Tanzania for på 

den måde at sætte spot på ‘fair trade’ problematikken. Der blev nok solgt 

mest kaffe til venner og bekendte, men under alle omstændigheder gjorde vi 

opmærksom på, at man selv kan gøre noget.

Derudover arrangerede vi en masse foredrag og lavede teater, hvor vi satte 

fokus på u-lande og i-lande, som det hed dengang. 

I den store sammenhæng gjorde MS-lokalgruppen måske ikke den store 
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Først i 70’erne og senere igen i 90’erne blev arbejdet med fremmedarbejdere 

og indvandrere en del af MS’ indsats på de hjemlige breddegrader. 

Begge gange stoppede arbejdet, fordi der ikke kunne findes penge til det, og 

måske også fordi det aldrig for alvor blev en fuldgyldig del af foreningens 

arbejde, eller i hvert fald stod i skyggen af arbejdet i Syd. Men i de to 

perioder, hvor der var resurser til rådighed, bidrog MS positivt til debatten om 

integration. Det var ikke mindst takket være Ole Hammer, som i flere årtier var 

en central person i det danske indvandrermiljø og i debatten om hvordan 

integrationen skulle skrues sammen.

STARTER MED ’FREMMEDARBEJDERBLADET’
Ole, du specialiserede dig i indvandrerspørgsmål på et tidspunkt, hvor det ikke 

dominerede debatten, som tilfældet er i dag. Hvordan gik det til?

Jeg læste dansk på Københavns Universitet i 68’erne og blev involveret i det 

studenterpolitiske arbejde. Det gav mig en social forståelse, som jeg gerne 

ville omsætte i praksis. Jeg fik aldrig helt færdiggjort universitetsuddannelsen, 

men blev i stedet journalist og kom på et tidspunkt til at skrive om fremmed-

arbejdere.

Jeg plejer at sige, at jeg har tre uddannelser. Den første fik jeg i spejderbevæ-

gelsen – som gav mig kammeratskabet, sammenholdet og forståelsen for na-

turens verden; den anden fik jeg i studenteroprøret – som gav mig den sociale 

indignation og en politisk-organisatorisk uddannelse; og den tredje fik jeg på 

Hovedbladet, som var en alternativ søndagsavis, udgivet af den karismatiske 

Jakob Ludvigsen. 

På Hovedbladet var der nogle mennesker, som ville lave et blad for frem-

medarbejdere, og det blev jeg involveret i. Initiativet kom oprindeligt fra en 

privat sprogskole, som ville have flere elever, men vi var også interesserede i 

at informere fremmedarbejderne om deres rettigheder og pligter i samfundet. 

Og her er det nok vigtigt at huske, at der ikke var mange, som omkring 

1970 beskæftigede sig med indvandrere, bortset fra Flygtningehjælpen, som 

var noget helt andet og klart havde et arbejdsfelt, som var adskilt fra indvan-

drerproblematikken. 

Derfor blev vi hurtigt eksperter på området. Vi var 16 udlændinge og en 

fire-fem danskere, som skrev bladet. Firmaet Poul Bergsøe & Søn finansierede 

det i starten, og så kom Specialarbejderforbundet ind som primus motor, og så 

blev fagbevægelsen, arbejdsgiverne og arbejdsministeriet involveret.

Det var et stærkt fundament for en månedlig udgivelse på 16 sider på fire 

sprog. Bladet eksisterede i syv år og blev et anerkendt centrum for viden og 

engagement omkring fremmedarbejderne. 

På dette tidspunkt begynder MS at snuse lidt til området og får bl.a. lavet en 

rapport om indvandrere, som bliver grundlaget for en konference. Det bidrager 

også til, at du ender hos MS på Hejrevej?

Ja, på konferencen møder jeg Torben Lundbæk, som er ansat på Nationalmu-

seet og bl.a. arbejder med kurdernes historie. Han er også formand for MS’ 

minoritetsudvalg, og senere bliver han jo formand. Udvalget har i 1970 beslut-

tet at bruge 8.000 kr. på at lave fire små pjecer, men da jeg fortæller ham om 

Fremmedarbejderbladet, beslutter han i stedet at give pengene til bladet – og 

desuden inviterer han bladet til at bo hos MS på Hejrevej.

Vi havde brug for lokaler, så det var perfekt, men vi var ikke som sådan en 

del af MS. Vi lærte naturligvis vores naboer på biblioteket at kende, men vi var 

overhovedet ikke en del af MS på dette tidspunkt. Det sker først omkring 1975-

76, da der bliver lavet en deltidsstilling, som jeg ender med at blive ansat i.

Opgaven var enkel. Jeg skulle skabe kontakt til indvandrermiljøerne, så MS 

i kontakt og samarbejde med indvandrerne blev klædt på til at mene noget på 

området. Jeg havde kontakterne i forvejen. 

Den første paraplyorganisation, “Gæstearbejdernes Fællesråd”, var startet 

af nogle af mine medarbejdere på bladet, og det gav os direkte adgang til 

miljøerne.

Der var på den tid nogle få enkeltpersoner, som lavede lokalt solidaritets-

arbejde, fx som medlemmer af en forening eller som kommunalt ansatte so-

cialrådgivere.

Noget af det første, der startes, er “Dokumentation om Indvandrere”, som 

ender med at fortsætte gennem tyve år. Her dokumenterede og udviklede vi 

“VORES STYRKE PÅ 
INDVANDREROMRÅDET VAR 
SOLID DOKUMENTATION”

OLE HAMMER
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videre; skabe samarbejder; påvirke såvel det politiske system som miljøerne. 

Vi skrabede al den viden, vi kunne komme i nærheden af, sammen – og sendte 

det så ud igen.

MS’ minoritetsarbejde udviklede sig i samspil med andre miljøer, både 

blandt indvandrere og danskere. Her blev “Sensommertræffet” en central be-

givenhed. Træffet foregik på skiftende højskoler og var et vigtigt mødested for 

professionelle og frivillige i integrationsarbejdet, og en mulighed for at udveks-

le erfaringer og lufte ideer på tværs af holdninger og etnisk baggrund.

Også de forskellige kulturaktiviteter blev til gennem tætte samarbejder. Det 

gjaldt f.eks. “Fortællerfugleprojektet” med fortællere fra mange lande, de etni-

ske guides og guidebøgerne om den flerkulturelle by, det ugentlige radiopro-

gram “Divan” på P1, og meget mere.

I Folketinget fremsætter Birthe Weiss fra Socialdemokratiet beslutningsfor-

slag B65 om bedre integration, som er den politiske ramme om hele integra-

tionsarbejdet og resulterer i Integrationsloven fra 1998. Det er i virkeligheden 

det, vi arbejder med på op igennem 90’erne, hvor det også lykkes at få oprettet 

Nævnet for Etnisk Ligestilling med repræsentation for myndigheder og både 

danske organisationer og indvandrernes organisationer.

MS’ bidrag er vores viden, vores metoder, vores nyhedsbreve, vores rap-

porter, vores debatter, vores Sensommertræf, osv. Hvis vi ikke har det materi-

ale, som efterspørges, så laver vi det! 

Fx spørger nogle sundhedsplejersker, om vi har noget om unge indvan-

drermødre, og det har vi ikke. Men så samler vi en gruppe af sundhedsple-

jersker, som vi skriver en metodebog sammen med. Det var måden at udvikle 

metoderne på. Det var en afgørende årsag til, at vores arbejde kom til at få så 

central en rolle. 

Styrken var, at det, vi sagde og offentliggjorde, var uigendriveligt. Der var 

dokumentation bag. Selvfølgelig var der også rivaliseringer i miljøet dengang, 

men i forhold til, hvor følsomme emnerne var, lykkedes det at få stor anerken-

delse for arbejdet. Det hjalp naturligvis også, at vi havde et godt og tillidsfuldt 

samarbejde med Birthe Weiss.

Jeg synes, der er en ‘skæringsdato’, da socialdemokraten Thorkil Simon-

sen afløser socialdemokraten Birthe Weiss som minister i 1998. Kursen over 

for indvandrerne bliver strammet, og solidaritetsarbejdet bliver svært. Helt galt 

går det efter regeringsskiftet i 2001 og udrensningen af de såkaldte ‘smags-

dommere’. På det tidspunkt har jeg dog forladt MS for at blive sekretariatsle-

der i Højskolernes Sekretariat.

SAMTALEN ER NØDVENDIG
Når du ser tilbage på 70’erne og 90’erne, hvor du satte et stort fingeraftryk 

på MS’ minoritetsarbejde, hvad synes du selv, vi gjorde rigtigt – og hvor var vi 

muligvis en smule naive eller gik helt galt i byen? 

Der var stor rummelighed i MS, og arbejdet kunne uden problemer rummes 

inden for formålsparagraffen. Det blev et dilemma, da minoritetsområdet be-

gyndte at blive betydningsfuldt. Det var svært af få ‘ulandsrammen’ og ‘mino-

vores viden, så vi kunne fastholde en rød tråd i arbejdet. Det var det eneste 

tidsskrift i miljøet indtil engang i 80’erne.

Tidsskriftet var en central for viden, og vores viden byggede på de kontak-

ter og netværker, vi havde i miljøet. Folk skulle have lyst til at arbejde sammen 

med os og fortælle os, hvad de lavede, ellers kunne vi ikke fortælle om og 

påvirke udviklingen. 

Fremmedarbejderbladet lukker i 1977, fordi der ikke er flere penge til at hol-

de det i live, og året efter lukker også MS’ eget arbejde med fremmedarbejder-

ne, fordi kassen er tom. Heldigvis fortsætter Dokumentation om Indvandrere 

som en del af biblioteket. Selv tager jeg videre til Dansk Flygtningehjælp som 

pressesekretær.

VORES STYRKE VAR VIDEN
Du vender tilbage til MS ti år senere, i slutningen af 80’erne. Det er ti år, som 

ændrer tilgangen og debatten om indvandrerne ret meget?

I 1977 siger LO-formanden, Thomas Nielsen, at “Nu kan de dansk, og så er 

der ikke længere brug for Fremmedarbejderbladet”. Det siger han i min analyse 

bl.a., fordi der er stor arbejdsløshed, og for indvandrere er arbejdsløsheden på 

det tidspunkt dobbelt så stor som for danskerne. 

Reelt har vi indvandringsstop op gennem 70’erne, og det er familiesam-

menføringer, som dominerer. Samtidig kommer der nye grupper af flygtninge, 

fx fra Uganda da Idi Amin tager magten, og Chile da Pinochet bliver væltet. I 

1981 har vi den store flygtningekampagne med vietnameserne i fokus, og med 

genbosætning som hovedmodel. 

Så flygtningesituationen har ændret sig til at være en klar Nord-Syd pro-

blematik, og indvandrersituationen har ændret sig til at handle om familiesam-

menføring.

Op gennem 80’erne er vores tilgang til både flygtninge og indvandrere hu-

man, som det kommer til udtryk i Udlændingeloven fra 1983. Det er også den 

lov, som starter snakken om integrationen, og det er dér Danmark er, da jeg i 

slutningen af 80’erne vender tilbage til MS.

MS var måske nok én af de få udviklingsorganisationer, som var aktiv på dette 

område. Men generelt var MS jo ikke den eneste aktør på området. Hvad var 

MS’ komparative fordel, og hvordan blev MS opfattet af de andre aktører?

Jeg kom fra miljøet, fra INDsam, som var en paraplyorganisation for indvan-

drerorganisationerne. MS havde fået penge fra Egmont-fonden, og jeg blev 

forankret i Oplysningsafdelingen, hvor jeg indledte et tæt samarbejde med In-

ger Bruun, der i forvejen arbejdede på MS’ bibliotek med indvandrersamlingen. 

Udgangspunktet for det program, vi stablede på benene, var Dokumentati-

on om Indvandrere. Politisk handlede det om at besvare spørgsmålene: 

Hvordan får vi formuleret en integrationspolitik? 

Hvordan får vi påvirket det danske samfund?

Det handlede altså om at skaffe viden; udvikle metoder; formidle viden 
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Og så skal man huske at fastholde den nødvendige afstand. MS er ikke et ta-

lerør for bestemte grupper i bebyggelsen. MS er sig selv! Lykkes det, kan man 

både få troværdighed hos beboerne og hos boligselskaberne. 

Desuden, hvis man vil gøre sig håb om at lave noget, der især retter sig 

mod de unge, er man også nødt til at få fat på forældrene. Ungdomsprogram-

mer skal i praksis være familieprogrammer. 

Vi er nødt til at insistere på, at vi skal have en dialog med beboerne i bo-

ligområderne. Vi kan ikke bare meddele dem, at nu skal de sætte deres børn 

i vuggestue. Vi må tale med dem, høre dem om, hvad de mener. Og dermed 

også få en snak med os selv, på tværs af generationer, og på tværs af landet. 

Det har der altid været brug for, og det er der stadig brug for.

ritetsrammen’ til at hænge sammen. Det var et politisk følsomt område, og MS 

var ikke klar til at være politisk tydelig på området. 

Og det lykkedes nok aldrig for minoritetsarbejdet at blive en organisk del af 

foreningens arbejde, selvom der var masser af medarbejdere og også enkelt-

personer i styrelsen, som bakkede helhjertet op.

Meget på området var afhængigt af de personlige kontakter, og dem havde 

jeg i rigt mål i miljøet, og også mange politiske kontakter. Derfor er det nok 

også rigtigt, at der i dele af MS kunne være en bekymring for, om indsatsen 

kom til at blive for meget præget af enkeltpersoner som fx mig selv.

Set i tilbageblik er det interessant, at det arbejde, MS udviklede i 90’erne, 

stadig eksisterer. Lovgivningen havde overdraget ansvaret for integrations-

arbejdet til kommunerne, og det kunne de løfte bedre, bl.a. takket være det 

metodearbejde, MS udviklede. Mange sagsbehandlere benyttede vores ma-

terialer som inspiration.

Der sker så det, som ofte sker, at pionerernes arbejde bliver overtaget af 

‘systemet’, efterhånden som det finder ud af, at idéerne virker. Og det er ikke 

så galt endda! 

Jeg mener sådan set ikke, at man kan pege på nogle bestemte områder, 

hvor vi gik fejl i byen. Faktisk mener jeg, at vi ofte sagde fra i forhold til, hvad 

fx stemmer i miljøet mente, at MS skulle mene. Jeg husker, hvordan lederen 

af Oplysningsafdelingen blev vred, fordi nogle indvandrerledere ville fortælle 

ham, hvad han skulle mene. 

Selv var jeg vist også kendt for ikke bare at gøre og mene, som der blev sagt. 

Vi sagde ikke bare ja! Men jo, vi var da sikkert naive på nogle områder, ligesom 

vi var i ’68. Det ændrer ikke ved, at det vi gjorde, faktisk havde betydning. 

I dag er MS igen aktiv på banen med kampagner og konkrete aktiviteter, fx i 

boligområder. Hvordan ser du på MS’ rolle i dag, hvor debatten tydeligvis er 

mere polariseret end den nogensinde har været?

Det, vi gjorde i 90’erne, var at besvare et behov for grundlæggende viden. Det 

klarer du med Google i dag. Og ministeriet har masser af mennesker ansat til 

at sikre den nødvendige dokumentation. Så den rolle er der ingen grund til at 

løbe efter i dag.

I dag synes jeg, at civilsamfundet har en vigtig rolle. Der er rigtig meget 

brug for at de unge indvandrere – og også de ældre for den sags skyld – får 

hjælp til at udvikle en positiv identitet, som kan være et alternativ til radikali-

seringen. Det andet vigtige er at få ændret danskernes terminologi, at få ‘talt 

ordentlig’ i god gammeldags forstand. Det kan godt være at nogle indvandrere 

og flygtninge er ‘anderledes’, men min erfaring er, at man godt kan få dem i 

tale.

Det er i disse år vanskeligt at råbe politikerne på Christiansborg op. Men 

der er andre veje. Tag boligområderne som et eksempel. Her er der gennem 

20 år lavet helhedsplaner og andre boligsociale indsatser kombineret med by-

fornyelse. Dér er samtalepartnerne i høj grad boligselskaberne. Skal man lave 

noget i Tingbjerg, skal man spille sammen med dem. Har man fodfæste her, 

har man i hvert fald indirekte kontakt til politikerne.
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MS 1975-1988
KVINDEPOLITIKKENS START, 
EKSPLOSIV VÆKST 
OG POLITISKE MINEFELTER 
PETER SIGSGAARD

Det var en periode præget af megen dynamik og ekspansion, samtidig med 

at foreningen havde det mere end svært med at kombinere to væsensforskel-

lige identiteter. På den ene side var der den idealistiske og ofte regeringskri-

tiske bevægelse; og på den anden side fandtes den officielle, statsstøttede 

institution. Indadtil herskede markant indadvendte programafdelinger, samti-

dig med at MS udadtil spillede en bredt koordinerende rolle omkring kampen 

mod apartheid, som højrefløjen af dansk politik ikke brød sig om. I sandhed 

spændende tider.

“AUTONOME FYRSTEDØMMER”
En gæst hos MS i midten af 70’erne kunne i en grim, tidligere industribygning 

på Nørrebro opleve et ganske eksotisk møde med foreningens generalsekre-

tær: En stovt mand i kakifarvet safaridress stående i et chefkontor fyldt op med 

gummipalmer og voldsomme grønne gevækster. Var det ikke for udsigten til en 

baggård, kunne man føle sig hensat til en tropisk regnskov.

De mangeartede programmer blev styret af Arbejdslejrafdelingen, Oplys-

ningsafdelingen og Frivilligafdelingen. Sidstnævnte afdeling forsynede fem 

afrikanske lande med hundredvis af udsendte. Afdelingskulturen var præget af 

flittige administratorer uden et førstehåndskendskab til Afrika. Men fra tid til 

anden svingede landechefer og andre ansatte fra ‘Udesystemet’ forbi, sol-

brændte og fulde af gode historier. De efterlod et kortvarigt strejf af eventyr og 

levende afrikansk virkelighed i de luvslidte og lidt nussede lokaler.

Som nyansat i Frivilligafdelingen gjorde det indtryk, at der var en slående, 

nærmest insisterende mangel på sammenhæng i organisationen. Hvis man 

troede, at de tre programafdelinger spillede tæt sammen, også med de fem 

landeprogrammer i Afrika, for at kombinere international udviklingsbistand 

med dansk folkeoplysning – ja, så måtte man tro om igen! 

FN’s kvindekonference i Mexico City i 1975 bidrog til 

at sætte kvindernes vilkår på dagsordenen i udviklings-

arbejdet. Det blev styrket, da Domitila, den verdens-

kendte minearbejderkone og politiske aktivist 

fra Bolivia, besøgte Danmark ved FN-konferencen om 

kvinder i København i 1980. MS udgav bogen om 

Domitilas liv, og Bjørn Førde boede hos Domitila i 

minebyen Siglo XX i 1979.
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Realiteten var, at der var meget få berøringsflader og konkret kontakt mellem 

de forskellige afdelinger. For eksempel fik den informationsansvarlige i Frivilli-

gafdelingen forbud mod at søge hjælp hos Oplysningsafdelingens skribenter, 

når der skulle udarbejdes materiale om MS’ frivillige. Dén sag skulle afdelingen 

klare selv! 

Hvorfor disse vandtætte skotter mellem ulandsaktivitet og oplysning i Dan-

mark? Ét svar er, at oplysningsafdelingens medarbejdere så udviklingsbistand 

som “udbyttende nykolonialisme”. Frivilligafdelingen anså naturligvis sin akti-

vitet som nyttig “støtte til fattige mennesker” i fattige lande. 

Denne grundlæggende uenighed kunne have ført til afdelingskrig, men det 

skete ikke. Alle levede af de offentlige penge, som især u-landsprogrammet 

indkasserede, så afdelingerne valgte derfor en slags konflikthæmmende isola-

tion. Man holdt sig for sig selv og passede sit.

Et andet svar er, at MS ønskede at alle, også de enkelte ansatte, bestemte 

suverænt over eget arbejdsområde. Denne 68-prægede kultur skabte engage-

rede ansatte, et hav af beslutningsprocesser og utallige møder. Et sindrigt ud-

tænkt informationssystem bestod af grønne, blå og røde karbonkopier af alt 

skriftligt. Flere hundrede blå blev hver uge cirkuleret til alle.

Engagement og selvstændig forvaltning af ansvar var altså et kendemærke 

for både medarbejdere, afdelinger og landekontorer. En spændende kultur i et 

gennemført demokratisk system – som samtidig var sårbart og fragmenteret, 

fordi der manglede en meget konkret, fælles accepteret strategi om, hvad for-

eningen ville, kunne man hævde.

VIGTIGE BEGIVENHEDER
1975 Resolution om MS’ kvindepolitik vedtages af Styrelsen. – Tidsskriftet 

“Udkig” for børn og unge kommer på gaden som et forsøg støttet af 

Danida. Det fortsætter frem til udgangen af 2005 under navnet ZAPP.

1976 Principprogram om Frivilligprogrammet vedtages af Styrelsen. Uddan-

nelsescentret “Training Centre for Development Cooperation” (TCDC) 

uden for Arusha i Tanzania indvies. – Lesotho bliver MS-landeprogram.

1977 ‘Fagligt Forum’ dannes som inspirations- og koordinationsorgan mel-

lem danske organisationer, med MS som drivkraft.

1978 MS-Huset i Århus indvies. – MS afholder som sit første Sydafrikainitia-

tiv et tredages Sydafrikaseminar med deltagelse af bl.a. ANC-lederen 

Oliver Tambo.

1979 Dokumentationscentral vedr. Indvandrere oprettes i tilknytning til 

MS-Biblioteket.

1980 Aktivister i Århus opretter MS’ Oplysningsforbund (MSOF).

1981 Mozambique bliver et MS-landeprogram. – MS tager initiativ til “Fæl-

lesmøderne vedr. det Sydlige”, for at koordinere 15 organisationers 

Sydafrikainitiativer.

1982 MS vedtager nye vedtægter, som bl.a. fastlægger balancen mellem 

personlige og kollektive medlemmer. – Zimbabwe nyt landeprogram.

1984 MS-Støttekreds etableres i forbindelse med 40-års jubilæum, for at få 

flere kræfter til folkelige initiativer uden statslig støtte.

1985 MS flytter fra Hejrevej i Københavns nordvest til Borgergade i cen-

trum af hovedstaden. – African National Congres (ANC) opretter re-

præsentation i København, med støtte fra MS.

1986 MS støtter landbrugsskole i Nicaragua med indsamlede bidrag og 

EU-midler, på et tidspunkt hvor den danske regering ikke var klar til 

at give grønt lys. – Nepal bliver landeprogram. – Oplysningstjenesten 

bliver decentral, med konsulenter i Ringsted, Århus, Odense, Ålborg 

og Esbjerg.

1987 “Folkestyret udvikling” lanceres som et vigtigt grundlag for MS’ ar-

bejde, bl.a. med udgangspunkt i tanker præsenteret af formanden, 

John Martinussen. – MS-Forlaget udgiver bogen “Vores fælles frem-

tid”, den såkaldte Brundtland-rapport om klodens miljømæssige ud-

fordringer, skrevet som baggrundsdokument for Rio-konferencen i 

1992. – MS modtager Thorkil Kristensens fødselsdagspris. 

1988 Frivilligprogrammet fejrer sit 25 årsjubilæum. I den anledning udgives 

bogen “Frivillig og fremmedarbejder”.

MEDLEMMER, POLITIK OG EKSPLOSIV VÆKST
Fra 1974 forvandlede MS sig gradvist fra den lidt elitære, højskolepræge-

de forening med selvsupplerende bestyrelse til en stor, toneangivende med-

lemsorganisation med både kollektive og individuelle medlemmer. Repræ-

sentantskabet præges dog stadig i det følgende tiår af en grundstamme af 

opinionsdannende politikere, højskolefolk og universitetsansatte.

Individuelle aktivister og kollektive medlemmer var modsætninger. En 

overgang måtte styrelsen konstituere sig med hele to formænd for at føje 

stærke kollektive medlemmers ønske om at få indflydelse. Et eksempel var 

ønsket om at etablere et landeprogram i Zimbabwe, efter at det hvide minori-

tetsstyrede Rhodesia faldt i 1980.

MS’ individuelle medlemmer organiserede sig efterhånden i lokalgrupper, 

der både krævede autonomi og økonomisk og aktiv støtte fra hovedkvarteret. 

Samme hovedkvarter flyttede til indre by i København, blev større og finere – 

ja, det lignede et professionelt foretagende.

Frivilligprogrammet voksede også hastigt. I slutningen af 1988 rummede 

det otte landeprogrammer og et antal “dråbeplaceringer” af enkeltfrivillige i 

en række lande. De udsendtes vilkår var blevet bedre, de fik reel medbestem-

melse, og deres biler blev større. 

Det blev dog sværere at finde meningsfulde jobs til de fremmede danske-

re. Landene havde nye behov, men landekontorerne fulgte stadig en place-

ringspolitik, der handlede om, hvilke jobs et landekontor kunne tilbyde de 

forhåndenværende frivillige, ikke hvilke samfundsmodeller kontoret eller MS 

ville støtte.

Ingen tvivl om, at det tog lang tid for en nyansat eller et medlem at finde 

sine ben i den forvirrende, men indiskutabelt frodige NGO, som MS havde 

udviklet sig til at være. Et system der strittede i alle retninger, hjemme som 

ude, og som blev sværere og sværere at håndtere.

Medicinen mod denne desorganisation var at fremme målsætninger, som 
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alle skulle leve op til. Eksempelvis fik Styrelsen i 1975 vedtaget et overordnet 

princippapir, som fastslog, at Frivilligprogrammet var centralt i MS’ vigtigste 

arbejde: at være opinionsdanner i Danmark om ulandenes situation.

Hovedkvarterets spæde forsøg på at promovere denne såkaldte “anden 

del af målsætningen” om, at de udsendte skulle deltage i et folkeoplysende 

arbejde i Danmark, blev mødt med nogen skepsis fra landecheferne i udesy-

stemet. De syntes måske nok, at det lød spændende, men også lidt spejderag-

tigt. Holdningen var nærmest, at “det vel er noget, som Hjemmesystemet tager 

sig af?”

Så gik det bedre med at koordinere den kønspolitiske målsætning om-

kring “Bistand til kvinder”. Det skyldtes, at der var en meget aktiv medlems-

gruppe, som pressede på i Styrelsen. Fra midten af 80’erne rapporterede lan-

dekontorerne systematisk om deres indsats på arbejdet for ligestilling og 

styrkelsen af kvinder. 

Senere blev der centralt jongleret med gode begreber som ‘fattigdomsori-

entering’, ‘community development’ og ‘folkestyret udvikling’. Meget af politik-

udviklingen bevægede sig dog på et overordnet plan og var taknemligt for re-

torisk manipulation. 

Alle problemer til trods går tendensen op gennem 80’erne mod mere sam-

spil og målrettet, langsigtet arbejde. Arbejdslejrdeltagere, volontører fra 

ulandsophold og hjemkomne frivillige er aktive i medlemsgrupperne. Frivillig- 

og Oplysningsafdelingen laver fælles projekter på årsmøder og omkring udgi-

velser.

Mange af disse ændringer gennemføres dog af enkeltpersoner, snarere end 

efter pålæg eller initiativ fra ledelsen. Den individuelle kultur i MS holdes såle-

des i hævd.

DEN NØDVENDIGE PROFESSIONALISERING
Udesystemet formulerede gennem årene et ønske om et mere udviklingsfagligt 

frivilligprogram. Mange landeprogrammer forsøgte sig med små projekter og 

mere konsekvent planlægning. Det var der absolut også behov for.

Der er ingen tvivl om, at MS’ ulandsprogram var i top blandt verdens per-

soneludsendende programmer. Det var også åbenbart, at et meget, meget 

stort antal lokale kvinder, mænd og børn havde haft gavn af mødet og samar-

bejdet med de danske udsendte. Det kunne adskillige eksterne evalueringer 

dokumentere.

Alligevel opstår der op gennem 80’erne en nagende tvivl om programmets 

bistandspolitiske værdi. “På grænsen til velgørenhed” hedder et selvkritisk ka-

pitel i jubilæumsbogen “Frivillig og fremmedarbejder”, der udkom i 1988. Bi-

stand til kvinder får denne overskrift med på vejen: “Husflid flytter ingen græn-

ser”.

Landeprogrammernes arbejde med bistand til kvinder havde medvind, ikke 

mindst fordi det skadelige ‘medfølgendesyndrom’ blev undgået allerede i 1974 

med reglen om, at begge parter i udsendte par skulle have et job. Som en 

vigtig bonus fik MS mulighed for at udsende danske børnefamilier, der kunne 

indgå i den mellemfolkelige kontakt. 

Det fungerede fint, når der faktisk var relevante jobs til begge, men alt for ofte 

blev især de medfølgende kvinder ‘dumpet’ i umanerligt svære jobs under luf-

tige etiketter som ‘community development’, ‘kvindeprojekter’ og ‘indkomst-

skabende aktiviteter’. 

Virkeligheden var, at det ofte endte med små og urentable indsatser. Når 

det gik værst, fik folk dårligere vilkår påført af den udsendte, fx når kunsthånd-

værkeren skulle forestå kvægavl, arkitekten introducere griseavl og skolelære-

ren arbejde med politisk mobilisering og fortalervirksomhed. 

“Fed dansk hygge” stod der i en artikel i bladet ‘Frivillig’ i 1979 om MS’ 

træningscenter i Arusha i det nordlige Tanzania, som blev indviet i 1976. Fak-

tisk beholdt frivilligprogrammet sin gennemført danske karakter til langt op i 

80’erne. For at fremme et mindre danskdomineret program gennemtvang MS 

en såkaldt lokalisering af de mange danske seniorstillinger i udesystemet. Det 

var ikke nogen let proces, men når man i 90’erne og nullerne så tilbage, var det 

svært at forstå, at det engang var anderledes.

Lokaliseringen førte til et gevaldigt løft af programmernes kvalitet og part-

nernes engagement. MS var på vej til at udviske fronterne i den vanskelige 

giver-modtager relation. Landeprogrammernes partnere blev så småt involve-

ret i denne proces. Eksperimenter med programpolitiske råd og repræsentati-

oner kulminerede i ét på mange måder banebrydende og nyskabende partner-

skabsprogram i 90’erne. 

POLITISKE MINEFELTER BÅDE UDE OG HJEMME
Megen turbulens er i årenes løb opstået på grund af uenigheder om, hvordan 

arbejdet i Syd skulle skrues sammen. Men også på den danske hjemmefront 

kunne bølgerne gå højt, for MS spillede en markant rolle i debatterne om dansk 

udviklingssamarbejde generelt, og også i samarbejdet mellem danske NGO’er, 

både organisatorisk og politisk.

Klarest kom det nok til udtryk i et aktivt og koordinerende solidaritetsarbej-

de i forhold til kampen mod apartheid i Sydafrika og støtten til den sydafrikan-

ske befrielsesbevægelse ANC. Nelson Mandelas besøg på MS-kontoret i Bor-

gergade i 1992 var et symbolsk udtryk for dette, og det fortælles der om i en 

særskilt artikel i et senere kapitel.

Op gennem 80’erne var vi meget stolte over at være en del af denne sam-

menhæng. Det gjaldt også flere landeprogrammer, der havde et vist samarbej-

de med ANC. Danske frivillige var for eksempel placeret i en lejr for ANC-flygt-

ninge i Tanzania. 

ANC’s nordiske repræsentation lå i samme bygning i Borgergade i det cen-

trale København som MS. I en periode opstod der en vis nervøsitet for, om 

apartheidstyret kunne finde på at placere bomber hos os, og en kortvarig panik 

opstod, da et styrelsesmedlem en dag glemte sin slidte mappe i en elevator. 

Det var heldigvis falsk alarm.

Truslerne var mere konkrete ude. Især i Lesotho og Mozambique oplevede 

man terrorangreb, brevbomber og andet dødbringende, der tydeligvis kom fra 

Sydafrika. Angrebene var ikke rettet mod MS, men adskillige af landeprogram-

mernes bekendte og venner blev dræbt eller såret.
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FORMÆND
1975-77     Torben Lundbæk

1977-78     Lauge Stetting

1978-81     Vibeke Bidstrup

1981-82     Peter Neersø og Jytte Hilden

1982-91     John Degnbol-Martinussen

GENERALSEKRETÆRER
1975-78  Jørgen Andersen

1978-89  Claus Bornemann

MS (især oplysningsdelen) var gennem 70’erne og 80’erne bestemt ikke po-

pulær på den politiske højrefløj. Det var de år, hvor Danmark manglede billige 

kul fra Sydafrika, hvor Erhard Jacobsen besøgte apartheidstaten og lovpriste 

forholdene, og hvor Nelson Mandela – også den gang – blev hængt ud af Pia 

Kjærsgård som terrorist.

Det er forståeligt, at den politiske modvilje skabte en højtudviklet forsigtig-

hed i foreningen, der modtog store offentlige beløb – mere end 120 mio. kr. i 

1988. “Hvad vil Danida ikke sige?” blev der ofte tænkt eller sagt, når MS-poli-

tikere og medarbejdere drøftede ‘sensitive’ emner.

Højrepolitikerne lugtede blod ved et par tilfælde, hvor MS overskred sin 

selvcensur. Det skete i 1978, da en frivillig blev citeret offentligt for at kalde 

Lesothos ubestrideligt diktatoriske og undertrykkende regime “fascistisk”. Det 

skete igen i 1981, da man i en hverveannonce søgte efter “solidaritetsarbejde-

re” til Mozambique. Begge begivenheder førte til kortvarige politiske orkaner, 

anført af dagbladet Jyllands-Posten.

I MS var opstandelsen begge gange markant, mens udenrigsministeren og 

Danida tog det helt afslappet. For nogle medarbejdere i MS virkede det nær-

mest, som om der var både gode råd og anerkendende trøst at finde hos en 

kontorchef i Danida, mens der ikke ligefrem var opbakning hos ledelsen i for-

eningen. 

Mod slutningen af denne periode gik Administrationsdepartementet i 1988 

i gang med at undersøge foreningens forvaltning af den ikke ubetydelige of-

fentlige støtte. Det er ikke helt klart, om det skete per rutine, eller om baggrun-

den også har været et højrepolitisk pres for at få skovlen under MS – sådan 

som det også skete mere end et årti senere.

Mange oplevede øvelsen som en rationaliseringsundersøgelse, bl.a. fordi 

studiets leder var kendt for at samle på champagnepropper – én for hver insti-

tution, det var lykkedes ham at nedlægge eller reducere.

Heldigvis kom der i MS’ tilfælde ingen prop på kaminhylden. I 1989 konklu-

derede rapporten, at “MS er en god levedygtig organisation med en fremtid 

foran sig”. Udredningen førte faktisk også til, at der blev tilført noget tiltrængt 

ekstra personale.

Organisatorisk foreslog konsulenterne rigtig mange ret så gennemgribende, 

men tydeligt tiltrængte ændringer. Efterhånden som rapportens nyttige an-

befalinger blev implementeret frem mod årtusindeskiftet, oplevede de fleste 

MS-politikere og medarbejdere, at MS udviklede sig til en ændret og klart mere 

sammenhængende organisation. 
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HISTORIEN OM HVORDAN 
EN ’GØGEUNGE’ FINDER SIN 
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særlig lov om frivilligprogrammet med en økonomisk ramme på 45 mio. kr. over 

fem år. Væksten fortsatte, så der var hele 330 frivillige ude, da loven udløb i 

1971 og arbejdet blev videreført under den almene lov om ulandssamarbejde.

MS anerkendte selvfølgelig, at der skulle udsendes “mellemteknikere”, for-

stået som yngre mennesker med en erhvervsuddannelse og nogen erfaring, 

sådan at de kunne udføre et regulært stykke arbejde i lande, der var underfor-

synet med kvalificeret arbejdskraft. Men i tydelig forlængelse af MS-traditio-

nerne skulle disse unge også være formidlere af indtryk og erfaringer fra deres 

ophold ude og dermed fungere som oplysere for den danske befolkning. En 

dobbelt målsætning, kan man sige, som måske ikke altid fungerede optimalt. 

Sociologen Verner Goldschmidt blev i 1968 bedt om at undersøge pro-

grammet, men stillede ikke det relevante spørgsmål: Forvalter vi programmet 

fornuftigt, når vi ønsker at forfølge den dobbelt målsætning? Svaret havde for-

mentlig været, at Handelshøjskolen havde vundet på points. Højskolevisionen 

havde det svært. Programmet havde nemlig udviklet sig til et bureaukratisk 

slaraffenland eller helvede, fordi den hastige vækst krævede regler, rutiner og 

rettesnore. 

På ingen tid blev de nære og tillidsfulde relationer mellem enkeltpersoner 

og et lille sekretariat forandret til kontrol, frygt for præcedens og krævementa-

litet, i en vekselvirkning mellem center og periferi.

VILLA OG VOGN BLIVER STANDARD
Det stod hurtigt klart, at fjernstyringen fra København ikke slog til med den 

voksende skare udstationerede. Ganske vist stræbte man efter at fastholde 

en ret stram styring af vilkår og praksis ved hjælp af en ‘lovsamling’ kaldet 

DUU-håndbogen. Det var et løsbladssystem i A5 og stift bind, der voksede 

måned for måned og gav svar ned til mindste detalje om forsikringsforhold, 

tilskud til børns skolegang, regulering af vederlaget (løn har det aldrig heddet, 

selv om det lignede). 

Samlingen svulmede op og blev jævnligt justeret, når nye betingelser æn-

drede eller supplerede de gamle. “Taler vi om december 70 eller april 71?” var 

et centralt spørgsmål, når der blev udvekslet skrivelser om tvivlsspørgsmål 

henover Sahara. 

Det hjalp gevaldigt på nærheden og arbejdsklimaet, da man bid for bid fik 

opbygget en lokal tilstedeværelse i hovedstæderne i de lande, der var valgt 

som udsendelsesområder. Til en start blev oplysningspionéren Erik Erichsen 

landechef for hele Østafrika. Formelt hed det “regionalleder”, og han dækkede 

virkelig en region!

Dette var altså den ene dimension af gøgeungeeffekten: at sekretariatet 

kom til at rumme to kulturer. Den anden var mindst lige så indgribende: polari-

seringen mellem de to elementer i den dobbelte målsætning i DUU-program-

met. 

Sat på spidsen var den ene side i styrelsen ikke specielt interesseret i bi-

standseffekten. De mente nærmest, at det næppe virkede. Derfor var oplys-

ningsvirkningen af de udsendtes rapportering, undervejs og efter årene ude, 

altafgørende. Den anden fløj fastholdt, at man skulle gå på to ben, uanset 

MS blev for nylig af en TV-oplæser fejlagtigt udlagt som “mellemfolkeligt 

samvær”. Sådan set en smuk beskrivelse af idé og praksis, kunne man 

mene, men desværre også i perioder temmelig misvisende, når man ser på 

hovedlinjerne i de første 25 år af frivilligprogrammets historie. Det viste sig 

nemlig, at man havde anskaffet sig en ‘gøgeunge’, da MS med begejstring 

påtog sig opgaven at administrere programmet “Dansk Ungdoms U-landsar-

bejde” i 1963. Det viste sig slet ikke at være så enkelt.

HØJSKOLE KONTRA HANDELSSKOLE
Den hæderkronede oplysningsorganisation, der var fortrolig med at informere 

og aktivisere børn, unge, skoler og foreninger om verdens tilstand og skæv-

heder, havde rigtignok praktiske erfaringer med at samarbejde med en stribe 

ulande, men trods alt i overskueligt format, næsten person for person. Plud-

selig blev sluserne åbnet for en helt anden vægtning: udsendelse af skarer 

af uddannede unge mennesker til flerårige ophold i dele af verden, hvor MS 

endnu ikke havde fodfæste. 

Der skete hurtigt en forskydning af balancen indenfor MS både økonomisk, 

fagligt og tydeligvis også på bemandingen. På ganske få år ændrede MS sig 

fra især at være en – i al stilfærdighed – aktivistorganisation til i udtalt grad at 

blive administrator af offentlige millioner. 

Det krævede nye kompetencer, og i første omgang fandtes disse ikke i lo-

kalerne på Nørrebrogade, der hurtigt blev for små og udskiftet med en firkantet 

tidligere industribygning på Hejrevej i København NV. De nye kvalifikationer 

krævede en stærk betoning af Handelshøjskolerutiner overfor de etablerede 

Højskoletraditioner. 

De nyrekrutterede administratorer fik hurtigt hænderne fulde. Allerede i 

1963, programmets første år, blev der udsendt ni, inden udgangen af 1964 var 

tallet vokset til 47, i 1966 var man nået op på 90. Det år blev der vedtaget en 
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NY DEMOKRATISK BESTYRELSE TAGER FAT
Frivilligprogrammet var vokset og stabiliseret. Det blev administreret til Dani-

das tilfredshed med programmer og landekontorer i Tanzania, Kenya, Uganda, 

Zambia og Indien. 

Indien blev udfaset i al fredsommelighed efter 1972. Kort efter kom tu-

ren til Uganda, da Idi Amins rædselsregimente gjorde tilværelsen livsfarlig for 

både ugandere og udlændinge. Operationen med at evakuere de 44 frivillig-

husholdninger blev forklædt som ferie, men var reelt en flugt, organiseret af 

den frygtløse regionalleder Mogens Bøttern med snilde og autoritet. Det var 

en operation, der kunne fortjene et helt kapitel og adskillige fortjenst- og tap-

perhedsmedaljer. 

Udramatisk blev Botswana tilføjet som nyt land, men derefter var freden 

også forbi hvad angår landevalg. Mere herom senere.

Man kan i farten nemt glemme, at ude i felten, hos den enkelte frivillige, 

kunne der rapporteres om et udramatisk muntert, virksomt liv i hele fagviften af 

unge danskere og enkelte seniorer. De befolkede sygehuse, skoler, erhvervs-

uddannelser, vandværker, mejerier og alskens andre offentlige virksomheder. 

Helt sikkert produktivt og ansvarligt i næsten alle tilfælde, men der var alligevel 

en murren nu og da, for det hele var jo nærmest ‘gapfilling’, blev det fremført. 

Altså at udfylde et fag eller en viden, som mangler på det givne tidspunkt.

I Danmark blev det almindeligt at forvente, at man havde et meningsfuldt 

job. Det var for beskedent for 70’ernes frivillige. De ville gøre en forskel. Og 

det gjorde de da også, selvom det sjældent blev til monumenter i form af hæn-

gebroer eller udryddelse af tsetsefluen i Luangwa Valley. At få sat skik på et 

hospitals medicinlager, så tab og fiduser blev minimeret; at sikre at det blev 

standard, at kloakrør blev lagt med det rigtige hæld; at føre elektrikere frem til 

svendeprøve, var resultater, der gav mening – også længe efter den frivillige 

var vendt hjem.

Gapfilling var faktisk uhyre respektabelt, kunne man mene, for der blev 

udfyldt funktioner, der ellers ikke kunne klares med det underskud af fagfolk, 

der var det typiske billede i samarbejdslandene, som var unge stater. Efterhån-

den blev en række fag udfaset, eksempelvis fordi der var tilstrækkeligt med 

sygeplejersker i Zambia, og derfor blev der kun efterspurgt frivillige sygeple-

jerskelærere.

MS gik i 1974 ind i en ny tid med skiftet fra en selvsupplerende styrelse 

til en medlemsorganisation med valgt “politisk” ledelse. Der kom nye typer 

styrelsesmedlemmer med andre erfaringer end de gængse. Alt i alt skete der 

en forskydning mod mere praksistyngde fra bistandsarbejdet, og den klassi-

ske problemstilling omkring bistand kontra oplysning spidsede til. Det uudtalte 

spørgsmål blev nu stillet: Var det i grunden MS som organisation, der forvalte-

de frivilligprogrammet, eller var det frivilligafdelingen, der administrerede milli-

onerne på egne præmisser? 

Den første nye demokratiske styrelse følte sig utryg ved skismaet og fandt, 

at programmet i for svag grad var en MS-præget aktivitet. Med det udgangs-

punkt blev der igangsat en dialog mellem styrelse, hjemvendte frivillige og 

MS-sekretariatet i en såkaldt tværgruppe. Den kastede alle mulige problemer 

på bordet: for stærk centralisering, manglende åbenhed, ingen frivilligindfly-

diverse rapporter og begavede modspil fra ikke mindst de teoretisk skolede 

styrelsesmedlemmer. 

Imens voksede programmet i en tidsalder, hvor det var velanset at være 

idealistisk orienteret, og u-landsfrivillig lød som den ægte vare: at forpligte sig i 

hele to år på at gøre noget solidt i en god sags tjeneste og uden smålig skelen 

til egen vinding. 

Virkeligheden var knap så spartansk, selvom frivilligprogrammets fædre 

nok havde en rem af huden i deres forventning om, at det skulle være uhyre 

beskedent alt sammen. Regeringen i modtagerlandet forpligtede sig på at stille 

en gratis bolig til rådighed for den frivillige, og det var som oftest en slidt byg-

ning fra kolonitiden, beregnet på den lavere embedsstand. 

MS så for sig, at den tætte kontakt og solidaritet med lokalbefolkningen 

blev fremmet, hvis de beskedne kår også omfattede beskedne transportmulig-

heder, så almindelig trædecykel blev standarden for de første kuld frivillige. Det 

kunne der siges meget om, og det blev der. Spild af den frivilliges tid; vanske-

ligt at komme rundt sammen med en lokal kollega; svært at give en hånd med 

i en vanskelig situation, hvor hurtighed var afgørende. 

Slaget var hurtigt tabt, da det blev obligatorisk at være forsynet med køre-

kort til motorcykel. MS dækkede om nødvendigt udgiften, og ved ankomsten 

stod der en MS-motorcykel klar – 125 kubik, en forvokset knallert ville datidens 

læderjakker nok sige.

Kedelige og nu og da tragiske statistikker om risikoen ved motorcykelkør-

sel i en utilregnelig trafik på ofte helt elendige veje blev afgørende for, at det 

næste skridt blev bilen. MS indledte med at bevilge projektkøretøjer, og deref-

ter blev der lukket op for lånemuligheder til bilkøb. Selvfølgelig var der ikke tale 

om dollargrin, men skrabede minibiler, som lod sig skubbe fri på en muddervej 

med håndkraft. 

Nu var villa og vogn blevet standarden.

Der var naturligvis ikke overenskomstforhandlinger mellem de frivillige og 

MS, men med fremkomsten af “Frivilligbladet” – og de lokale udgaver, der var 

forløberen – blev der løbende stillet forventninger og krav til vilkårene for ud-

sendelsen. Der var tit brok om lønnens (vederlagets) størrelse og regulering. 

Det byggede på FN-statistikker om inflation og pristal i de enkelte lande, men 

bogholdere og universitetsøkonomer i flokken var ret tit uenige i beregningerne. 

Alt i alt så det nu ikke så sløjt ud. Et udsendt ægtepar med børn lå ret lunt 

i svinget, ofte med en højere husstandsindkomst end regionallederens. Det 

skyldtes solide børnetilskud, fuld forsikringsdækning, gratis husleje, løbende 

opsparing på en dansk konto uden løntræk, ferietilskud og assistance fra regi-

onalkontoret i krævende situationer. 

Ingen tvivl om, at der var sket en “glidning i opadgående retning med hen-

syn til de mere fysiske vilkår, hvorunder de frivillige arbejder, ligesom den ad-

ministrative service unægtelig er en noget anden i dag, end da det første hold 

frivillige slog sig ned vest for Victoriasøen,” konstaterede én af programmets 

fædre, tidligere generalsekretær Chr. Kelm-Hansen, i 1983. 
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delse, skæv vægtfordeling i uddannelsen, for diffuse retningslinjer for place-

ringerne. 

Sådanne problemstillinger stillede krav om medindflydelse. Efter et længe-

re tilløb og en del træghed blandt de frivillige i felten, hvor mange mente, at de 

havde nok at gøre med at passe deres arbejde, blev inddragelsen formaliseret 

og praktiseret til åbenbar gavn for både den enkeltes arbejdsglæde og indsat-

sens effektivitet.

Frem mod 1975 skete der en afklaring i en på mange måder forbilledlig 

demokratisk proces. Men lige netop den arbejdsmetode var ikke den fore-

trukne blandt de mest firkantede administratorer i frivilligafdelingen. Det skulle 

styrelsen nærmest ikke blande sig i. Frivilligafdelingen var i den optik “admini-

strationsbærende”, ja, garanten for at Danidas midler blev forvaltet forsvarligt.

Danida var nu ret godt underrettet om, at der foregik en ransagningsproces 

i MS. Der var et ret tæt kollegialt fællesskab begge veje, fordi Danida over 

årene havde fået ansat en del tidligere MS-folk. MS var en privat organisation, 

der i bedste danske tradition havde et stort frirum. Set fra statens side var det 

afgørende, at tingene kørte ordentligt og pengene blev brugt forsvarligt. Det 

var der ikke uenighed om.

Processen endte med et oplæg til styrelsen, som daværende generalsekre-

tær Claus Bornemann sammenfattede på denne måde: 

“I papiret fastslås det, at MS’ væsentligste formål er at virke opinionsdan-

nende i forhold til den danske befolkning og over for regering og folketing med 

hensyn til forholdene i udviklingslandene. Frivilligprogrammet må – ud over at 

være et bistandsprogram – ses som et led i denne virksomhed”. 

Cirklens kvadratur udregnet til sidste decimal, kunne man mene. Men det 

var der ikke helt enighed om i Frivilligafdelingen. Lederen måtte fnysende gå af.

FORVIKLINGER PÅ DIPLOMATISK NIVEAU
Så skulle der være ro om frivilligprogrammet, kunne man mene. Men så kendte 

man ikke MS og det altid lettere betændte forhold til det politiske højre i dansk 

åndsliv, politik og presse. 

Det startede meget konstruktivt med den nye enighed om at gå på to ben. 

Lesotho blev valgt som nyt programland, indkapslet og afhængigt af Sydafri-

kas apartheidstyre, hvor mange voksne mænd fra Lesotho var minearbejdere. 

Afgjort et land, der havde behov for støtte, påviste interne og eksterne analy-

ser. Danida var ganske enig.

I den nye styrelse sad Klavs Wulff, kyndig bistandsmand fra den danske 

NGO-verden med erfaringer fra det sydlige Afrika. Han var entusiastisk forta-

ler for det nye land og mand for at gå nye veje med de opbrudsmuligheder, 

styrelsesafklaringen havde givet. Én af de interne analyser om mulighederne 

for frivilligprogrammet havde han produceret på en rejse i Lesotho, og han var 

nærmest selvskrevet til posten som landechef. Han trak sig fra styrelsen, søgte 

og blev ansat i 1976.

De nye muligheder resulterede blandt andet i en helt ny rekrutteringsproce-

dure. Hidtil havde man rekrutteret folk, der havde en relevant faglig baggrund, 

og som i øvrigt blev fundet tilstrækkelig robuste til, at de kunne forventes at 
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Dar Es Salaam i Tanzania i okto-

ber 1985. Repræsentanter for de 

frivillige i Mozambique, Leso-

tho, Zambia, Kenya, Botswana, 

Tanzania og Zimbabwe er samlet 

for at diskutere, hvilke krav de i 

de kommende forhandlinger skal 

stille til MS-ledelsen.

Som i mange andre lande var 

praktisk uddannelse af unge en 

vigtig del af MS’ indsats. Danske 

lærere med erfaring fra tekniske 

skoler bidrag til at udvikle 

læseplaner og rådgive om 

pædagogikken. Her er det en 

metalskole i Zimbabwe.

Julekort fra Zambia 1972. Fotografen fik opstillet regionalkontoret med alle involverede og hele 

vareudvalget til en julehilsen til slægt og venner - og ikke mindst til bureaukraterne hjemme i København. 

De voksne er fra venstre Marie Egekvist, Birger Egekvist, Birgit Kjærgaard, Kirsten Schiøler, Ebbe Schiøler, 

Mariannes kæreste Al og Marianne Plesner. Lokale ansatte fyldte ikke meget!
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Så var det ved at være nok for de frivillige. Da gæsterne var rejst, holdt de 

møde og samlede sig med 40 af 45 om en udtalelse, der erklærede, at pro-

grammet skulle blive i landet, og at pressen havde forvrænget billedet af ar-

bejdet i Lesotho.

Derefter var der ro på de indre fronter, men ikke på de ydre. Jyllands-Posten 

eskalerede sagen med at erklære, at der her var tale om “en gruppe venstreori-

enterede missionærers private korstog”, og det Konservative Folkeparti skulle 

ifølge J-P havde udbasuneret: “Stop tilskud til Mellemfolkeligt Samvirke”.

Så langt kom det aldrig. Sagen blev ikke som bebudet rejst i Finansudval-

get. Men banen var kridtet op; her burde gås på kattepoter. Den forsigtighed 

blev nu aldrig for alvor en del af MS’ selvforståelse.

“SOLIDARITETSARBEJDERE” TIL MOZAMBIQUE
Under og efter hele balladen i presse og politik kørte frivilligprogrammet i øvrigt 

videre, ganske vist på lidt lavere blus efter et toppunkt i 1972 med 369 udsend-

te, dalende til 245 i 1976. 

Der var ny dynamik, som blandt andet bød på langt mere aktive rekrutte-

ringsfremstød, som Lesotho havde inspireret til. Tallene vendte. I 1987 kul-

minerede det med 382 udeværende frivillige, hjulpet noget på vej med en lidt 

kontroversiel nyskabelse – medfølgende partnere. Praksis viste, at det kunne 

være vanskeligt at placere par, hvor begge var kvalificerede, i samme land, 

fordi efterspørgslen ikke matchede begge profiler. 

På den baggrund opfandt man en forsøgsordning, hvor parret blev sendt 

til det sted, hvor den ene havde fået et job. Den anden blev sendt ud på mere 

skrabede vilkår. Den ikke-ansatte forventedes at gøre sig nyttig i lokalområdet 

med uformelle initiativer, hvilket ikke var helt let at praktisere. For nogle var det 

lidt beskæmmende at få etiketten “medfølgende” klistret på sig, ikke mindst 

efter opblomstringen af kønsrolledebatten. 

Resultatet var, at vilkårene blev gjort ens, og der blev fremtryllet beskedne 

projektmidler, så engagementet kunne gøres mere konkret. Ikke nogen stor 

komponent i programmet, men dog et frisk pust.

I det sydligste Afrika var opgøret med kolonitiden både langvarig og bety-

deligt mere blodigt end det typisk havde været tilfældet for de tidligere engel-

ske og franske kolonier. Danmark havde klart tilkendegivet sin støtte til opgøret 

mod kolonimagten, hvilket skabte sympati ude og ofte kontrovers hjemme i 

kredse, der per refleks var imod alt, hvad der lugtede revolutionært. 

Da Mozambique langt om længe havde slidt Portugal op militært og mo-

ralsk, tog den socialistiske af modstandskampens fløje magten, og man ville 

gerne havde bistand fra MS gennem frivilligprogrammet. Den danske NGO 

World University Service, senere Ibis, havde været meget aktiv i sin støtte af 

befrielsesbevægelsen i landet. MS konsulterede klogelig nok WUS, som var 

den første danske NGO, der umiddelbart efter uafhængigheden havde fået 

DANIDAs godkendelse til at udsendelse af cooperantes. Et centralt råd var, 

at man ikke kunne sende hvem som helst til landet. “Det ville kræve, at man 

samarbejdede i en forståelse af, at landet havde valgt en socialistisk vej.”

fungere produktivt i to år under fremmede himmelstrøg. De udvalgte blev præ-

senteret i papirform til landekontorerne, der bød ind på de smilende portrætter 

i ansøgningsskemaerne, efter konsultation med de relevante myndigheder i 

modtagerlandet. 

Til Lesotho programmet blev der annonceret stilling for stilling, efter en 

tømrer og ingeniør til konstruktion af gangbroer over kløfter i det bjergrige land, 

en bibliotekar til lærerseminariet i Maseru, osv. Det gav anledning til nye ty-

per møder med kandidaterne, og der blev trukket på hjemvendte frivillige, der 

kunne fortælle om deres erfaringer ude. Der blev også set med alvor på deres 

oplysningspotentiale. 

Lesotho programmet blev hurtigt løbet i gang med en målsætning om ca. 

30 frivillige. To år efter starten nåede man op på 45, ofte placeret i lidt utra-

ditionelle funktioner, mange af dem med en klar fornemmelse af at gøre den 

eftertragtede forskel, kunne man forstå af en sammenkomst hele 40 år senere 

for de Lesotho-frivillige. Gøren-forskel og gap-filling var i mellemtiden delvis 

blevet old school. Nu var ambitionerne større. “Hvad er det for en udvikling, vi 

støtter med vores tilstedeværelse?” spurgte en del af de frivillige. Det spørgs-

mål blev stillet og besvaret ved første lejlighed, nemlig et officielt besøg i Le-

sotho i 1978 af daværende ulandsminister Lise Østergaard med et følge af 

embedsmænd og et udsnit af dansk presse.

Lesotho er overskueligt i størrelse og var dengang ret uformelt i omgangs-

formerne. Klavs Wulff var af praktiske grunde blevet dansk konsul og var på 

fornavn med landets udenrigsminister, der boede i et parcelhus med barne-

cykler på havegangene lidt længere henne ad vejen fra det kombinerede lan-

dekontor og konsulat med Dannebrog vajende og en samling nybyggede run-

de hytter med bliktag spredt på grunden. 

Sammenkomsten mellem den danske minister og de frivillige blev afviklet 

på samme utvungne måde som en spisning med lidt officielle velkomstord og 

derefter som hyggemiddag med ordet frit.

Det viste sig at blive meget frit. Ud på aftenen fik én af programmets spe-

cialister, en brøndgraver, afleveret et budskab, som byggede på et års ophold i 

landet: Frivilligprogrammet var nærmest et alibi for det reaktionære regime, der 

var fascistisk og totalt i lommen på den racistiske nabo.

Det var guf for pressen og totalt overraskende for ministeren og hendes 

embedsmænd. De danske aviser slog udtalelserne stort op, broderede videre 

på konsekvenserne, mens Lise Østergaard fik sammenkaldt til møde med de 

frivillige næste formiddag. Her viste det sig, at talsmanden fra aftenen før ikke 

HELT havde forsamlingen med sig.

Men en bølge af referater og udtalelser, gætterier og gisninger var sat i 

gang i dansk presse. De mest aggressive som Berlingske og Jyllands-Posten 

fik dels påduttet MS, at det var en stærkt politiserende organisation (for offent-

lige midler) og dels anbefalet ministeren at se (meget kritisk må man formode) 

på denne side af Danmarks ulandsbistand.

Der blev gravet i referater af møder i programmet mellem landekontor og 

frivillige og gransket gamle udgaver af bladet “Frivillig” og med øvet hånd pluk-

ket saftige citater, der skulle påvise, at brøndgraveren havde opinionen med 

sig, og at konsulen lå på samme linje. 
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1970’erne med en bred indsats indenfor landbrug, fiskeri, undervisning, kvin-

der og småhåndværk. Programmets mastermind var den legendariske Kaj 

Baagø, chef for Asienkontoret i Danida og uofficielt kendt som “Mister Da-

nida”. Han havde lang Asienerfaring, var ikke rundet af Udenrigstjenesten og 

brændte for at få gjort noget solidt for det på mange måder mishandlede land. 

For Danida lignede det et perfekt match at få udsendt en flok entusiastiske 

unge med jobprofiler, der ville passe som fod i hose i Noakhali-aktiviteterne. 

En delegation besøgte MS i 1977, og forslaget blev lagt frem: Gør Bangladesh 

til et nyt programland.

MS var i princippet positiv. Jo, det var en rigtig god ide at brede den ge-

ografiske palet ud, og Asien kunne byde på ny inspiration. Men altså, lige 

Bangladesh! Det forekom for bøvlet, svært at få sin egen profil, når man skulle 

være underleverandør, og landet var ikke ligefrem progressivt i sin udviklings-

politik. Så det blev et nej tak. Svaret blev ikke ret godt modtaget i ministeriet.

Selve tanken om at komme længere omkring modnedes langsomt i Styrel-

sen, og efter drøftelser, studieture og analyser samlede interessen sig om et 

andet fattigt land, den sagnomspundne Himalayastat Nepal, der havde været 

en hippiemagnet i 70’erne. Vurderingerne pegede på potentiale for regulært ar-

bejde, og landet viste sig at være politisk sprællevende, så det blev fra 1986 et 

næsten klassisk MS-program. Trods surheden anerkendte Danida Nepal som 

et nyt programland.

Frivilligprogrammet havde med 25 år på bagen vist sig levedygtigt, levende 

og – alt efter iagttagerens gemyt – øretæveindbydende eller rutineret. Under-

vejs havde det til tider været en intern Prygelknabe, samtidig med at det i 

perioder udviklede sig til at være organisationens progressive profil i offent-

ligheden. 

Tilmed var der nu oplysningsagenter i selv den fjerneste udkant af Dan-

mark, hvor man endnu aldrig havde set en “SWOT-mand” på landsbygaden, 

som en jysk frivillig udtrykte det.  

Dette er en nyskrevet udgave af den længere artikel “25 år i udvikling”, som 

Ebbe Schiøler i 1988 skrev til bogen “Frivillig og fremmedarbejder” i anledning 

af frivilligprogrammets 25-års jubilæum.

Den væsentlige pointe blev forklaret og tiltrådt af Danidas styrelse tidligt i 

1981, og der blev derefter indledt rekruttering af “solidaritetsarbejdere”, en 

fordanskning af WUS’ udsendte cooperantes. Det var aftalt, og accepteret, at 

WUS med sin erfaring skulle fungere som den praktiske agent omkring rekrut-

tering, udvælgelse og forberedelse. 

Alt sammen var rigeligt til at provokere dem, der gerne ville provokeres. 

Husk på, vi befinder os i et klima af den kolde krig, og Sydafrikas apartheidpo-

litik havde markante fortalere i dansk politik. Men for lige at sikre, at alle havde 

forstået, hvad man søgte folk til, fik rekrutteringsannoncen præciseret, at “Mo-

zambiques regering forventer, at de udsendte viser en høj grad af loyalitet over 

for den form for socialistisk udvikling, som landet stræber mod”.

Pressen og dele af Folketinget lugtede kristenblod, eller måske snarere det 

modsatte. De konservative og CD stillede spørgsmål til den socialdemokrati-

ske udenrigsminister Kjeld Olesen, dels om det var “acceptabelt, at MS stiller 

krav om loyalitet overfor socialismen i Mozambique”, og dels om hvad der 

“skal forstås ved solidaritetsarbejde”. Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad 

angreb sagen på kritisk måde i hver sin toneart – en “mellemfolkelig mission”, 

der burde ske for egne penge, ikke for statsmidler. Det blev så i farten til, at 

hele programmet burde lukkes finansielt, mente J-P, mens KD gav råd om at 

dæmpe retorikken i annoncerne. 

Ministeren var på den sidste linje og tilkendegav, at MS ville justere frem-

stødet. Endnu en gang lagde stormen sig, men slidsomt og enerverende var 

det undervejs. 

POLITISKE VALG AF SAMARBEJDSLANDE
Landevalg var blevet et minefelt, og MS fik et par chancer mere for at lægge 

sig ud med den almindelige mening. 

I første omgang gik det helt fredeligt, da Zimbabwe blev et programland i 

1982, efter at det selverklærede hvide Rhodesia måtte give fortabt i kølvandet 

på en grum befrielseskamp. 

Næste gang blev det sværere. Man havde fået Latinamerika på radarskær-

men og overvejede en udvidelse den vej. I Nicaragua fandt man en slags ånds-

fælle, et nyt demokrati, der havde gjort op med sin ubehagelige fortid i en slags 

Cubaproces, hvor en grum diktator var blevet væltet på trods af beskidte tricks 

og involvering udefra til diktatorens forbliven. 

Nixons USA arbejdede hidsigt for at forhindre, at et nyt socialistisk styre 

etablerede sig i dets baghave. Men også det officielle Danmark var mere end 

loren ved planen om at engagere sig i den slags udenrigspolitik. Derfor gjorde 

MS det selv ved at trække på egne kræfter, frivillige i Danmark og indsamling 

blandt sympatisører. 

Det gav på én gang surhed i mange kredse, at man havde trodset de ty-

delige råd om at holde sig væk, og i andre dele af opinionen en del respekt for 

sejheden og den opdaterede private profil. Nicaragua blev med tiden endnu et 

‘normalt’ samarbejdsland.

I mellemtiden havde Danida fået sig et flagskib, egnsudviklingsprojektet 

i det afsides Noakhali amt i det ludfattige Bangladesh, løbet i gang sidst i 

FORTÆLLINGER



138 139

THE CHANGING ROLE 
OF A DANISH TRAINING CENTRE 
IN TANZANIA
LARS UDSHOLT
EZRA MBOGORI

FORTÆLLINGER

Doing household chores in the kitchen were considered integral to volunteer 

preparation, and the architectural design and landscaping offered a compre-

hensive selfreliant compound. This would soon be equipped with an incinera-

tor, a biogas plant, a solar driven waste water sewage plant, vegetable gar-

dens, pigsty and cows peacefully grazing around Mt Denmark, the name of the 

highest place on the compound.

Requirements for volunteers to contribute to cleaning and cooking decli-

ned over the years, while demands for appropriate accommodation facilities 

were on the increase. By the mid-90s, the communal bathroom facilities had 

been replaced by selfcontained rooms. Since the 80s, a kindergarten had ser-

ved volunteer children as an integral part of the comprehensive package which 

MS offered. 

Initially, the centre was staffed with Danish personnel, but gradually they 

were replaced with Tanzanian teachers, who had undergone language and pe-

dagogical training in Denmark.

FROM DVTC TO MS-TCDC
Established exclusively to cater for MS volunteers, the centre during the 80s 

experienced a growing interest from other development agencies to send par-

ticipants for Swahili language courses. It also became a popular venue for 

workshops and conferences because of the meeting and accommodation fa-

cilities. DVTC gradually built up a capacity for income generation to supple-

ment the funding from Danida.

Over the years, DVTC remained ‘Danish’ in terms of its primary clientele 

and identity. Yet, the actual number of Danish staff members declined and 

came to two only by the mid-90s. The centre recruited a growing number of 

African teachers, beginning with Tanzanian Swahili teachers and continuing 

with development professionals from Eastern and Southern Africa in areas like 

training of trainers, community participation, NGO management, monitoring 

and evaluation, organisational development, policy advocacy. 

It was only in the early 90s that the Danish identity would be seriously chal-

lenged. MS adopted the “MS in the South” policy, replacing a supply driven 

volunteer program with partner focused efforts aimed at capacity building and 

advocacy nurturing a civil society identity. 

In Usa River, anxiety was widespread. If there would be fewer Danish de-

velopment workers in the future, what would then justify maintaining an expen-

sive training centre? 

The answer became a gradual change of focus, with less dependence on 

the Danish volunteers. The centre would offer training courses to staff from 

organisations across Eastern and Southern Africa. 

To signal this change, the name was changed from DVTC to MS Training 

Centre for Development Cooperation (MS-TCDC). This represented a signifi-

cant departure from existing priorities and capacities, but the centre was al-

lowed a gradual and pragmatic process of change in the following years. 

Outreach to a wider constituency was greatly assisted by significant impro-

vements in communication activities. In 1997, the only available telephone line 

Over the years, MS has invested a lot of thinking and money in preparing 

Danish volunteers and their families to cope with life in communities very 

different from what they were used to, and to make the transfer of knowledge 

as effective as possible. Other volunteer organizations did the same, but MS 

was the first in the world to locate the training to a part of the world, where 

the volunteers would live and work. DVTC/TCDC was opened in 1976, and 

more than 40 years later, it is still going strong.

IT STARTED IN A RENOVATED CHICKEN COOP
Right from the early days, prospective MS volunteers were required to attend 

training in preparation for postings in Africa. In the 1960s, these courses took 

place in Denmark. However, it gradually became apparent that this was not 

enough. Future volunteers could not really prepare for two years in an entirely 

different environment in a class room north of Copenhagen. 

After a factfinding mission to East Africa, the first volunteers arrived in Ten-

geru, a small village outside of Arusha, in 1971. This was not the result of 

meticulous planning. In fact, a few hours before their arrival, a former chicken 

coop had been turned into a temporary classroom by Jørgen Schovsbo and 

his wife Lise.

After the first two years, it was decided that the move to Tanzania was a 

good decision, and MS received Danida support for the construction of what 

would become the Danish Volunteer Training Centre (DVTC), located on 14 

hectares of a former coffee plantation in Usa River, close to Arusha.

Construction began, and in February 1976, DVTC officially opened. Arusha 

was located at the heart of East Africa, where the volunteer program in the 

early 70s had its main presence.

While volunteer training now took place in a more relevant environment, 

MS did not cut links to the Danish adult education tradition. DVTC was esta-

blished with the ideals of a folk high school in mind. 
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operated via the local switchboard in the nearby village. This was then repla-

ced with a regular fixed line, and over the next few years, a handful of mobile 

phone companies covered the area, and MS-TCDC built its own mast to allow 

for faster internet connections.

SOME REASONS FOR SUCCESSFUL SURVIVAL
One might still wonder what accounted for the centre’s apparent resilience 

to remain in business for a considerable amount of time, despite significant 

changes taking place in its operational environment? 

First, MS in Denmark for sure displayed a remarkable policy continuity or 

stubbornness about the relevance of posting Danish development workers 

and maintaining a focus on Eastern and Southern Africa. This risked placing 

DVTC in a position of growing irrelevance, since nobody expected the centre 

to spell out its strategic value for MS. 

This was even more so a risk, when the belief in Danish personnel shifted 

towards an equally firm conviction of the relevance of capacity building by 

means of training. The new MS-TCDC profited from a general belief in training 

and capacity building as instrumental remedies for CSOs and wider develop-

ment work during the 1990s and 2000s.

Secondly, maybe by default rather than design, Copenhagen allowed the 

centre to enjoy a considerable leeway relative to the monitoring and supervisi-

on of MS country programs. DVTC could test, adopt and adjust new measures 

without a constant need to consult and ask for permission. 

In part, this was due to DVTC representing a completely different field of 

operation compared to country programs, where more standardised reporting 

and management formats could be applied across the board. It was also a 

recognition that effective management required a hands-on approach. The 

centre also enjoyed autonomy, with the principal at one point being referred to 

as the ‘Pope’, who would fight for the independence of the Usa River enclave 

like how the Pope in Rome would guard the position of the Vatican. 

However, with the MS in the South emphasis on partner needs gaining 

priority, this also implied that country programs might perceive the centre as 

belonging to the volunteer era and not worthwhile for training and capacity 

building of partner organisations now considered its core clientele. MS-TCDC 

had to demonstrate its loyalty and relevance to the ideals.

Thirdly, the centre gradually gained experience in generating its own in-

come from sale of courses and conference facilities. Additional financial and 

technical resources were raised from partnering with institutions such as Kim-

mage Development Studies Centre in Ireland, the Global Environment Facility, 

WWF and Care International. 

Yet, it remained a constant challenge how to exploit such opportunities 

while remaining relevant to MS priorities, which were subject to constant 

discussions and reinterpretations during the 1990s and 2000s prior to the  

ActionAid International membership. 

Fourth, the centre benefitted from being part of the MS agreement with the 

Danish government to fund and run the volunteer program. In the local Tanza-

 Den officielle indvielse af det nye 

træningscenter DVTC i Usa River 

udenfor Arusha fandt sted den 14. 

februar 1976. Her blev der festet 

efter alle kunstens regler – som 

der også blev, når de danske 

frivillige var på kursus for at lære 

den afrikanske virkelighed at 

kende, inden de fortsatte til deres 

endelige placering.

Efterhånden som børn i alle aldre 

blev en del af de udsendte frivil-

ligfamilier, blev MS-TCDC nødt til 

at tilbyde programmer for de helt 

små såvel som for teenagerne. 

Her ses deltagerne i det første 

teenageseminar, under ledelse af 

Martin Loft, stående i bagerste 

række nummer to fra højre.

I dag er udsendte udviklingsarbej-

dere fra Nord i klart mindretal 

blandt kursisterne på MS-TCDC, 

men centret fortsætter med at 

tilbyde kurser af høj kvalitet til en 

bred vifte af interesserede fra 

afrikanske landets civilsamfund.
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The role as a convening venue and reflection centre for sharing of experience 

vs. providing tangible and instrumental assistance to development professio-

nals.

MS-strategic directives and needs vs. being responsive and demand-dri-

ven to client needs.

Training efforts to satisfy its individual classroom participants vs. the wider 

expectations of the organisations sending staff for courses.

Its role as a professional service provider vs. the centre’s potential of be-

coming an actor in its own right.

There is an African proverb stating that “if you want to go quickly go alone 

– if you want to go far, go together”. The above identifies the numerous consi-

derations, coincidences and contradictions that somehow ensured the conti-

nued existence of this remarkable and genuine attempt at building capacity 

and contributing to the development enterprise. 

MS-TCDC is right now at another moment of change. What change is now 

necessary for the centre to move forward, and how is this done in a way that 

demonstrates a desire to go far rather than simply going quickly, as has se-

emingly been the case in the past?

Among choices that are being made now is that of consciously building 

bridges between this former ‘island of affluence’ and the ‘community out there’ 

– whether this be the immediate community in Usa River, the rest of Tanzania 

or indeed, the development fraternity in Eastern and Southern Africa or across 

the African continent, to create conversations around how to do better in our 

development efforts.  

This approach lends itself well to the constructing of partnerships between 

the centre and emerging formations ranging from people’s movements or like-

minded institutions, around activities that enhance impact and represent the 

desires of those involved. There is a strong argument for retaining a strong 

convening role. There continues to be a loyal, viable clientele for a selection of 

the training programs offered, and this will be further buttressed by the devel-

opment of a subject focused knowledge hub. 

Working with partners, the centre will also explore ways for addressing the 

more persistent challenges that the entire development sector continues to 

experience, through experiential learning events.

In preparing for these changes, the centre has adopted a new governance 

structure, at the top of which is a Partnership Board that will perform the over-

all governing function.

The centre of the future will be an active participant in the debate on devel-

opment and an ardent supporter of the principles of Pan-Africanism. This will 

pay tribute to the visioning of the past that has brought the centre to what it is 

today.

nia context, the centre was also effectively protected by the existence since 

1973 of an agreement, signed by the host country and the Danish Embassy on 

behalf of the Danish government. 

Occasionally, this bilateral agreement felt outdated considering the cen-

tre’s growing ambition to move from a volunteer focus to supporting develop-

ment organisations across Eastern Africa, including therefore also having trai-

ners reflecting this regional diversity. 

But enough flexibility was available. When on rare occasions local authori-

ties instructed centre staff to appear at the roadside with placards to laud the 

virtues of the Tanzanian political leadership, this could be quietly pushed aside 

since effective relations had indeed been nurtured with relevant authorities. 

Over the years a need was felt to review and renew the agreement, and this 

was finally accomplished in 2012.

LOOKING INTO THE FUTURE – NEAR AND FAR
Because of the above, the centre could allow itself a focus on long-term in-

vestments and enhancing recurrent operations, a luxury many conventional 

aid projects have rarely been allowed. This resulted in nurturing staff compe-

tencies and responsiveness to client requests, building professional skills not 

found locally. 

However, it also implied that MS-TCDC for long maintained a ‘self-reliance’ 

focus justified by the Tanzania reality of the 80s, when goods and services 

were not available from outside providers, but which from the 90s and onwards 

could be obtained by outsourcing services. There has thus been a risk that the 

centre would maintain a position as an affluent island with limited interaction 

with the next-door reality of Tanzania.

The survival and development of MS-TCDC has therefore not been a given 

but is a result of the interplay of factors that have supported but never guaran-

teed its existence. In an era echoing calls from the resultsbased management 

dictionary to demonstrate outcomes and impact, it is indeed remarkable that 

the centre remained in business. 

One other notable ‘jolt’ to what had over the years become the ‘TCDC sy-

stem’ was the merger between MS and ActionAid in 2010. This marked yet 

another moment at which the continued survival of TCDC was clearly in ques-

tion, because ActionAid had just before closed a similar facility in another part 

of the same region. While the ownership of MS-TCDC remained vested in Ac-

tionAid Denmark, it is understandable that MS-TCDC experienced moments of 

anxiety and, at times, felt like an orphan that had to survive some way or other. 

The principle of co-ownership was affirmed by a due diligence assessment 

commissioned by the ActionAid Federation, which confirmed that MS-TCDC 

was a viable proposition. This is what cleared the path for the pursuits that 

inform MS-TCDC’s vision, to become a semi-autonomous actor working clo-

sely with the ActionAid Federation and ActionAid Denmark as the first part-

ners, among equals. 

Several challenges are bound to remain a continuing balancing act.
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den. Temaer og titler byggede på MS' brede fundament fra freds- til udviklings-

problematikker, med fokus på globale perspektiver og Danmarks rolle heri. 

Tankegangen var måske på én gang banal og en smule naiv. Mellemfolkelig 

forståelse var en forudsætning for fred og udvikling. Hvis ‘folk’ – ikke mindst 

unge mennesker – bare vidste noget mere om hinanden, så ville tolerancen og 

solidariteten med ulandene, de undertrykte og underprivilegerede opstå nær-

mest af sig selv.

Opgaven var derfor på den ene side at oplyse danskerne om den generelle 

globale ulighed og de strukturer, der fastholder og fremmer ulighed og fattig-

dom. Og på den anden side at fortælle, hvordan ‘de andre’ lever, herunder gøre 

opmærksom på, at mennesker i Afrika, Asien og Latinamerika ikke kun er fat-

tige og undertrykte, men også stærke mennesker med egen historie, kultur og 

værdighed.

Mange af de historier, MS udgav, viste derfor stærke kvinder og mænd, 

som kæmpede mod undertrykkelse, ofte med livet som indsats – lavtlønnede 

arbejdere, der besatte fabrikker; kvinder, der lænkede sig til træerne i Hima-

laya; minearbejderkoner og børn i Bolivia, der lagde sig på skinnerne til minen 

for at blokere for strejkebrydere. 

De humanitære indsamlingsorganisationer lagde ofte mere vægt på at vise 

ulandsmennesker som stakler, der var for fattige til selv at finde løsninger. Det 

kunne lettere appellere til danskernes medlidenhed og dårlige samvittighed, 

og dermed give flere penge i indsamlingsbøssen. Her skal det retfærdigvis til-

føjes, at MS i flere årtier til forskel fra de humanitære organisationer ikke var 

tvunget til at indsamle penge på gader og stræder.

Det var også et mål at være en slags talerør for den 3. verdens egne stem-

mer, som netop i 70’erne og 80’erne stormer frem på den internationale scene, 

hjulpet godt på vej af FN-systemets fokus på rettigheder. Den folkelige mod-

stand mod ulighed og undertrykkelse kom til udtryk i bøger om minearbejder-

konen Domitila i Bolivia, indianerkvinden Rigoberta i Guatemala, Chipkobevæ-

gelsen, hvor indiske kvinder kæmpede imod fældning af træer i Himalaya, og 

de brasilianske gummiarbejderes kamp mod godsejere i Brasilien.

Bogudgivelser indgik ofte som en del af større kampagner. Det var fx tilfæl-

det omkring FN’s internationale kvindeår i 1975 og Kvindekonferencerne i Me-

xico, København, Nairobi og Beijing; da FN udråbte 1979 til internationalt bør-

neår; i 70’ernes debat om en Ny økonomisk Verdensorden; og det var helt 

tydeligt i opløbet frem mod FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992. 

I disse og andre tilfælde arbejdede forlaget tæt sammen med MS’ konsu-

lenttjeneste og bibliotek, plus også sammen med det danske og internationale 

ulandsmiljø. 

BØGER SÆTTER DAGSORDENER
Sammenlignet med andre danske forlag var MS-Forlaget på ingen måde stort, 

men alligevel kan det se tilbage på et katalog bestående af mange hundrede 

titler. Nøjagtig hvor mange, der er tale om, er det ikke lykkedes forfatterne af 

denne artikel at dokumentere.

Skiftende redaktører ville meget gerne nå ud til den ‘almindeligt interesse-

I dag er mængden af informationer om udvikling og globale forhold nær-

mest uendelig. En lærer kan google de informationer, hun har brug for i sin 

undervisning – eller bede sine elever om at gøre det. Sådan har det ikke 

altid været. Engang var MS-Forlaget en vigtig leverandør af viden til danske 

folkeskole- og gymnasieelever, og til interesserede i almindelighed. I dag 

eksisterer forlaget ikke mere. Det måtte lade livet sammen med andet vigtigt 

oplysningsarbejde, da den borgerlige regering i 2005 slukkede for støtten.

DET STARTEDE EGENTLIG I 1960
Fra og med 1960 kan man hævde, at MS udover at bedrive folkeligt oplys-

ningsarbejde med udstillinger og foredrag også har et ‘rigtigt’ forlag. Det år 

udgives nemlig Svend Cedergren Bechs bog “En verden i udvikling”, med 

støtte fra Unesco i Paris. Bogen blev trykt i to oplag på i alt 6.600 eksempla-

rer, og den blev anmeldt meget positivt af pressen. Ikke så ringe efter tidens 

målestok!

Ret beset burde denne artikel derfor være en del af perioden 1944-1962, 

men vi har valgt at placere den i perioden 1975-1988, fordi det var i denne 

periode, at forlaget voksede sig rigtig stort.

Igennem mere end fire årtier udgav forlaget mange hundrede bogtitler, og 

det blev dermed det toneangivende udgivelsessted for dansksproget litteratur 

om udvikling og globale forhold. Det var bl.a. muligt, fordi udenrigsministeriets 

oplysningsbevilling dækkede en række grundomkostninger til husleje og løn-

ninger. MS kunne dermed udsende bøger, som ville være tabsgivende for de 

kommercielle forlag. 

MS’ SPECIELLE FORLAGSPROFIL 
Fra starten var formålet med MS’ udgivelser at bidrage til at udvide dansker-

nes verdensbillede og skabe nye forståelser, baseret på saglig og grundig vi-
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rede dansker’. Virkeligheden er nok, at undervisningssektoren var vigtigere og 

også en afgørende begrundelse for, at Udenrigsministeriet kunne støtte øko-

nomisk. 

Desuden var der et godt samarbejde med lærere, som savnede materiale 

til undervisning om ulande og globale forhold. Forlaget søgte at levere til de 

forskellige fag i folkeskole og gymnasium, hvor læseplanerne pegede på 

ulandsspørgsmål og globale forhold som prioriterede temaer. Ofte foregik det 

som tværfaglig undervisning. Til de mindste blev der i en periode i 80’erne og 

90’erne udgivet børnebøger.

Nedenstående oversigt over kriterier er næppe fyldestgørende, men den 

rummer i hvert fald en ganske betydelig bredde:

MS-politiske prioriteringer spillede som allerede nævnt en rolle, og det kom 

fx til udtryk ved udgivelsen af “Vores fælles fremtid”, den såkaldte Brundtland-

rapport. MS var som udviklingsorganisation meget tidligt ude med en priorite-

ring af den globale miljøudvikling.

Kobling til kampagner som fx FN-år og større danskbaserede samarbejds-

projekter blev set som en nødvendighed for MS grundet den store støtte fra 

Udenrigsministeriet. Bogen “Børn i arbejde” fra 1979 er et eksempel, og katalo-

get “Brasil86” ligeså. Plus “Sammen er vi stærke” fra Kvindekonferencen i 1980.

Grundmateriale til undervisningssektoren fyldte i flere årtier meget i MS’ 

kataloger. Kort-og-tal-bøgerne om Latinamerika, Afrika og Asien var populære 

og blev solgt i tusindvis af eksemplarer. “Derfor er de fattige” er et andet ek-

sempel på en faktabog. 

Nyskabende materialer blev betragtet som MS’ rolle, bl.a. fordi der var øko-

nomi til det. “Kvinder er den halve verden” fra 1976, udgivet i forbindelse med 

FN’s Internationale Kvindeår i 1975, er et eksempel. Det samme kan siges om 

“Ressourceserien” fra 1976-77, som bestod af fem bind og så på anvendelsen 

af klodens ressourcer på en helt ny måde, længe før det globale miljø var på 

alles læber.

Formidling af den 3.verdens egne forfattere var en vigtig mission i 70’erne 

og 80’erne, og MS var med til at åbne for denne niche, som senere blev over-

taget af de kommercielle forlag. 

GLOBAL ISLAND VAR BARE BEDST!
Mod slutningen af 90’erne blev det tydeligt, at forlaget ikke længere kunne 

klare sig med at udgive bøger som i gamle dage. De kommercielle forlag ud-

gav nu meget mere end MS, og fx skønlitteratur fra den 3. verden kunne MS 

ikke længere konkurrere med de kommercielle forlag om at få rettighederne til. 

Hertil kom ikke uvæsentligt, at undervisningssektoren krævede nye kreati-

ve tilgange og løsninger. MS’ oplysningsafdeling udgav fortsat to tidsskrifter til 

henholdsvis gymnasiet (Kontakt) og de yngre (ZAPP), og de ændrede også 

deres tilgang og form. Det samme skete på forlaget, og det lykkedes faktisk for 

MS at udvikle materialer, som havde høj faglig kvalitet, samtidig med at de 

teknisk set var nyskabende.

Det bedste eksempel er nok “Global Island” fra 2003. Det var et communi-

tyspil, som gav danske unge mulighed for at prøve at være med til at opbygge 
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et drømmesamfund, sammen med andre unge rundt om i verden. Spillerne 

blev præsenteret for dilemmaer, som de skulle tage stilling til og argumentere 

for eller imod. Global Island foregik på engelsk og fik hjælp fra over 1.000 unge 

fra 20 lande, som deltog i den løbende udvikling af spillet.

At der var gods i udgivelsen, fik MS bekræftet, da den eftertragtede rekla-

mepris Guldkorn (som uddeles af den danske reklamebranche, TV2 og Dag-

bladet Børsen) i kategorien cyberkampagne i marts 2003 gik til netop MS, 

netportalen u-land.dk og IconMedialab for netspillet Global Island. Konkurren-

terne var giganter som Carlsberg og Nike.

Det var ikke hver dag, at et netspil, som udfordrer unge 13-17-årige til at 

diskutere og løse etiske problemer på tværs af landegrænser, vandt en rekla-

mepris. Og det var heller ikke hver dag, at to organisationer i samarbejde med 

et digitalt udviklingsbureau løb af med en reklamepris. MS’ forlagschef Niels 

Elbæk var derfor stolt, da han henviste til de andre nominerede:

“Vi er stolte over at vinde Guldkorn-prisen 2003 for bedste cyberkampag-

ne. Det lignede Davids kamp mod Goliat, for vi var oppe imod giganterne 

Carlsberg og Nike. Cyberkampagnerne er lavet af branchens dygtigste folk 

med gedigne budgetter i ryggen. Global Island derimod er lavet af et lille kon-

centreret team med et relativt begrænset budget." 

Få år senere lukkede og slukkede MS-Forlaget. Hvis man bruger Global 

Island som eksempel, kan man vel tillade sig at konstatere, at det ikke var 

kreativitet og kvalitet det skortede på. Men politiske vinde ville det anderledes 

i midten af nullerne.

ET SELEKTIVT UDVALG AF UDGIVELSER 1960-2005
Hvilke MS-bøger er de bedste? De bøger, som solgte bedst? De bøger, som 

havde størst indflydelse politisk? Bøger som havde størst anknytning til MS’ 

arbejde i marken? Bøger som var vigtige i skolearbejdet? Eller bøger man af 

forskellige grunde bare var stolt af? 

Snarere end at præsentere en top-10-liste over de ‘bedste’ MS-bøger gen-

nem tiderne, som vi alligevel ikke kunne blive enige om, har vi valgt at give et 

indtryk af nogle bøger, som af forskellige grunde er vigtige for den historie, som 

skrives i denne jubilæumsbog. De nævnes her i rækkefølge efter året for udgi-

velsen.

En verden i udvikling. Af Sv. Cedergren Bech. 1960. Den første grundbog om 

udvikling i Danmark, udgivet med støtte fra Unesco i Paris. Om koloniseringen 

og vores ansvar, hvordan det lader sig gøre at bryde fattigdommens og over-

befolkningens onde cirkel, om det internationale bistandsarbejde og MS’ egne 

indsatser. To oplag på i alt 6.600 ex.

Frihed for sult. Af Jørgen Andersen. 1967. Om FAO’s kampagne “Frihed for 

sult” 1960-1970. Om årsager til sult med fokus på øget fødevareproduktion i 

ulandene, bl.a. gennem modernisering af landbruget og begrænsning af be-

folkningsvæksten gennem familieplanlægning. Udkom på dansk i 80.000 ex. 

og norsk i 20.000 ex.

Tanzania vil selv. Red. af Knud Erik Svendsen og Merete Teisen. 1967. En 

hovedbog i 60’ernes ulandsmiljø. Samling artikler og taler om Tanzanias vej 

fra koloni til selvstændig stat af danske og internationale udviklingsforskere. 

1. udgave kom i 5.000 ex., og 2. udgave i 1969 i 3.000 ex., hvilket var meget 

efter datidens forhold.

Fra boplads til storby. Af Esther Boserup. 1970. Én af Danmarks internationalt 

anerkendte økonomer, som har bidraget afgørende til vores forståelse af kvin-

ders rolle i udviklingen og vandringen fra landsby til storby, som kan tilbyde 

arbejde og et bedre liv. Bogen består af manuskripterne til radioforedrag holdt 

i Danmarks Radio.

Danske investeringer i u-landene. Af John Carlsen og Peter Neersø. 1975. 

Vakte god debat og stærk kritik fra dansk erhvervsliv. Carlsberg klagede over, 

at MS havde brugt et foto på forsiden, som de velvilligt havde sendt os – kvin-

de fra Malawi med ølkasse på hovedet.

Kvinder er den halve verden. Red. af Ellen Buch-Hansen. 1975. Udover en 

generel indledning om kvinders placering i udviklingsprocessen, er der artikler 

om kvinder i både ulande og ilande. Udkom i 10.000 ex. Den faldt lige ind i 

tiden og fik stor udbredelse. 

Ressourceserien. Red. af Ellen Buch-Hansen. 1976-77. Fem hæfter om de 

globale ressourcer: Kampen om ulandenes råvarer af Peter Neersø. Fra olie-

krise til energipolitik af Oluf Danielsen. Er mennesket en ressource? af Ida E. 

Andersen og Lise Drewes Nielsen. Sult og overforbrug af Knud Vilby, Gunvor 

Bennekou og Henning Schroll. Ressourcer og samfund af Niels Viederø.

Domitila – en minearbejderkone i Bolivia. Af Moema Viezzer. 1978. Domitila 

blev kendt ved den første FN-kvindekonference i Mexico i 1975. Hun besøgte 

København i 1980. Bogen fortæller om hendes liv og folk, om undertrykkelse 

og kamp, som hun selv har oplevet den.

Børn i arbejde. Red. af Bjørn Førde. 1979. Udgivet i anledning af FN’s inter-

nationale børneår i 1979. Bogen blev udarbejdet på baggrund af en serie film, 

produceret af tv-stationerne i Danmark, Norge, Sverige og Finland, og er der-

for udgivet på disse sprog samt grønlandsk. Den blev i alt solgt i mere end 

100.000 ex. 

Sammen er vi stærke. Red. af Ellen Buch-Hansen og Helga Bloch Kvaale. 

1981. Idéen opstod under Kvindekonferencen i København 1980. Redaktions-

gruppens 6 kvinder fra Senegal, Indien, Colombia, USA og Danmark mødes i 

Californien, inviteret af en Mexicansk Kvindegruppe. Levende dokumentation 

af kvinders liv i verden. 
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Evas skjulte ansigt. Af Nawal El Saadawi. 1981. Gribende bog af egyptisk 

læge, forfatter, feminist og aktivist. Med udgangspunkt i sit eget liv beskriver 

hun kvinders vilkår i den arabiske verden, religion og seksualitet, myten om 

mødommen, omskæring og seksuelle overgreb på småpiger og kvinder. Udgi-

vet i “MS-Kvindeserie”.

Industriudvikling i u-landene 1-4. Red. af Ellen Buch-Hansen. 1982-83. Se-

rien handlede om den nye verdensorden, som voksede frem. 1.Global ar-

bejdsdeling. 2. Hvordan vælger ulandene? Indien, Mexico, Nigeria, Sydkorea 

og Mocambique. 3. Solidaritet eller kamp om arbejdspladserne? 4. Købt eller 

solgt? Kvinder i industri.

Derfor er de fattige. Arbejdsbog om fattigdommens årsager. Af Rudolf H. 

Strahm. 1985. Bogen gennemgår centrale problemstillinger med enkle grafiske 

fremstillinger på venstre side og korte forklarende tekster på højre. Kapitlerne 

dækker: Basisfakta, fødevareproblemer, økologi, gældsproblemer, verdens-

handelen, industrialisering, bistand, militærudgifter og alternativer.

Jeg hedder Rigoberta. Et liv og en stemme fra Guatemala. Af Elisabeth Burgos. 

1985. Stilfærdig og gribende beretning fra et land, hvor folk forsvinder, torture-

res og myrdes, blot fordi de kæmper for deres jord og deres kultur. Bogen blev 

udgivet som en del af serien “Stemmer fra den tredje verden”. Genoptrykt da 

Rigoberta fik Nobels Fredspris i 1992.

Danmarks historie, politik og kultur. Af Henning Bro og Ebbe Kløvedal Reich. 

1987. Introduktion for udlændinge. Bogen blev udgivet sammen med Den 

iranske Forening, for at give en overskuelig introduktion til de nye danskere 

om Danmarks historie og den sociale og politiske udvikling. Udkom også i en 

persisk udgave.

International kogebog. 1987. Udgivet i samarbejde med Folkekirkens Nød-

hjælp. Bogen satte en ny kogebogstrend med internationalt islæt. Et 2. oplag 

på 25.000 ex. udkom i 1993.

Vores fælles fremtid. Brundtlandkommissionens rapport om miljø og udvikling. 

1988. Én af de mest betydningsfulde bøger om miljø og udvikling, udarbejdet 

som baggrundsdokument for FN’s globale miljøkonference i Brasilien i 1992. 

MS udgav den danske udgave af bogen samtidig med, at den engelske udgave 

udkom, i samarbejde med FN-forbundet og med støtte fra Udenrigsministeriet. 

Gaia. Det globale miljøatlas. Af Norman Myers: 1990. En fremragende og flot 

illustreret international udgivelse, som MS udgav på dansk. Det skete på et 

tidspunkt, hvor globale miljøproblemer blev taget alvorligt i både skoleverde-

nen og til en vis grad også i den offentlige debat. Bogen blev på dansk solgt i 

to oplag på i alt 11.500 ex.

Postkort fra den ny verden. Latinamerika 500 år efter Columbus. Af Dorrit  

Saietz og Michael Mogensen. 1992. En meget smuk og informativ bog, med 

tekster af journalisten Dorrit Saietz og billeder af fotografen Michael Mogensen. 

Historier fra bl.a. Ecuador, Mexico, Argentina, Bolivia, Brasilien og Uruguay.

Hvorfor er de sorte. Afrika fra syd til nord. Af Lars-Eric Berg. 1993. Til under-

visning om myter og fordomme omkring Afrika. I samarbejde med svenske 

SIDA. 300 skoleelever stillede mere end 1.000 spørgsmål om Afrika til forfat-

teren inden han drog til Afrika for at indsamle materiale. Svarene kan læses i 

denne anderledes bog om Afrika for de 10-14 årige. Eksempler fra Etiopien og 

Botswana. 

Samfund, stat og marked. Af John Degnbol-Martinussen: En kritisk gennem-

gang af teorier om udvikling i den 3. verden. 1994. Den på dette tidspunkt mest 

omfattende fremstilling på dansk om årsagerne til udvikling og underudvikling, 

af den tidligere formand for MS. En kortere og lettere tilgængelig version blev 

udgivet til gymnasiet.

Den globale fattigdom. Kevin Watkins. 1996. Forfatteren er én af de mest an-

erkendte i NGO-verdenen. Han gennemgår udviklingen og årsagerne til den 

globale fattigdom, hvor fx Verdensbanken og andre internationale bistandsor-

ganisationer spiller en væsentlig rolle. Også om den internationale handelspo-

litik, gældsproblemer og de stigende miljøproblemer behandles.

Fra chili til safran. Af Troth Wells: 2000. I samarbejde med New Internationalist. 

Udkom i fem udgaver og flere oplag – fx 5.000 ex. til særlig Kontakt jubilæ-

umskampagne og 6.500 ex. i særudgave som julegave til alle Arrivas chauffø-

rer. Bogen har over 100 spændende opskrifter fra hele verden med chili, peber, 

safran, nelliker, mm.

Aid – understanding international development. Af John Degnbol-Martinussen 

og Poul Engberg-Pedersen. 2003. Udgivet på ZED Books. To af de bedste 

kendere af dansk og international bistand giver en grundig gennemgang af ud-

viklingen gennem 50 år, med fokus på de udfordringer bistanden netop i disse 

år står overfor. Den danske udgave: Bistand – udvikling eller afvikling.
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keriet. Magasinet blev opsat på en MAC og blev det første skridt på hele forla-

gets omlægning til ny grafisk teknik. 

Et eksempel på magasinets nye stil var, at logoet i en periode var dannet af 

bogstaver samlet sammen på en bilkirkegård. Magasinets stil var også langt 

mere i øjenhøjde med de unge med nærværende portrætter af unge og deres 

liv i udviklingslande og med perspektiv til unge i Danmark. 

Gennem magasinets 18-årige levetid nåede det at udgive et temanummer 

på swahili i Tanzania; et temanummer på arabisk i Jordan; to temanumre på 

engelsk, heraf det ene i Jordan; at udsende en række temanumre i samarbejde 

med andre organisationer; og at udgive et temanummer om dansk bistand i 

samarbejde med Danida, udsendt i 240.000 eksemplarer og uddelt til alle lan-

dets folkeskoler. 

Vist ikke så ringe endda!

Udkig og senere ZAPP var ikke sat i verden for at bidrage til den offentlige 

politiske debat om udvikling og bistand, men for at tilbyde unge generationer 

grundig viden om en stadigt mere globaliseret verden, som de på godt og ondt 

var en del af. Derfor var det nok så meget den pædagogiske tilgang, som skif-

tende redaktører bekymrede sig om. I det følgende fortæller et par af de fem 

redaktører om deres syn på magasinets rolle.

VI FORSØGTE AT VÆRE LIDT FRÆKKERE
BJØRN FØRDE, REDAKTØR AF UDKIG 1975-1982
Jeg startede min karriere i MS som den første redaktør af Udkig, på et tids-

punkt hvor ulandsemner for alvor begyndte at snige sig ind i folkeskolens un-

dervisningplaner. I MS fandtes der en masse mennesker, som var overbeviste 

om, at konkret arbejde ude i verden skulle gå hånd i hånd med oplysning til 

danskerne. Også børn og unge havde krav på at blive oplyst om verdens til-

stand, og materialer til folkeskolen fik stigende prioritering. 

Derfor lå det i tidsånden, at Danidas oplysningsbevilling ville se velvilligt på 

en ansøgning om at afprøve markedet for et tidsskrift om udviklingsspørgsmål 

til folkeskolens ældre elever. De havde brug for at kigge ud i verden i en tid, 

hvor globaliseringen var ved at sætte turbo på. Det var de oplyste folk i Danida 

helt enige i, og eksperimentet fik grønt lys.

MS havde ikke udarbejdet nogen detaljeret ramme for, hvad redaktøren 

havde lov til. Men der var højt til loftet i oplysningsafdelingen, og der var enig-

hed om, at vi skulle forsøge at anlægge en lidt ‘frækkere’ tilgang til udviklings- 

og bistandstemaerne, end man var vant til overfor folkeskolens elever i midten 

af 70’erne. 

Der måtte godt være bid i artiklerne. Bistand skulle ikke præsenteres som 

en barmhjertighedsgerning, som det meget ofte var tilfældet på den tid. Bi-

standen var en del af en politisk og økonomisk ‘verdensorden’, hvor ilandene 

dominerede og ulandene var afhængige af os. Vi ville godt fortælle eleverne, 

hvordan forbrug og produktion i Danmark byggede på ulige handelsforhold, og 

derfor var bistanden reelt blot et plaster på såret. 

Vi ville også godt lade fattige menneskers egne stemmer komme til orde, 

for at vise at fattige mennesker ikke var uvidende og umælende. Nej, de skulle 

Tidsskriftet ‘Kontakt’ forsynede i årtier gymnasieelever og studerende på 

universiteterne med viden om globale forhold. I 1975 besluttede fremsynede 

oplysningsfolk i MS, at også folkeskolens elever skulle have et blad, som 

med jævne mellemrum leverede grundig og kritisk viden om ulandene og 

globaliseringen, i et sprog som de unge kunne forholde sig til. Det startede 

med at hedde ‘Udkig’, blev senere omdøbt til ‘ZAPP’, og heller ikke dette 

oplysningsmateriale, som skolerne satte stor pris på, findes i dag.

FRA ‘UDKIG’ TIL ‘ZAPP’
Kontakt henvendte sig cirka hver anden måned til gymnasiet og opefter, og til 

de mange voksne danskere, som interesserede sig for det globale. MS hav-

de i mange år på mangfoldige måder henvendt sig til folkeskolens elever med 

foredrag, lysbilleder, kufferter med alskens eksotisk indhold, plus børne- og 

ungdomsbøger. Men en kontinuerlig oplysningskanal i stil med Kontakt fand-

tes ikke til folkeskolens elever.

Det blev der rådet bod på i 1975, da tidsskriftet Udkig kom på gaden med 

de første to forsøgsnumre. Det var gjort muligt gennem en særbevilling fra 

Danida, som i disse år i stigende grad interesserede sig for børn og unge og 

derfor så med stor velvilje på eksperimentet. Forsøget lykkedes, og Udkig blev 

starten på tre årtier med et ungdomsblad som en fast del af MS’ oplysningsar-

bejde.

I starten var Udkig et lidt traditionelt ungdomstidsskrift i sort/hvidt format. 

Senere kom der farver på forsiden. Men det var ikke nok til at fastholde inte-

ressen hos undervisningssystemets unge. Derfor førte tidens snak om, at de 

unge ‘ZAPP’ede’ rundt, i 1993 til udgivelsen af et helt nyt ungdomsmagasin i 

farver. Navnet var “ZAPP – jorden rundt”.

Bladet udkom seks gange om året og blev skabt med brug af en banebry-

dende ny tilgang til grafisk stil, og måden det teknisk blev sat op på kom til at 

sætte en helt ny standard. Det var slut med at sende tekst og billeder til tryk-
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opleves som stærke, med vilje til at forandre deres tilværelse, hvis de fik mu-

lighed for det. Vores solidaritet med de fattige skulle forankres i en erkendelse 

af vores skæbnefællesskab.

Set med dagens øjne var de to prøvenumre fra 1975 nok ikke specielt radi-

kale, men de rejste dog kritiske spørgsmål om det rimelige og retfærdige i den 

måde, verden var indrettet på, med fokus på forholdet mellem udbyttede og 

udbyttere. Herunder på de vilkår, som verdens fattige kvinder måtte leve under. 

Der kom mere damp på kedlerne i de følgende årgange, efter at det var 

blevet besluttet at gøre ‘Udkig’ til en fast del af MS’ tilbud til undervisningssek-

toren. For en redaktør var én af de sjoveste udfordringer samarbejdet med den 

anerkendte samfundskritiske tegner Claus Deleuran i nr. 4 i 1976. Alle hans 

provokerende tegninger om udvikling, bistand, de rige og de fattige er minde-

værdige. 

Nogle af dem blev samlet på plakaten med “Ni grunde til ikke at give bi-

stand”, som næsten fik kultstatus. De ni grunde var alle kendte og benyttede i 

den offentlige debat, men sat op med humor og bid i Deleurans streg. De ni 

grunde var: De er dovne; de er lykkelige som de har det; pengene går i de 

forkerte lommer; vi har nok at bruge pengene til selv; det er ikke vores pro-

blem; det er ikke sundt at få alt forærende; de formerer sig som rotter; de må 

lære at klare sig selv; de er kommunister alle sammen.

Indimellem var der da lærere, som var utilfredse med det, de opfattede som 

en tydelig venstreorienteret farvning i artiklerne. Det skete også, at politikere til 

højre for midten var sure på MS. Alt det blev løbende drøftet i den arbejdsgrup-

pe, som rådgav redaktøren, men jeg mindes ikke, at jeg på noget tidspunkt i 

mine år som redaktør blev bedt om at gå mere forsigtigt til værks. Og tak for 

det, for jeg var ikke i tvivl om, at der var brug for en mere kritisk tilgang i oplys-

ningsarbejdet på det tidspunkt.

EN NYSGERRIG TEENAGER SIGER FARVEL
BETTINA GRAM, REDAKTØR AF ZAPP 2000-2011
Efter at have leveret formidling om verdens unge til jævnaldrende danske 

13-16-årige skoleelever igennem knap 100 temanumre – det eksakte antal er 

vist 97 – takkede ZAPP af som 18-årig teenager i 2011. Ungdomsmagasinet 

behandlede i sin levetid mange tunge globale emner gennem nære, vedkom-

mende interviews og reportager med unge jorden rundt. De journalistisk be-

arbejdede artikler søgte altid at være i øjenhøjde med sin danske målgruppe 

med det formål, at gøre det fjerne globale forståeligt og vedrørende for børn og 

unge i en privilegeret dansk virkelighed. 

Det første nummer udkom i 1993 og handlede om oprindelige folk. Det 

sidste temanummer udkom i 2011 og satte fokus på unge i Afrikas hjerte, Zam-

bia.

ZAPP var et undervisningsmateriale forklædt som ungdomsmagasin med 

respekt for sit stof, sin form og sin målgruppe. Igennem årene udviklede ma-

gasinet sig løbende grafisk og redaktionelt. Grafikeren Line Thornberg sikrede, 

at magasinets udtryk altid var tidssvarende og appellerende for sin kræsne og 

allerede dengang billedbevidste teenagemålgruppe. Illustratoren Bryan d‘Emil 

FORTÆLLINGER

 
Tegneren Claus Deleuran hørte til de bedste i Danmark frem til sin alt for tidlige død i 1996, kun 50 år 

gammel. I 1976 fik MS ham til at tegne plakaten “Ni grunde til ikke at give bistand”, som endte med at 

hænge på opslagstavler mange steder i landet. 
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op under.
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leverede sine skæve tegninger og en fast crazy-humoristisk og bidsk tegnese-

riestribe på næstsidste side. Det skete ofte, at redaktionen ikke fangede poin-

ten!

Det var på alle måder et seriøst undervisningsmateriale. Der blev ikke gået 

på kompromis med kvaliteten af indhold og form. Det var fantastisk at være 

redaktør af ZAPP!

Det redaktionelle stof blev hovedsaligt leveret af professionelle journalister 

med og uden tilknytning til MS. Der var en ordentlig honorering af alle eksterne 

bidragydere – noget som nærmest ikke findes i dagens journalistiske freelan-

ceverden. ZAPP tiltrak mange dygtige journalister og fotografer, også mange i 

dag kendte og anerkendte folk.

Bladet blev solgt i abonnement til skoler, i klassesæt eller som enkeltek-

semplarer, samt i løssalg. Læreren fik en trykt lærervejledning med idéer mål-

rettet udvalgte fag, skrevet af bladets undervisningskonsulent. I 2008 blev 

ZAPP solgt i abonnement til mere end hver tredje grundskole (ca. 700 offentli-

ge og private adresser), hvilket må siges at være flot gået af et supplerende 

undervisningsmateriale udgivet af en dansk NGO. 

Da forlaget lukkes i november 2005 sammen med størstedelen af organisa-

tionens oplysningsarbejde, stod ZAPP ligesom Kontakt over for at skulle afgå 

ved døden, kun 12 år gammel. Sådan gik det heldigvis ikke. Bladet fik forlæn-

get sin levetid med 6 år. 

Præmissen fra MS var, at ZAPP skulle være fuldt selvfinansieret. Ved en 

redningsaktion lykkes det mig at skaffe midler fra eksterne sponsorer – alle 

tidligere samarbejdspartnere på ZAPP-temanumre – til fire udgivelser i 2006. 

De trofaste sponsorpartnere, herunder Danida, og senere nye sponsorer, bak-

kede i årene fremover op om magasinet, som udkom med fire årlige numre 

frem til et enkelt nummer i 2011. 

Hvert år skulle der skaffes nye sponsormidler, og ofte faldt det økonomiske 

puslespil for en årgang først på plads i sidste øjeblik, så bladets levetid var hele 

tiden uvis. Den gamle ZAPP-redaktion, som var blevet opsagt af MS, fortsatte 

det gode arbejde på freelancebasis, og jeg indgik som redaktør en aftale med 

MS om at føre bladet videre under de nye vilkår. Som årene gik, blev samarbej-

det med MS tættere, men midlerne slap op, da en afgørende fondsansøgning 

ikke blev bevilget.

ZAPP måtte slukke og lukke med et nummer i sommeren 2011. Jeg ville 

ikke have været de sidste seks hårde år af ZAPP’s liv foruden. Det var hele 

kampen værd. På bagsiden af det sidste nummer om Zambias unge står hen-

vendt til elever og lærere: 

“Fokus på globale forhold i undervisningen er mindst lige så vigtig nu, som 

da vi startede udgivelsen af ZAPP i 1993. I Mellemfolkeligt Samvirke har vi i de 

seneste år gennemgået en række forandringer, der bl.a. betyder, at vores op-

lysningsarbejde over for børn og unge nu målrettes ungdomsuddannelserne. 

Vi opfordrer ZAPP’s abonnenter til fortsat at sætte fokus på globale emner i 

undervisningen.” 

Denne opfordring står stadig for pålydende i en tid, hvor oplysning om 

globale forhold har trange vilkår både i det danske mediebillede og i en vold-

somt presset skoleverden, hvor undervisningen er styret af bindende fælles 

mål, læseplaner og prøver. Der er faktisk mere end nogensinde brug for et 

undervisningsmagasin som ZAPP.

EN EPOKE SLUTTER
Tidsskrifterne var organisatorisk forankret i MS’ Oplysningsafdeling, sammen 

med forlaget, biblioteket og konsulenttjenesten. Den sidste leder af Oplys-

ningsafdelingen var Niels Elbæk. Han fortæller om sit særlige forhold til tids-

skrifterne:

“Som ung butiksekspedient i det vestlige Jylland i 1970’erne var jeg fagligt 

aktiv i HK Ungdom og medlem af deres Internationale Udvalg. Det betød, at 

jeg fik et gratis abonnement på MS’ to magasiner Udkig og Kontakt. Det var en 

øjenåbner! Her fandt jeg gode og grundige artikler, der satte verden i et helt nyt 

perspektiv. 

Jeg husker især et par temanumre, hvor begge magasiner på samme tids-

punkt tog fat i den globale landbrugsproduktion med et dansk perspektiv om-

kring Herning. Soja produceret i Brasilien endte i svin produceret i Herning, og 

de blev eksporteret til Japan. De globale handelsmønstre blev udredt på en 

måde, jeg ikke havde oplevet i skolens undervisning endsige i den lokale dags-

presse.”

I november 2005 lukker og slukker MS for det meste af MS’ oplysningsar-

bejde som en følge af, at organisationen fremover var afskåret fra at modtage 

midler fra Danidas Oplysningsbevilling, der var halveret som en konsekvens af 

finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringspartierne Venstre og Konservative 

og så Dansk Folkeparti. 

Selvom tidsskrifter og bøger har givet fornuftige indtægter, har den brede 

spredning kun været mulig, fordi MS fra udenrigsministeriet har modtaget en 

særlig oplysningsbevilling. Det mente udenrigsministeriet – eller måske var det 

især ministeren – åbenbart ikke længere var nødvendigt eller nyttigt.” 

FORTÆLLINGER
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De fleste danskere, som har et sommerhus, har det liggende i praktisk 

afstand fra det sted, hvor de bor. Det gælder ikke for ægteparret Birgitte og 

Anders Brandt. Deres sommerhus ligger i Moshi i det nordlige Tanzania, med 

udsigt til Afrikas højeste bjerg, det smukke Kilimanjaro. Ægte- eller partner-

skabet mellem familien Brandt og Tanzania startede i 1980, da de første gang 

rejste ud som frivillige. Intet tyder på, at det er et forhold, der nogensinde 

hører op.

DET HANDLEDE OM DANNELSE OG DEMOKRATI
I er unge og nyuddannede lærere, da I rejser ud første gang i 1980. I bliver 

sendt ud for at ‘fylde huller ud’, som man sagde dengang. Hvad tænker I om 

det i dag?

Jeg er født på en gård syd for Aarhus, som den ældste af seks søskende. Efter 

skole og HF kommer jeg på Ribe Lærerseminarium i første halvdel af 70’erne, 

hvor jeg løber ind i en lærer, som har været i Tanzania. Det sætter noget i gang.

Men uddannet lærer bliver jeg, ligesom Birgitte, der gik i klassen under mig, 

og vi får ansættelse på skoler på Als, hvor Birgitte kommer fra. En dag slår det 

mig, at især de ældre lærere efter hver eneste time kommer ind på lærerværel-

set og sætter sig på den samme stol, og jeg tænker, at det holder jeg ikke til! 

Vi må prøve noget nyt, og det kunne være at tage ud som u-landsfrivillig. Vi 

kendte ikke MS, men vi havde fra én af mine brødre hørt, at man kunne aftjene 

sin værnepligt som frivillig. Han valgte nu at blive soldat.

Vi var enige om at tage ud, selvom det nok var Anders, som var drivkraften 

[bryder Birgitte ind]. Vi havde to blebørn, og min bedstefar på 80 år syntes, at 

det var helt uforsvarligt at rejse ud, når man havde små børn. Birgittes mor 

sagde dog, at hvis hun som ung havde haft muligheden, så ville hun bestemt 

være rejst ud, men vore forældre var nok også lidt ‘moderne’ af landmandsfa-

milier at være.

Vi tager så ud med MS i 1980. Vi fik at vide, at vi skulle til Tanzania, men 

ikke hvor i landet, og heller ikke hvad arbejdet helt præcist gik ud på. Vi ender 

i Dodoma, som ligger midt i landet, og får arbejde på en pigeskole, hvor jeg 

underviser i fysik og matematik, mens Birgitte underviser i ‘teoretisk syning’. 

Der var også en anden dansk MS-lærer på skolen, plus et par andre udlæn-

dinge. Vi var alle sammen gapfillers, som skulle hjælpe Tanzania på de områ-

der, hvor de endnu ikke havde lærere nok.

Faktisk var der en hel lille koloni af danskere i Dodoma på den tid, ikke bare 

fra MS, men også andre, som var involveret i arbejdet med at gøre Dodoma til 

Tanzanias nye hovedstad. Alle skolens lærere boede i en særlig bebyggelse, og 

det passede os fint, for vi havde børn på to og fire år. Forresten havde vi et jævnt 

og ligefremt samvær med vores kolleger, både de internationale og lokale lære-

re. Flere af dem har vi løbende haft kontakt med, siden vi rejste hjem i 1982.

Vi ved jo ikke, hvordan vores lærergerning blev oplevet af eleverne, men det 

var nok den gensidige respekt mellem lærer og elev, vi lagde størst vægt på. Vi 

repræsenterede en dialogbaseret undervisning, med stærke danske rødder, 

hvor vi tog udgangspunkt i eleverne. Den formelle del af undervisningen var 

selvfølgelig ikke uvigtig, men måden, vi gjorde det på, kunne gøre en forskel. 

Senere har tanzanianere fortalt mig, at det har haft afgørende indflydelse på 

deres liv at bliver undervist af en dansk lærer. Ja, det var da en slags dannel-

sesprojekt, måske ligefrem et demokratiprojekt.

Og efter opholdet i Dodoma var I begge inficeret af den ‘globale nomadebacil-

le’ og skulle hurtigst muligt videre til næste destination?

Egentlig ikke, i hvert fald ikke på den måde. Vi var enige om, at vi ikke ville være 

en slags globale nomader, men vi ville godt ud igen senere, når vi havde slået 

rødder derhjemme. Det gjorde vi så i en fem år, hvor vi underviste på de samme 

skoler, vi havde forladt, fik videreuddannelse og satte en del nye ting i gang.

I mellemtiden tog vi anden del af MS’ målsætning alvorligt, altså oplysningen 

til danskerne, og vi forsøgte at gøre det så konkret som muligt. Det blev til man-

ge foredrag i forsamlingshuse på Als, og vi startede et renoveringsprojekt for 

symaskiner med kommunen, som brugte det som beskæftigelsesprojekt. Det 

blev til op imod en 5.000 symaskiner til hele Afrika og også andre kontinenter.

Efterhånden er det blevet 1988, og på det tidspunkt er min bror Svend 

udsendt til et lærerseminarium i Tanzania – faktisk er der tre af de seks 

Brandt-søskende, som har været udsendt som frivillige. Svend fortæller mig, at 

“VORES KONTRAKT MED 
TANZANIA HAR IKKE NOGEN 
FAST UDLØBSDATO”

BIRGITTE BRANDT
ANDERS BRANDT
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der er ved at blive startet nogle lærercentre, som minder meget om det, vi 

kaldte for amtscentraler. 

Det skyldtes, at den tidligere undervisningsminister, Jackson hed han, hav-

de været i Skotland og besøgt en amtscentral. Den idé syntes han om, så det 

skulle Tanzania også have, og det blev besluttet at åbne en central i Moshi i 

nærheden af Kilimanjaro.

Jeg blev ansat som rådgiver eller sparringspartner for centralens leder, 

som var lokal og hed Ally Shikony. Vi plejer at joke med, at jeg hentede Ally ud 

af fængslet i Moshi! Ally var leder på en folkeskole, der ligger på fængslets 

område. MS havde forsynet mig med en tre-fire siders beskrivelse af, hvad 

opgaven gik ud på, hvilket passede mig fint, for så var der ekstra god plads til 

selv at præge opgaven i samarbejde med lederen.

Vores tilgang var ganske enkel: almindelige dygtige folkeskolelærere skal 

være dem, som bruges til at inspirere de andre folkeskolelærere. Det mente vi 

var mere effektivt end at tage lærere med universitetsuddannelse til at under-

vise lærerne i folkeskolen, for det blev alt for hierarkisk. Samtalen bliver mere 

ligeværdig, og de kan mødes i byen, når der er brug for det. Det var ikke noget, 

jeg havde læst mig til. Det var min erfaring fra de kurser, jeg havde deltaget i 

hjemme i Danmark. 

BÅDE PARTNERSKAB OG VENSKAB
Det lyder som om det forhold, der blev udviklet mellem jer og Ally og hans fa-

milie, ikke bare handlede om faglige spørgsmål omkring skolelæreres efterud-

dannelse. Det var også et rigtigt venskab.

Helt sikkert, og vi har stadig meget kontakt med Ally. Han kørte arbejdet videre, 

da vi rejste hjem, og der kom også nogle frivillige efter mig, helt frem til omkring 

1995. Der var støttemidler fra MS i nogle år, men det var ikke de store beløb. 

Kommunen dækkede løn til lærerne, men ikke meget derudover, så Ally lærte 

på den hårde måde at tjene penge gennem indtægtsdækket virksomhed. Han 

klarede skærene.

Efter vi kom hjem, fortsatte vi med at holde kontakt til Ally og følge med i 

centrets udvikling. Vi samlede lidt penge ind for at støtte dem, og vi tog på 

besøg derned cirka hvert tredje år. Så begyndte vi også at lave sådan nogle 

kombinerede turist- og studieture, hvor Ally var involveret, men det havde ikke 

direkte sammenhæng med lærercentret i Moshi. Til gengæld var det med til at 

binde folk fra Danmark sammen med det Tanzania, vi havde lært at kende i to 

omgange.

Jo, og så må vi ikke glemme [forklarer Birgitte], at Ally senest var i Danmark 

i 2016 i forbindelse med U-landskalenderen, som handlede om Tanzania og 

havde SOS Børnebyerne som ansvarlig dansk organisation. Vi tog kontakt til 

skoleforvaltningen i Sønderborg, fordi vi mente, vi kunne bidrage med noget 

viden om uddannelse i Tanzania, som var teamet for U-landskalenderen. Det 

førte til, at vi fik lavet et omvendt rejsestipendium til Ally og Iddi (ung ven af 

Allys familie), betalt af Danida, så han kunne være i Danmark i tre uger og tage 

rundt og fortælle på en masse folkeskoler.

Der var også globalt klimatopmøde i København i 2009. Sønderborg kommune 

havde en plan for at blive CO2 neutral. Vi havde planer om at lave et globalt 

topmøde i Sønderborg for unge, og jeg fortalte, at hvis der var brug for nogle 

unge fra Tanzania, så var jeg leveringsdygtig. De havde ikke penge til det, 

men det blev også løst ved et tilskud fra Danida til omvendte rejsestipendi-

er. Jeg skulle alligevel på en bjergbestigningstur på Kilimanjaro og benyttede 

anledningen til at få Ally og en kollega med i projektet, plus en gruppe unge 

mennesker.

De havde en fin tur til Danmark, og de fik også lejlighed til at møde Kron-

prins Frederik, da han kom på besøg i Sønderborg. Derudover tog vi gruppen 

rundt til en række besøg på institutioner og virksomheder i kommunen, som 

beskæftigede sig med miljøløsninger.

Mange hjemvendte fortsætter med at oplyse i det små, efter de er kommet 

hjem. Men Anders, du valgte at fortsætte i lidt større skala. Hvorfor det?

Ja, hvorfor det? Det gør man bare! Når vi var ude, var det international afdeling, 

vi havde samarbejde med. Når man så kom hjem, var det oplysningsafdelin-

gen, man skulle have som samarbejdspartner, for det var her, konsulenttjene-

ste og medlemsarbejde hørte til.

Vi følte, at vi med vores erfaringer havde noget at byde på i forhold til at 

påvirke befolkningen herhjemme, bidrage til en debat om hvad vi kan gøre for 

at hjælpe udviklingen i udviklingslandene.

Det var i den ånd, symaskineprojektet blev født, tilbage i 1983. Vi var de 

praktiske grise, men formelt blev projektet knyttet an til U-landsgruppen Søn-

derjylland, som en række tidligere frivillige fra Sønderjylland havde etableret 

flere år før. Gruppen var som andre grupper rundt om i landet en selvstændig 

enhed, men også tilknyttet MS. 

Når jeg tænker over det, så var det i starten ikke noget, vi lavede med den 

voldsomt store støtte og begejstring fra MS i København. Men senere kom der 

heldigvis flere genbrugs- og beskæftigelsesprojekter i kommunalt regi med MS 

involveret, fx projektet på Glasvej på Amager, og det store center i Maribo. Det 

var efter min mening en genial måde at lave udviklingsbistand og -samarbejde 

på. 

Det her med at få de frivilliges viden og idéer inkorporeret i organisationen 

syntes jeg var et svagt led. Det lokale arbejde var også et svagt led. Jeg kan 

huske, at vi her i Sønderjylland startede et lille skrift, som vi kaldte for “Verden 

venter” – ikke på MS, men på de mange gode historier, vi kunne formidle gen-

nem dette lille lokale initiativ. De historier var jo populære blandt almindelige 

danskere. 

Der blev på et tidspunkt lavet en undersøgelse af læsefrekvensen af fx 

tidsskriftet “Kontakt” og “Verden venter”, og her lå “Verden venter” helt klart i 

front. Der er ingen tvivl om, at de gode historier, fortalt af helt almindelige sko-

lelærere, sygeplejersker, landmænd og tømrere, havde større gennemslags-

kraft her i Sønderjylland end nogle få sekunder i prime time i TV-avisen. 

I 90’erne var jeg med i det politiske arbejde i MS, fordi jeg syntes, de frivil-

liges erfaringer kunne bruges bedre. Det udvalg, jeg var med i, havde nogle 
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udmærkede og positive snakker, men der kom nu ikke så meget ud af det. I en 

kort periode havde jeg nogle timer om ugen som konsulent i Sønderjylland, på 

MS-kontoret i Haderslev, og det tror jeg, der kom mere ud af end at være med-

lem af et udvalg i København.

ER DER ANDET END SOMMERHUSET TILBAGE?
Birgitte, I rejser jævnligt tilbage til Tanzania, til jeres sommerhus i Moshi, så I kan 

med egne øjne se, hvordan landet udvikler sig. Kan I fornemme, at jeres indsats 

har gjort en forskel? Og hvad med de næste generationer af Brandt-familien?

Ja, der er Mama Paulo, vores hushjælp da vi boede i Moshi. Hun og hendes 

familie har vi også holdt kontakt med, og hun er fortsat i en alder af 76 vores 

hushjælp og tro støtte, når vi er i sommerhus. 

Hvis Anders går ned ad gaden i Moshi, så vil han med stor sandsynlighed 

møde en lærer, som han har haft på kursus. Hvis han snakker med ham, kan 

han finde ud af, om de tanker, han og Ally byggede efteruddannelsen på, rent 

faktisk har overlevet tidens tand. 

I det større billede kan man sige, at den model, Ally og Anders udviklede 

sammen, blev den model, som hele Tanzania endte med at bruge – efter at 

man i starten havde været forbeholden. Anders tog til Dar Es Salaam for at 

fortælle undervisningsministeriet om modellen, og senere lavede han et oplæg 

for alle landets skoledirektører.

For mit eget vedkommende er billedet nok mere grumset. Jeg arbejdede 

med kvindegrupper, som skulle gøres indkomstskabende, så de kunne klare 

sig uden støtte udefra. Tanken var helt rigtig, men det var svært at få til at fun-

gere. Vi var flere i Moshi, der deltog i arbejdet, og jeg ved, at grupperne fortsat-

te i hvert fald i ti år efter at vi rejste.

Det med børnene ved vi godt kan have mange nuancer, og det har vi snak-

ket med andre frivillige om. Vores to børn var blebørn første gang, vi var ude, 

og senere gik de i skole i Moshi – vores børn gik på samme skole, som Jakob 

Ejersbo, forfatteren til “Liberty”, gik på. Men vi oplevede nu ikke Moshi på den 

måde, som Ejersbo åbenbart gjorde.

Under en snak med vores børn om besøg i Tanzania spurgte vi, om vi kunne 

tage børnebørnene med, og vores datter svarede: “Jeg vil selv vise dem Afrika!” 

I 2015 besøgte vores datter, hendes mand og deres tre børn os i vores 

‘sommerhus’ i Moshi – for sådan ét har vi altså! I 2016 var det vores søn og 

hans familie. Sønnens svigerfar var også med. Nogle af Anders’ søskendebørn 

har også besøgt os i vores sommerhus.

Det er vigtigt for os, at vore børnebørn kender vores afrikanske liv og selv 

har været der. Det betyder noget for dem. Ingen tvivl om, at vores børn er ble-

vet ‘mærket’ af vores liv som frivillige. Vores datter har læst internationale stu-

dier og været i praktik hos UNDP i Uganda, men hun siger, at det at være ud-

sendt i dag, ikke indebærer det samme kulturmøde som i 1980. 

De vil godt ud og opleve verden, og de gjorde det gerne som ulandsfrivillige 

eller udviklingsarbejdere, udsendt af MS. Men det kan jo ikke lade sig gøre nu 

om dage. 
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 Ally Shikony var Anders’ nærm-

este samarbejdspartner på 

lærercentret. Her ses han på 

kontoret i juni 1990, i gang med at 

lave en stensil, som var den tids 

vidunderteknologi, når materiale 

skulle mangfoldiggøres. Ally har 

siden starten været en uvurderlig 

person for centret, og desuden en 

god ven og støtte for Brandt-fam-

ilien.

Morgensamling på Mawensi 

Primary School, hvor lærercentret 

har en bygning. Det er meget 

vigtigt, at undervisningen af 

skoleeleverne i Tanzania følger 

med udviklingen. I dagens digitale 

verden er det endnu vigtigere end 

i juni 1990.

Mama Paulo og Birgitte skræller 

hjemmedyrkede kogebananer 

foran sommerhuset. Mama Paulo 

var hushjælp hos os, og før dette 

hos andre danske ulandsfrivillige. 

Nu hjælper Mama Paulo os og 

vores gæster, og vores familier 

kender hinanden godt. Januar 

2017.
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Det var en annonce i Vestkysten, med opfordring til at deltage i kampen mod 

apartheid i Sydafrika, som førte Karen Marie og Ejnar Søndergaard sammen. 

De to aktivister flyttede sammen i midten af 80’erne, og derefter har der stået 

MS på en stor del af deres cv. For Karen Maries vedkommende 

som aktivist og medfølgende. For Ejnars vedkommende som ansat hos 

MS-Århus, udsendelse til Botswana, så Kolding Højskole og senest udsen-

delse til Uganda. Ikke alt har været ren idyl, men de globale venskaber består 

den dag i dag.

AKTIVISME SOM HELTIDSBESKÆFTIGELSE
Karen Marie, hvordan vil du beskrive den verden, du voksede op i? Stod det fra 

starten skrevet i stjernerne, at Afrika skulle være en del af dit liv?

Jeg er født her på gården, hvor Ejnar og jeg nu bor, i en storfamilie med for-

ældre, bedstefar og morbror og moster. Jeg troede ikke man kunne bo noget 

bedre sted i verden end her! Men så en dag så jeg Jørgen Bitsch i fjernsynet, 

om Afrika, og det var jeg vild med. Det var min far også. Han sagde, at havde 

det ikke været for krigen, så var han taget til Afrika.

Inden jeg tog min uddannelse som pædagog, var jeg au pair i Skotland, 

og af det lærte jeg i hvert fald, at man godt kunne holde til at være væk fra 

Danmark i perioder. I 1979 flytter jeg til Jordan for at være sammen med min 

daværende franske kæreste. Jeg var ‘medfølgende’, og det var bare ikke mig, 

så jeg tog hjem.

Men til Afrika ville jeg, inden jeg fyldte 30. Det blev så til en tur på arbejdslejr 

med MS i 1981, til Lesotho, hvor jeg var med til at bygge diger af sten for at 

stoppe erosionen, og en børnehave i en landsby i bjergene. Det var herligt. Jeg 

var lidt ældre end de fleste andre, men det gav også nogle privilegier – fx kunne 

jeg låne høvdingens heste. 

Efter hjemkomsten var jeg aktiv i MS med at lave kurser for andre lejrdelta-

gere, inden jeg tog på arbejdslejr nummer to i Botswana. Efter lejren rejste jeg 

rundt i regionen, men vendte tilbage til Botswana, for jeg fandt ud af, at man 

jo ikke lærte folk godt at kende, når man rejste rundt. Det gjorde man først, når 

man slog sig ned et sted. 

Hjemme igen, ønsker jeg at få sat gang i noget arbejde om apartheid i 

Sydafrika og danner en komité. Jeg sætter en annonce i Vestkysten om, at alle 

interesserede kan møde op på Esbjerg bibliotek den og den dag. Nogle mø-

der op, og vi går i gang! Det betyder bl.a., at vi begynder at mødes med andre 

Sydafrika-komitéer. Her møder jeg så Ejnar, som på det tidspunkt bor i Århus 

med sine to delebørn. 

I bliver kærester og ender med at flytte sammen i 1986. Men Ejnar, hvordan 

formede dit liv sig frem til mødet med Karen Marie og rejsen til Botswana som 

MS-frivillige?

Jeg vokser jo op ved Skjern i Vestjylland, i et Danmark som er i færd med 

at åbne sig for verden. Efter gymnasiet og værnepligten rejser jeg i 1969 på 

arbejdslejr i Irland, 22 år gammel, vist nok efter at have set noget reklamema-

teriale fra MS på biblioteket. 

Hjemme igen starter jeg med at læse statskundskab i Århus, men det med 

at deltage aktivt i samfundet ligger i familiens gener, så jeg gik ind i Interna-

tionalt Forum, hvor vi lavede oplysnings- og solidaritetsarbejde om Mozam-

biques og Angolas frihedskamp, plus Sydafrika. Jeg betragtede egentlig ikke 

arbejdet som specielt venstreorienteret, men det var et udtryk for solidaritet.

Da vi kommer op i firserne og jeg har lagt mit første ægteskab bag mig, 

bliver det mest antiapartheidarbejdet, som presser sig på. Vi havde en meget 

stærk bevægelse i Århus, og mange af os brugte i perioder op til en 20-30 

timer om ugen på det. Det var et af de mange bidrag til, at Danmark fik en så 

markant rolle i kampen mod apartheid.

Så på det tidspunkt omkring 1990, hvor I tager beslutningen om at rejse ud 

sammen med MS, er I jo begge to grundigt forberedte, kan man sige. 

Ja, vi var aktivister, og så var jeg [Ejnar] i midten af firserne blevet ansat på 

MS-kontoret i Århus i en deltidsstilling, hvilket selvfølgelig også gav mig en stor 

viden. I 1986 var vi en tur i Tanzania, og her mødte vi ANC-folk i ANC-lejren ved 

Morogoro. Spændende!

“VELLYKKET FAGLIG 
UDDANNELSE FOR UNGE – 
MERE AF DET” 

KAREN MARIE SØNDERGAARD
EJNAR SØNDERGAARD
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Vi søger så ud, og jeg får tilbudt en placering på brigaden i Kang i Botswana. 

Jeg var ikke i starten så begejstret. Der var tale om en lederstilling for hele 

brigaden, og jeg syntes ikke, jeg havde den nødvendige baggrund for at lede 

et så stort uddannelsessted.

Men sådan blev det! Min forgænger som koordinator (en anden dansk frivil-

lig) var rejst, inden vi kom, så der var ikke nogen form for overlap eller introduk-

tion. Til gengæld var der en effektiv og aktiv bestyrelse og mange kompetente 

medarbejdere, også flere udlændinge og danske frivillige. De skulle tage sig af 

de omkring 60 lærlinge, som skulle uddannes til fx murer, tømrer, snedker eller 

metalarbejder.

Brigaderne i Botswana havde to formål: de skulle uddanne lærlinge, og 

de skulle producere til lokalsamfundet. Det sidste var ret omfattende, med 60 

ansatte i byggefirma, byggemarked, produktion og salg af cementmursten og 

grus. Hertil kom en kostafdeling. Hver afdeling havde en manager, og jeg var 

koordinator med det overordnede ansvar for ledelse, bestyrelsesarbejde, stra-

tegi, administration, økonomi, personale, fysiske faciliteter, osv.

Jeg var så medfølgende [bryder Karen Marie ind]. Jeg havde altså ikke en 

stilling udvalgt af MS på forhånd. Jeg kom til at arbejde med socialforvaltnin-

gen i distriktet, især børnehaverne, hvor det handlede om at forbedre pæda-

gogikken og skaffe flere resurser, bl.a. hos lokale virksomheder. Jeg havde en 

god chef i den regionale forvaltning og var glad for arbejdet.

Vi må sige, at vi begge var glade for tilværelsen i landsbyen Kang. Første 

morgen, da vi kiggede ud gennem vinduet, følte vi, at det var ligesom at kom-

me tilbage til barndommens landsby i Vestjylland. Vi følte, at vi kendte hele 

kulturen, også hvordan en enkelt fjer kan blive til fem høns. Vi havde det godt 

med folk, og der skete en masse – der var 17 forskellige religiøse grupper, flere 

sangkor og fodboldhold og masser af fester, hvor vi var med til at lave mad og 

underholde.

LEDELSEN AF BRIGADEN EN STOR UDFORDRING
Brigaderne var ikke en dansk opfindelse, men i årenes løb var der mange 

MS-frivillige ansat på dem. Hvad synes du, at du fik udrettet i din tid?

Egentlig en del! Træningsdelen blev udvidet med ny mekanikerafdeling, ny stor 

bygning og tilhørende maskiner; vi fik de første kvindelige lærlinge; kostafde-

lingen blev udvidet med en afdeling til pigerne; en kvindelig MS-frivillig blev 

ansat som maskintekniker i metalafdelingen; byggefirmaet fik gode kontrakter 

og udvidede med stenknuser, ny lastbil og traktor.

Når det gjaldt personalepolitikken, havde vi den udfordring, at det var svært 

ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kang lå langt ude vestpå, og langt fra 

den mere pulserende østlige del. Vi kunne ikke konkurrere på løn, så jeg lagde 

op til, at vi skulle satse på at tilbyde et godt udviklingssted for medarbejdere 

med faglige ambitioner. 

Så var der selvfølgelig også situationer, hvor ‘kulturmødet’ ikke var så en-

kelt. Det kunne være drøftelser med bestyrelsen, som havde regionaldirektø-

ren som formand, lokale høvdinge og andre lokale folk med indflydelse, om 

anvendelse af korporlig afstraffelse – som jeg var imod. Eller medarbejderes 

ansvar ved manglende omhyggelighed. Jeg mente, at de nok skulle ‘straffes’, 

men vi skulle ikke gøre det på en måde, så vi dræbte lysten til, at de ville tage 

ansvar, initiativ og risici. På de fleste områder var vi helt på linje. 

Da vi ville udvide med kvindelige lærlinge, var bestyrelsens kommentar: 

“Det var da på tide”.

Omkring 1991-92 iværksatte regeringen i Botswana en undersøgelse af 

hele brigadekonceptet. Man syntes nok, at det hele var en smule venstredre-

jet og ønskede vel reelt at nedlægge dem. Derfor kiggede man på de faglige 

uddannelser i andre lande for at vurdere, om man skulle lægge kursen om. I 

stedet endte regeringen med at investere endnu mere i brigaderne, men nu 

som en del af det statslige system.

Men min egen korte periode var nu ikke så afgørende. Jeg var blot én af 

mange MS-frivillige i et længere forløb Jeg synes, det er vigtigere at se på den 

langsigtede effekt, og det har vi haft mulighed for, fordi vi besøgte Kang første 

gang fem år senere, og igen 25 år senere.

Da jeg var på besøg i 2016, var der godt 200 lærlinge, også kvindelige lær-

linge, plus nu også kvindelige instruktører. Der var kommet en ny IT-afdeling, 

mange nye bygninger og en helt nybygget kostafdeling. Lærlingeuddannelsen 

var blevet udvidet, så man inden for et par afdelinger uddannede op til fuld 

svendeuddannelse. Til gengæld var der ikke længere noget byggefirma, og 

det synes jeg selv var en svækkelse af den pædagogik, brigaderne oprindelig 

byggede på.

Jeg traf også tidligere kollegaer, som havde gjort det godt. Sekretæren 

havde uddannet sig videre til Business Manager og fået job i en anden briga-

de. Formanden for bygningsarbejderne var ved at opføre et større varehus, 

der skulle lejes ud til et par kædeforretninger, så de lokale fik del i den nye 

udvikling, der i høj grad var kommet til Kang. Træningskoordinatoren var med 

til at opbygge en ny brigade i Tsabong. En studentermedhjælper havde fået en 

ingeniøruddannelse og ejede sit eget elevatorfirma i Gaborone med arbejde i 

hele det sydlige Afrika. 

Alt sammen ret imponerende synes jeg. Dog var mit indtryk, at det var en 

dårlig idé, at den lokale forankring var blevet svækket. Der var ikke længere 

en bestyrelse med den lokale høvding – der nu er en kvinde – og andre, som 

kendte forholdene lokalt.

Der snakkes ofte om, at det er ligeså svært at komme tilbage til Danmark som 

at tage ud. Var det også jeres oplevelse? Og hvad tog I med hjem?

Det blev til knap tre år i Kang, så kunne jeg ikke forlænge mere. Jeg havde min 

søn på nu 15-16 år fra første ægteskab hjemme i Danmark, og det var hårdt, ham 

ville jeg godt hjem til. Han var med i starten, men det fungerede ikke for ham, og 

vi ved jo, at det gælder for en del af de teenagere, som kommer med ud.

Det var også hårdt at komme hjem til stor arbejdsløshed i 1993, men jeg 

blev ansat på Kolding Højskole for at lave forberedelse af MS-frivillige, og se-

nere blev jeg forstander i Kolding, indtil vi flyttede til Esbjerg, hvor jeg fik arbej-

de på daghøjskolen.
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Vi kom da bestemt hjem med langt mere konkret viden og erfaring, end vi 

havde, før vi rejste ud. Det var fx viden jeg kunne bruge på Esbjerg Daghøjsko-

le i forbindelse med vores nydanske kursister, som i perioder udgjorde op til 

halvdelen af kursisterne. Eksempelvis udvikling af tilgange til at få nydanskere 

i arbejde, i samarbejde med arbejdsformidlingen, og det gjorde vi med stor 

succes.

UGANDA VAR IKKE DEN STORE SUCCES
Det er ikke unormalt, at frivillige rejser ud igen ret hurtigt efter deres første ud-

sendelse, og inden de bliver for gamle! I dit tilfælde, Ejnar, vælger du at tage ud 

igen mange år senere. Var I enige om det?

Ja, det var vi sådan set [forklarer Karen Marie], men enigheden gik ud på, 

at Ejnar rejste ud, og jeg blev hjemme. Jeg havde mit arbejde og desuden 

familieforpligtigelser. Baseret på vores erfaringer i Kang med korttidsfrivillige 

og deres ægteskaber var vi enige om at ses hver anden eller tredje måned. I 

løbet af de to år, Ejnar var i Uganda, rejste jeg ned ni gange, og det betalte vi 

naturligvis selv for.

Jeg var 59 år i 2006 [fortsætter Ejnar] og fik en kontrakt med MS som or-

ganisationskonsulent på ‘Yiga Ng'Okola’ (Lær mens du arbejder) i Mbale i det 

østlige Uganda. Det var en lille organisation med fire ansatte, senere suppleret 

med et par socialrådgiverpraktikanter. Økonomien bestod stort set kun af støt-

ten fra MS. 

Arbejdet bestod i støtte til kvinde- og landsbygrupper i fem landsbyer, i 

form af landbrugsrådgivning, lidt mikrokredit og vejledning i hvordan alminde-

lige mennesker kunne få indflydelse på lokalforvaltningen. Undervejs fik vi en 

bevilling til uddeling af 1000 moskitonet og opstilling af køleskabe med solcel-

ler til køling af vaccine. Dertil kom et godt projekt med at klarlægge, hvordan 

fattigdom kan bekæmpes.

Det var helt sikkert for voldsomt at placere en organisationsrådgiver på fuld 

tid. Det blev ikke bedre af, at lederen ikke definerede mine opgaver nærmere, 

og i øvrigt havde travlt med at blive valgt til regionsborgmester. Hans afløser 

fortsatte i samme stil. Hvis forberedelserne af placeringen havde været bedre, 

havde man måske fundet ud af det, før jeg blev sendt ud.

At MS valgte at ændre i den femårige partnerskabsaftale, som i sin tid var 

blevet forhandlet med partneren, midt i perioden, var naturligvis heller ikke 

specielt nyttigt. Nu skulle MS’ fokus være ‘demokrati’, og samarbejdet med 

flere af landsbyerne blev droppet. Det blev jeg sgu sur over! 

Hertil kom, at jeg ikke kunne se, hvordan organisationen kunne blive selv-

finansierende og altså bæredygtig uden støtte udefra. Derfor anbefalede jeg 

heller ikke en efterfølger.

Det hører med, at mine kollegaer var dygtige til deres arbejde. Som tiden 

gik, syntes jeg, at begrundelsen for min tilstedeværelse mest var transport 

med MS-bilen, de finansielle midler tilknyttet en udviklingsarbejder, og så den 

legitimitet, der lokalt kan hænge sammen med forholdet til MS og placeringen 

af en DW'er.

Alt i alt kan man vel konkludere, at Uganda ikke blev den oplevelse, du havde 

drømt om. Vendte du hjem til Danmark med lidt mindre tro på MS’ arbejde?

Slet ikke, for det kan jo skyldes mange ting. Jeg oplevede fx arbejdet i Botswa-

na som bedre organiseret og mere konkret, og det passede mig godt. Men-

taliteten var også helt forskellig. Noget kan nok forklares ved, at Uganda har 

gennemlevet en krig, korruptionen og fattigdommen er stor, og demokratiet 

har i det hele taget haft svært ved at fungere. 

Da jeg kom hjem, tog jeg spagfærdigt problematikken om MS’ fokus på 

faglig uddannelse op, fordi jeg havde set et stort behov i Mbale med alle de 

unge, der strømmede ud fra folkeskolerne stort set uden mulighed for andet 

end boglig uddannelse. Det vandt ikke genklang. Tværtimod mente MS, at der 

var nok fagligt uddannede, og fokus skulle være på demokrati, good gover-

nance og advocacy. Hvordan man forestillede sig, at demokratiindsatsen skul-

le blive økonomisk bæredygtig, det er uklart for mig, for mine erfaringer fra 

Uganda var ikke de bedste. 

Men det er da venskaberne og det mellemfolkelige i MS, som står stær-

kest tilbage for mig [bryder Karen Marie ind]. Venskaber med en masse men-

nesker i Danmark, men så sandelig også derude. Det har bestemt udvidet 

vores horisont og givet os store kulturelle oplevelser.

Vi holder fortsat kontakt til Mbale og inviterede min kollega, bogholderen, 

til Danmark året efter hjemkomsten for at give hende inspiration fra Danmark. 

Vi har fortsat kontakt med hende, et par af mine ansatte i Mbale samt folk ude 

i et par af landsbyerne.

Min havemand, der boede hos sin onkel, har forvaltet den lille løn hos mig 

rigtig godt. Han er nu land- og handelsmand med hus, kone og fire børn, plus 

at han er medlem af landsbyens sogneråd. Han er rigtig ihærdig og fortalte os 

under vores sidste besøg, at han bl.a. havde været oppe for at handle i Syd-

sudan under borgerkrigen. Desuden ville han gerne eksportere kaffe direkte til 

Danmark.

Gruppen af tidligere Botswana-frivillige og Uganda-frivillige mødes stadig 

en gang om året, og en mindre Botswana-gruppe mødes hvert år og tager sig 

af toiletter på Tønder festivalen.
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Da uledsagede flygtningedrenge for nogle år siden pludselig kom til Ærø, 

måtte Helle tage affære. De mindede hende om de unge på kanten af livet, 

hun gennem årene havde oplevet og skildret på film om Nicaragua, Zimbabwe, 

Chile, Senegal og Mali. De mindede hende også om, at en fremmed 

kan være en ven, man endnu ikke har mødt. Den indstilling, og troen på at 

verden kan gøres bedre, blev grundlagt på en arbejdslejr i Taita Hills i 

Kenya i 1977.

INSPIRATION FRA EN REJSELYSTEN MOR
Hvor kom udlængslen fra i dit tilfælde? Var det noget, du blev flasket op med af 

dine forældre, eller fik du inspiration andetsteds fra? 

Jeg er opdraget af forældre, som lagde stor vægt på, at man skulle opføre sig 

ordentligt – og reagere hvis folk blev behandlet uretfærdigt. Min far døde, da 

jeg var otte år, og derfor blev jeg meget tæt knyttet til min mor, som allerede 

som 16-årig var rejst ud i verden. I 1945 var hun 21, pige i huset i Stockholm, 

mødte to unge danske fyre, og tog sammen med dem ned gennem det krigs-

hærgede Europa. Hun gjorde ophold i Frankrig, hvor hun blev au pair indtil 

hendes fars død kaldte hende hjem.

Min mor var den yngste i en søskendeflok på ti, og hun fik aldrig nogen uddan-

nelse, men arbejdede sig frem. Min far var maskinarbejder, så der var ikke tale 

om nogen rig familie. Alligevel sparede de sammen til en bryllupsrejse til Capri, 

og jeg husker, at min første udlandsrejse, seks år gammel, gik til Italien. Det var 

charter. De elskede at opleve verden.

I gymnasiet tager jeg på min første tur med interrail alene, på sprogskole i 

Frankrig. Her mødte jeg unge fra Colombia og El Salvador, som jeg dengang 

ikke vidste hvor lå. Efter gymnasiet flyttede jeg i kollektiv, blev postarbejder og 

indskrevet på litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Det var noget af 

det mest venstreorienterede, der fandtes.

Men jeg tog orlov fra studierne med det samme. Jeg ville ud og opleve 

verden. Tog på interrail igen i flere måneder, plukkede vindruer i Frankrig, for at 

tjene penge, og fik øje på MS og muligheden for at komme på arbejdslejr. Det 

var slet ikke nogen billig fornøjelse, så jeg måtte arbejde i flere måneder for at 

skrabe penge sammen.

Nu skriver vi 1977, og du tager afsted til Afrika, og det starter med tre uger i 

Sudan. Det må have været lidt af en mundfuld for en ung kvinde?

Vi var fem danskere, to drenge og tre piger, som tog afsted samtidig, og vi hav-

de lært hinanden en smule at kende på forberedelsesdagene hos MS. I Sudan 

skulle vi være med til at bygge et ‘youth hostel’, sammen med – viste det sig 

– 70 mænd og drenge fra Afrika. Den lokale velkomstkomité fra undervisnings-

ministeriet var godt nok overrasket over, at der dukkede tre danske piger op, 

men det blev der fundet en smuk og praktisk løsning på.

Der var tusindvis af nye ting, som jeg opfangede i Sudan. Varmen, sandet, 

maden, sprogene, og hvordan mænd og kvinder gik klædt for eksempel. ALT 

var en ny oplevelse. Vi boede i en lejr ude i ørkenen, og den største gruppe 

var unge sudanesiske mænd mellem 15 og 25 år. Så var der delegationer fra 

Yemen og Bahrain, lande jeg aldrig havde hørt om. Plus delegationer fra Sau-

di-Arabien, Nigeria, Elfenbenskysten, Tunesien og Marokko. Hver delegation 

havde en leder. Og så var der os danskere, to hippier og tre kvinder!

Om aftenen var der absolut intet at lave ude i ørkenen. Men efter et par 

dage tog nogle fra Vestafrika initiativ til at synge og danse, og det blev så en 

tradition hver aften, efter vi havde spist. Det var fantastisk smukt at opleve for 

sådan én som mig. En stærk oplevelse af kulturel identitet fra hvert land. Og 

så kom spørgsmålet om, hvad vi danskere havde at byde på? Vi kunne INGEN 

sange udenad, men vi havde ‘Boogie-woogie’, som blev et synge-danse-hit vi 

optrådte med flere gange, selv på Sudan TV! 

Undervejs blev jeg nok ret forelsket i lederen af delegationen fra Tunesien, 

en dejlig og smuk mand. I den forbindelse lærte jeg også, hvad man må og ikke 

må i den kultur. Vi snakkede meget sammen, på rundturen i Sudan med alle de 

internationale delegationer, efter selve lejeren. Han fortalte, at han var blevet 

lovet væk, så der var ikke nogen fremtid for os sammen.

Alligevel tog jeg til Tunesien et års tid senere. Jeg mødte også hele hans 

familie. Det var en stor kærlighed, men umulig at realisere, og vi skiltes med 

respekt for det. Jeg ser ham igen 15 år senere – når jeg er i Tunesien med min 

“TAITA HILLS BLEV 
STARTSKUDDET 
PÅ MIN RETNING I LIVET“

HELLE TOFT JENSEN
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mor og har fundet min nuværende mand. Det er en fin oplevelse at møde ham, 

hans kone og børn og forstå, hvordan hans liv har foldet sig ud. Se hinanden i 

øjnene igen, med varme og respekt.

FRA TAITA TIL REVOLUTIONEN I NICARAGUA
Sudan åbner dine øjne for verdener, som du ikke kendte. Men er det oplevel-

serne i Kenya, som for alvor kommer til at definere den livsbane, du ender med 

at forfølge?

Ja, det er Taita Hills! Jeg var ret klar i min selvforståelse, om at jeg kom fra en 

privilegeret verden. Jeg ville “gøre godt”. Nu mødte jeg en anden verden. Jeg 

ser masaien, som står af vores bus fra Nairobi til Mombasa, et sted langt fra et 

stoppested, midt ude i bushen, og bare begynder at vandre derudaf. Her var et 

menneske, som vidste, hvor i verden han befandt sig. Vi danskere bliver sat af 

lidt senere, og ud af intet dukker der en gruppe dansende kvinder op på bare 

tæer, snupper vores rygsække og byder os velkommen.

Det kan jeg stadig se for mig. Jeg var bare 19 år, og jeg forstod hvor meget 

jeg havde at lære, sammen med disse kvinder, på lige vilkår. Jeg var og er dybt 

taknemmelig for, at der fandtes et MS, som gav mig mulighed for at deltage i 

dette møde; at der var Mister AFRICA – den lokale leder af arbejdslejrorganisa-

tionen, som evnede at bringe os sammen. Hver dag gav mig ny indsigt, om at 

skabe ting, om at arbejde sammen.

Oplevelsen af de magiske solnedgange over Taita Hills sammen med de 

lokale piger var nok højdepunktet. Vi var unge og jævnaldrende; vi snakkede 

om, hvad vi troede eller ikke troede på; de flettede mit hår, mens vi udvekslede 

fortællinger om vores forældre; jeg fortalte om min fars alt for tidlige død, og 

de fortalte om fædre, som arbejdede i minerne i Sydafrika og kun sjældent var 

hjemme.

Her lavede vi noget sammen, og det var nok derfor, jeg gav slip på forestil-

lingen om, at JEG skulle hjælpe DEM. Jo, der var stor fattigdom, men samtidig 

stor rigdom på alle mulige måder, og en oplevelse af betydningen af fællesska-

bet eller kæder af fællesskaber.

Men på dette tidspunkt ved du stadig ikke, at du nogle få år senere skulle stå 

midt i Sandinisternes oprør i Nicaragua i stedet for at studere litteratur på uni-

versitetet. Hvordan gik det til?

Nej, overhovedet ikke. Arbejdslejrene i Afrika tvang mig til at tage stilling til, om 

jeg var det rigtige sted, om jeg gjorde de rigtige ting. Det syntes jeg ikke syv 

måneder på universitetet gav mig et fornuftigt svar på. 

Jeg var blevet kærester med Michael, som var god til at fotografere, og 

som ligesom jeg havde rejst meget. Sammen var vi inde og se Jakob Holdts 

“Amerikanske billeder”, som viste hvad man kunne bruge billeder og lyd til. 

Wow! Film var dyrt, men lysbilleder kunne gå an. Jeg havde aldrig tænkt, at jeg 

skulle lave film eller være journalist. Men efter Jakob Holdt sagde vi til os selv: 

Det her kan vi også!

Så i 1978 beslutter vi, at vi vil ud i verden og lave billeder om den, og om mu-

ligheden for positiv forandring. Vi så os omkring, og vi blev fanget ind af udvik-

lingen i Mellemamerika, hvor der var et oprør i gang i Nicaragua. Overskriften 

var noget i retning af “USA’s imperialisme i Mellemamerika og den folkelige 

modstand”. 

Vi tager afsted i starten af 1979, og samtidig erklærer Sandinisterne deres 

endelige offensiv mod diktatoren Somoza. Vi får sprogundervisning i Guate-

mala, lærer nogle af Sandinisterne at kende, og så ender vi med at blive de to 

danskere, som befinder sig midt i det hele og bl.a. skriver 17 artikler til Infor-

mation. Hjemme igen laver vi så et lysbilledshow: “Frit Fædreland – eller dø” 

om revolutionen i Nicaragua.

Vi ville ikke bare ud og rejse, vi ville godt påvirke verden gennem vores for-

tællinger. Folk skulle være subjekter i vores fortællinger, ikke bare objekter. De 

skulle skildres som hele mennesker, i øjenhøjde, og med alle nuancerne. Jeg 

er ikke naiv, men jeg vil godt vise, at der er et liv på trods af undertrykkelsen, 

et liv med drømme og værdighed.

Alt det peger tilbage til mine oplevelser i Taita Hills i Kenya. Det var på man-

ge måder meget smukt, men vreden og sorgen kom jo fra min erkendelse af, 

at de piger, jeg var sammen med, aldrig ville få de samme muligheder som jeg 

selv. Det var bare ikke i orden, at de ikke selv kunne bestemme, hvem de ville 

giftes med, eller om de ville tage en uddannelse. 

Det mente jeg måtte laves om, og det skulle verden have at vide. Det var 

min mission. Sådan oplevede vi også Sandinisternes oprør i 1979. Det var et 

flot projekt, som omfattede store og brede grupper i samfundet. Og det blev 

bekræftet, da vi et år senere tog tilbage og lavede filmen “Revolutionens børn” 

om alfabetiseringskampagnen, som må anerkendes som en fantastisk indsats.

DA DEN STORE VERDEN KOM TIL ÆRØ
Nu bor du på Ærø, og i 2014 kommer der en stor gruppe flygtninge til jeres lille 

ø, bl.a. en gruppe uledsagede flygtningedrenge. Det skaber angst og usikker-

hed i lokalsamfundet, og du tager affære. Hvorfor det?

Første gang jeg læser om det, kan jeg mærke, at det er noget jeg må forhol-

de mig til. Kommunen indkalder til et borgermøde, hvor rigtig mange møder 

op, og jeg møder angsten, forbeholdene, forestillingerne og fordommene om 

flygtningene og de fremmede. Dette til trods for at Ærø jo har en historie om 

mennesker, der rejser ud i verden og kommer tilbage med masser af gode 

fortællinger.

Jeg huskede mine egne møder med mennesker i Afrika og Latinamerika, 

hvordan jeg var blevet budt velkommen med nysgerrighed. Så mit budskab 

på mødet var, at vi i stedet for at lukke vores døre skulle åbne op, byde dem 

velkommen og se dem i øjnene. Vi skulle stå nede på havnen med flag, for de 

havde været ude på en farefuld rejse, helt alene. Vi skulle undgå at lave den 

farlige opdeling i ‘dem og os’, for sådan er vi mennesker ikke skabt.

Det førte bl.a. til, at vi organiserede Besøgsfamilier, hvor man kunne invitere 

en flygtning på besøg, lave mad og spise sammen. Der kom hurtigt 25 familier, 
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  “Hoved ved hoved” slæbte vi 

grus til fundamentet for de nye 

klasseværelser højt oppe i Taita 

Hills, mens tillid, fis og ballade og 

gensidig respekt voksede frem.

Alle kom og var med til afslut-

ningsfesten, på den orange jord 

ved siden af skolen. Jeg troede 

jeg var i form, men festens ældste 

dame med tynde senede ben 

dansede mig i sænk, og gav 

mig grinende sin keramikpibe i 

afskedsgave.

Solnedgangs-aftener med de 

unge piger, og udsigt til verdens 

ende. Det var her en streng slog 

an, og min retning i livet tog form. 

Strengen spiller stadig indeni, - 

mere nuanceret, men fundamen-

talt den samme sang.

Jeg blev mindet om de mange 

unge på kanten af livet, jeg har 

mødt i Afrika, da uledsagede flygt-

ningedrenge kom til Ærø i 2015. 

Jeg blev vikar på Børnecenteret 

og begyndte at filme. Det blev til 

DR3 dokuserien RODLØS https://

www.dr.dk/tv/se/rodloes/-/rod-

loes-1-6#!/
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alle mulige slags familier, og det havde stor betydning for drengene – og for 

familierne. Mange holdninger til de fremmede blev ændret i de år, hvor flere 

hundrede drenge boede på øen i en periode.

Jeg gik også i gang med at filme og fulgte flere drenge over tid, da de måtte 

forlade Ærø. Det blev til Tv-serien “Rodløs” i samarbejde med DR-Ung og DR3. 

Serien følger fem af drengene på deres vej ind i et dansk ungdomsliv, alene 

som de er og med en usikker fremtid. Min dybeste intention med den serie er 

nok at vise – specielt de unge – hvordan “en fremmed kan være en ven, du 

ikke har mødt endnu”.

Du tilhører en generation, som har valgt at rejse ud op opleve verden på en 

bestemt måde. Du er én af de tusinder, som har brugt MS til at få et menneske- 

og kulturmøde i stand. Alligevel virker det som om Danmark er blevet mere 

fremmedfjendsk. Er missionen mislykkedes?

Det mener jeg ikke, man kan klandre MS eller tidligere MS’ere for. Fortællingen 

om Danmark som et fremmedfjendsk land er blot én af mange fortællinger, 

som viser noget helt andet. Eksempelvis fortællingen om Venligboerne. Vi har 

brug for “den gode historie” fra alle dele af verden, om mennesker der gør no-

get, som bringer os i den rigtige retning – socialt, økonomisk, menneskeligt og 

miljømæssigt. Fortællinger, der viser, hvor meget vi har brug for hinanden og er 

forbundet på så mange områder.

Det er klart, at vi ikke kan løse alle verdens problemer på Ærø, men vi viste 

trods alt, at der kom så meget gensidigt godt ud af åbenhed og modet til at 

åbne op for de fremmede, som kom til os for at søge beskyttelse. 

Forestillingen om, at vi bliver oversvømmet af fremmede, er jo ikke sand. 

Andre lande – især udviklingslande – har langt større udfordringer. Men vi har 

bestemt en udfordring i vores eget samfund med mennesker, som føler sig 

oversete. Mennesker som ikke har de relationer og den kærlighed, vi alle har 

brug for, hvis vi skal kunne fungere. 

Derfor tror jeg også stadig på, at vi har brug for ‘den store revolution’, som 

gør op med grådighed, ulighed og undertrykkelse. Samtidig med at vi har brug 

for at skabe relationer mellem mennesker præget af solidaritet, kærlighed og 

omsorgsfuldhed. 

Faktisk er det nok så meget det, som har præget mine og SPOR MEDIA’s 

film: Hvordan man kommer hjem som menneske. 

Som “ISABEL – på vej” om den chilenske flygtningepige, som beslutter sig 

for at vende tilbage til Chile.

Eller som i “ON-line med forfædrene” fra Zimbabwe, som jeg lavede sam-

men med Prudence fra Zimbabwe.

Der er også “Drømmenes hotel” om senegaleseren, som har boet 25 år i 

Europa og beslutter sig for at vende hjem og realisere drømmen om et hotel. 

Og selvfølgelig filmen om “Moussa Diallo – manden og musikken” om den 

unge musiker fra Mali, som slår sig ned i Danmark og bliver en resurse for 

vores land.

Du bor nu på Ærø, men du er fortsat en aktiv del af organisationen ‘SPOR ME-

DIA’, som du også er medskaber af, og som arbejder på et værdigrundlag, som 

svarer til dine oplevelser i Kenya i tidernes morgen.

Det er rigtigt. Jeg har siden 1980 været en del af SPOR MEDIA, som er en 

gruppe, en forening og et produktionsselskab, og desuden et rum for livslang 

refleksion. Lyd-dias blev starten, og senere også film. Det blev til samarbejde 

med Operation Dagsværk i mange år. 

Da vi kom til Havanafestivalen i 1985 med vores første film om “Revolutio-

nens børn” og så de mange latinamerikanske film, måtte vi bare gøre noget, og 

det blev til mange års promovering af over 100 film i distribution plus materialer 

og bøger.

Vi ønskede at nuancere billedet af vores ‘fjerne naboer’, lytte til DERES 

stemmer, skabe identifikation og bevidsthed.

Senere kom ZEBRA-netværket til, for at bygge bro mellem filmfolk, NGO’er 

og aktivister, der brugte AV som information og bevidstgørelse. Broer mellem 

Nord og Syd og Øst og Vest.

Jeg har altid haft lyst til at lave ‘gode’ film. Mine kunstneriske ambitioner og 

krav er kommet mere tydeligt til udtryk gennem årene, men jeg har aldrig sat 

form og udtryk over indhold.

Nu er SPOR MEDIA også en lille NGO, der støtter og arbejder med mindre 

NGO’er i Bolivia og Kenya og snart også i Sydafrika og Namibia. Så på en 

måde er jeg kommet “hjem” igen til Mellemfolkelig Samvirke, som jo netop 

bygger broer, skaber personlige kontakter og lader os spejle os selv i andres 

blik og sjæl!
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Nikker ydmygende og patroniserende i retning af den unge kvinde. Taler højt 

om hende, om hendes butik, om ungdommen, om Cameroun, Afrika i det hele 

taget og hvor slemt det hele står til. Det er et symptom, siger han. Nes par! 

Lyset falder skråt ind under det store halvtag. Midt i rummet er en platform 

af europaller. Der stiller man sine ting, når de er indregistreret hos den malaria-

syge stationsforstander, der hviler sig med hovedet lænet tilbage, svedende 

ved sit lille bord. På bordet foran ham ligger et hæfte med bagagekuponer. 

Fremviser man sin busbillet hos ham, registrerer han ens navn og telefonnum-

mer, og man er klar til at vente. 

Som jeg ventede, da Julie kom gående med Lionel på hoften og en rulle-

kuffert, et fjernsyn, en taske. Hvem hjalp hende? Jeg kan ikke huske, jeg så 

de ting før mange timer senere, da vi ankom til Bertoua, og vi skulle af, og hun 

sagde: jeg har et fjernsyn. Det står bagerst i bussen, bag sædet. Jeg hjalp hen-

de med det fjernsyn, som jeg havde hjulpet med Lionel, havde haft drengen på 

skødet, en hånd på hendes sæde, tæt på hoften, på ballen, tæt på stoffet, det 

blå stof med Esso-logoer strøet ud, med budskaber om olie, formuer og evig 

fremgang, merci a dieu!

Da hun kom ind, gik hun roligt hen mod bænken, hvor jeg sad. Man ved, at 

hun har set en, man ved, at det er registreret. Den hvide mand i rummet med 

hans grå, gamle, slidte skuldertaske, den med en dybrød bræmme af fedtet 

jord fra Centralafrika, der ikke går af i vask, den hvor stoffet er blankslidt af 

sand fra islams hellige ørkenbyer Chienguetti og Timbukto. Tasken hun med 

det samme har undret sig over, fordi hvorfor har en rejsende en slidt taske, når 

man har råd til at lade være? 

Hun har set den hvide mand i rummet. Hun har ladet som om, hun ved et 

tilfælde satte sig på bænken, tæt op af ham, men den hvide mand ved godt, 

det ikke er et tilfælde. Han ved det, fordi han har prøvet det før. Det spil. 

De unge ærgerrige damer med flotte bryster og stridt hår, der kan se mu-

ligheder. 

Den verden af ydelser, der skal udveksles. De mange drømme. De ulige 

kroppe i en ulige verden i en umage seng. Tyndt skumgummi, myggenet, gade-

larm og pludselig melankoli. Middagslur – som om. Den hvide mand ved det. 

Jeg vidste det, at min ventetid var blevet til noget andet. Den var blevet en del 

af et kompleks, hvor kødet er værdisat. Hvor det røde pas i min lomme har et 

slags magnetisk potentiale. 

Julie, sagde hun, da jeg spurgte, hvad hun hed. 

Hun gjorde sig mindre, end hun var. Mere piget og koket. Den maske ken-

der jeg, og jeg har forståelse for den, men den virker ikke på mig. Den er ikke 

tiltrækkende. Det uskyldige er kun uskyldigt, når det er det, ellers bliver det 

manipulerende og potentielt destruktivt, tænkte jeg, og bemærkede hendes 

slanke fingre, der skruede et skruelåg af en sodavand til drengen. 

Julie havde en stor blå dragt på, syet i den type stof man i Vest- og Cen-

tralafrika kalder VAX. På stoffet var der trykt Esso-logoer i forskellige farver. 

Benzinselskabets store platforme kan ses fra Atlanterhavskysten en dagsrejse 

mod Øst. Det er flammerne, der lyser op om natten ude over det begsorte hav. 

Først forstod jeg ikke, hvad hun sagde. Hun pegede på kjolens logoer, 

hun talte indforstået og nævnte noget med at arbejde, noget med et kontor i 

ALLE DE DRØMME 
OM ANDRE LIV
ET ESSAY AF
PEDER FREDERIK JENSEN

Det bedste i verden er at vente. Det er den måde, man vrister lidt sandhed ud 

af kaos. Især i Afrika og derfor også i Cameroun. Man sætter sig ned på en 

café, en bar, en plads eller som jeg på en bænk i busselskabet Overline Voya-

gers overdækkede ventesal. Man venter. Lader fingrene nulre gennem en pose 

saltede jordnødder, betragter en afpillet høne, der hakker korn til sig i støvet. 

Køber en sodavand hos den unge kvinde, der sidder halvt sovende på en hvid 

plastikstol med fødderne foran sig på en betonopsats. Hun har klip-klappere 

på. Hendes negle er malet i flere forskellige farver, der er spredt forgyldt støv i 

lakken. Hun har en rød bluse på med en tegning af Mini Mouse, tre roser og et 

hjerte. Hun ser op fra telefonen. Jeg tænker, hun sms´er med sin kæreste, en 

veninde, eller også laver hun ingenting. Afventer kunderne. Tager imod betaling 

og forsvinder i sin telefons uendelighed. Hun bliver nødt til at rejse sig, fordi en 

fedladen herre klager over, at sodavanderne ikke er kolde nok. Da hun rejser 

sig, ser jeg, at hendes bukser er lavtaljede, at de ikke passer til hendes krop. 

Hun må hele tiden have en hånd om bag på for at undgå at blotte det øverste 

af kløften, mens hun dovent slår sit røde, kinesiske fodtøj over betongulvet, 

hver gang hun tager et skridt hen mod den jakkesætsklædte, den ophidsede 

mand. Han står og slår ud med armene, så de brede reverser på hans halv-

femserjakkesæt ryger i vejret, som små vinger. De forgyldte knapper dingler, 

mens han ryster på hovedet, hæver stemmen, henvender sig til de nærmeste. 



    

180 181ESSAY

en mindre by ude østpå. Bartouiri, sagde hun. Sekretær. Så faldt ti-øren. Du 

arbejder for Esso? Hun nikkede, og drengen drak lidt mere af sin sodavand, 

mens hun lod mig vide, at han hed Lionel opkaldt efter Messi. Argentineren, 

hun holder af at se spille. Barcelona, hendes yndlingshold. De små skærme i 

de små stuer i de små byer. 

Alle de drømme om andre liv.

Så smilte hun. 

Hendes smil i det smalle ansigt. Hendes slanke krop i den store dragt. 

Jeg sagde, at jeg også har en datter. Jeg fortalte om hende og viste hende 

små film på min telefon. Hun var optaget af min datters lyse hår, hun var opta-

get af min kone. Hun er smuk, sagde hun. Vis mig det igen. 

Vi sad tæt på den bænk, og hendes fingre var ru men velplejede. Hun holdt 

om min hånd, når der var et billede, hun var særlig optaget af. Sne, vuggestu-

en, familie. 

Hendes slanke hånd og de ru fingre og Lionel, der sad på hendes skød og 

studerede mig, mens vi ventede på afgang, i noget man vel ikke kan kalde et 

rum, snarere et slags overdække, et halvtreds meter langt halvtag hos Overline 

Voyager, det busselskab jeg benytter mig af, når jeg rejser ind i regnskoven, 

væk fra den trykkende hovedstad, larmen, bilerne, mylderet. 

Det er et forstadie til helvede at bevæge sig gennem morgenmylderet fra 

centrum til det kvarter, der hedder Mwan, hvor busselskaberne holder til. Jeg 

har taget min rygsæk ned i receptionen på hotellet, jeg har betalt, og så har jeg 

åbnet den popnittede aluminiumsdør med det tonede slør hen over glasset, 

der holder sollyset, varmen og larmen ude. Jeg har åbnet døren og hanket 

op i den blå rygsæk. Jeg har vinket farvel til de velklædte receptionister og 

der har været et “på gensyn monsieur”. Det hører med. Jeg har stået der med 

rygsækken i de grønne cargobukser, stået et øjeblik og fået overblik inden jeg 

så har fundet ud til vejkanten, og med fingeren signaleret til de mange små, 

gule taxaer, at jeg gerne ville med, at jeg mod betaling ville klemme mig ind på 

bagsædet af en de små Toyotaer, hvor der så i forvejen har siddet en eller to 

andre. Jeg har sagt Mwan, når chaufføren har sat farten ned, og med sit krops-

sprog signaleret at han lytter for så at nikke eller afvise, måske ved at ignorere 

mig, måske ved at ryste på hovedet, måske ved at trække vejret og stirre i det 

venstre bakspejl for så at genfinde sin plads i trafikken. 

Det kræver stil at navigere en gammel, hakket Toyota rundt i mylderet. Det 

kræver, at man har identiteten med sig, som den gamle, der opførte sig som 

en privatchauffør fra svundne tider, der sad helt stift og ordentligt i sædet og 

som var cirka firs. Han kunne huske franskmændene og havde kørt allerede 

dengang og gjorde det den dag i dag med stil.

Han nikkede, og vi aftalte en pris, inden jeg smed rygsækken i bagagerum-

met, og konstaterede at smækken ikke kunne smække. Låsen virkede ikke. 

Det går nok, tænkte jeg, den er tung, den bliver liggende. Når man tænker på, 

hvor mange gange den har klaret det på bagsmækken af en pickup eller taget 

af en bus. Den bliver liggende. Vi kører ikke ret hurtigt.

Det eneste jeg skulle var at vente. Det er en af de her situationer, hvor man 

ikke ved, hvad man skal stille op med sin tidsopfattelse. Bussen kører om mor-

genen, det ved jeg. Samtidig ved jeg, at morgen betyder klokken elleve. Jeg 

ved også, at nu før man bevæger sig ind i halvmørket under Overline Voyagers 

halvtag og går ind til kassen, en sirligt muret åbning, og køber en billet af den 

tørklædeklædte kvinde, der bestyrer kassen, nu før stiger man om bord på 

bussen, når det bliver tid til det. Men jeg ved også, at jeg bevæger mig mod 

Overline i al for god tid, og at den forlomme, der gør mig til potentiel førstevæl-

ger af plads, koster mig tre eller fire timer på bænken. 

 

I sæsonen rister man palmelarver over kulbækkenerne. De hvide, oliemættede 

larver spiddet på pinde er lige til at pille af. Børnene elsker det, fortalte Julie 

nogle timer senere, og spurgte om jeg ville smage. De samme fingre. Denne 

gang trak de en larve af en pind og rakte det til drengen. 

På det tidspunkt befandt vi os på hovedvejen et sted mellem Yoaundé og 

Bertoua i det centrale Cameroun. Bussen holdt ind for forfriskninger. De sæl-

gende stimlede sammen.  

Vi havde siddet på bænken i Mwan nogle timer som forudset. Jeg havde 

bemærket, hvor stille og tålmodig Lionel var. Han sad det meste af tiden hos 

sin mor, lidt tilbagelænet ind mod hendes skulderparti. Når hun gik på toilettet, 

rakte hun ham til den kone, der sad ved siden af hende på bænken. De kendte 

ikke hinanden. De havde talt lidt, rykket sammen og fra hinanden efterhånden 

som der kom flere ventende. Konen havde nogle store poser med, spraglede 

og tunge. De stod på Europalle-platformen sammen med sække med korn, 

rygsække, kufferter og en stor bunke kinesisk plastikudstyr, der vel skulle sæl-

ges i en eller anden fjerntliggende butik inde i grænselandet. Der lå vandkan-

der af den slags man bruger, når man skyller efter på latrinerne. Den slags, der 

stod på række ved siden af busstationens lille kiosk, den slags man lige løfter 

og fylder med vand i en tønde, før man forsvinder i dassets mørke. 

Men Julie rakte bare kvinden barnet, barnet accepterede sin skæbne. 

Drengen, en køn intelligent knægt, sad og stirrede frem for sig, mens hans mor 

skred hen over den lille plads mod aflukket i hjørnet. Hun købte vel kiks med 

tilbage, mere sodavand, som hun, uden tanke på sukkerniveau, hældte på den 

lille biologiske maskine, der var opkaldt efter den geniale dribler. 

Mwan er en lang gade i en forstad til hovedstaden. Det er et stort kaos. 

Busser bakker ud fra de mange selskabers små stationer, knallerter i hund-

redevis fiser ind og ud mellem ventende biler, dyttende taxaer og tunge die-

seltrucks med varer og byggematerialer på ladet. Det er et område i byen, 

man gerne undgår, hvis man ikke er nødt til at tage derhen. Der er forurenet, 

larmende og stresset. De mange, unge mænd, man møder alle steder på kon-

tinentet. Dem, der har en lille tjans med at sælge lidt på gadeplan, eller som her 

at skaffe kunder i butikken, er over en med det samme. Det er en lind strøm af 

påtrængende, der reklamerer for netop det selskab, de får procenter hos. De 

mest påtrængende forsøger at tage fat i ens taske, for på den måde at skubbe 

en i deres retning. 

Men jeg har billet med Overline, siger man så.

Og hvor skal du hen?

Til Bertoua. 

Åhhh, men vi kører hurtigere, vi har en tidligere afgang, vi har færre ulykker, 

forsøger de sig. 



182 183ESSAY

Så må man holde på sit og sige, at man har købt billet eller bare sige tak men 

nej tak. 

De samme drenge og unge mænd hjælper til, når busserne skal lastes. De 

løber omkring med orange eller gule veste på. Deres ansigter og tøjet minder 

om de drenge, man ser på forsiden af aviserne, på tv og på internettet i disse 

år. De unge mænd, der søger lykken i Europa. Unge mænd med for lidt tøj på 

og små tasker med identitetspapirer om halsen. Her står deres tilhørsforhold 

bag på vesten. Logo og selskab. Man ser det for sig, hvordan de smider den 

og skrider. Rejser ind i ørkenen mod Libyen og, hvis det hele lykkes, et langt liv 

i en forstad til Liège eller Uppsala.  

De store mængder varer og bagage bliver løftet fra platformen og båret 

hen til bussen, hvor de mange kasser og pakker og dyr og varer forsvinder i 

stuverummene underneden, men også i kabinens hemmelige hjørner, som det 

sted Julies fjernsyn endte. 

Det er signal til, at vi snart skal af sted, og jeg plejer at forsyne mig med 

drikkevarer og lidt at spise, måske går jeg en hurtig tur ud i solen, ud i kaos 

og glor til højre ned mod det område hvor kineserne er ved at bygge en stor 

omfartsvej, der skal tilsluttes en af de motorveje, de også er med til at bekoste 

og konstruere. 

Ellers ser jeg bare på livet og venter. Venter på den malariasyge, der om lidt 

vil vågne af sin døs og med svedige, let rystende hænder, vil begynde at tale i 

en mikrofon. Han opridser destination og stop undervejs, og så begynder han 

på navnene. 

Det første eller andet er mit. Jeg har ventet længst. Tidspessimisten fra 

det høje nord, der som den eneste har taget ordet morgen alvorligt, og rent 

faktisk stod ved billetlugen da det stadig, ifølge mit indre ur, var morgen og 

ikke formiddag. 

Mit navn blev nævnt, og jeg gik op til bussen. Jeg fandt et sæde, i det jeg 

mente måtte være skyggesiden. Jeg skubbede min grå, sandslebne taske ind 

under sædet foran og satte mig til rette, mens bussen langsomt fyldtes. På et 

tidspunkt dukkede Julie og Lionels ansigter op. Hun havde mod på at sætte 

sig hos europæeren. 

Mens vi kørte, fortalte hun om sin søn, om sig selv. Det kom i små, afmålte 

portioner. Hun levede ikke med drengens far. Manden var ældre, velhavende, 

han kom fra den engelsktalende minoritet ved Atlanterhavskysten. Havde han 

været hendes chef? 

Hun var blevet gravid. Det er sagens kerne. Hun var blevet gravid, men han 

ville ikke gifte sig med hende, fordi hun var fransktalende, og derfor ikke en 

del af det gode selskab. Hun forklarede mig sammenhængen, men det gik hen 

over hovedet på mig. 

Der er to ting, der er svære at forstå, sagde jeg til hende, mens vi for alvor 

slap Yaoundés bebyggelse og kom ud i den begyndende skov. 

Det ene er familieforhold i et land som Cameroun men også klanforhold. 

Det med hvor, hvad, hvem I hører til, sagde jeg og så på hende. 

Hun var enig og forsøgte igen at forklare mig, hvorfor hun ikke kunne regne 

med andet end økonomiske bidrag fra manden. Hans familie ville aldrig god-

kende hende, sagde hun, og jeg kunne mærke usikkerheden. Ikke vreden. Den 

var der ikke. Ikke udadtil. Men usikkerheden, der var så udtalt også selvom 

hun havde sit eget job. Hvis han slår kassen i, skubber hende og Lionel fra 

sig eller dør er hun selvforsørgende. Jeg forsøgte at finde ud af, om manden 

havde skaffet hende jobbet i Esso. Om det var hans måde at sikre hende på, 

men hendes svar var uklart. 

Imens hun fortalte mig de her ting, gik Lionel på omgang. Til at begynde 

med havde en dame, der sad overfor taget imod ham, så Julie kunne komme 

på plads. Så kom han tilbage til sin mor og endte hurtigt hos mig. I de små 

pauser, der opstår når mennesker fortæller lange og vigtige historier om deres 

liv, talte vi om drengens evner og alder. Han kunne tælle. Ikke bare til ti men til 

tyve, tredive, fyrre. Han var under tre ifølge moderen, men han havde en spe-

ciel hukommelse og var optaget af tallene. 

Jeg leger meget med ham, sagde hun. Vi øver de her ting, og jeg forestille-

de mig den unge kvinde, der blev udstationeret i den ene besynderlige udørk 

efter den anden. Jeg forestillede mig den unge kvinde lege med sin søn for at 

få tiden til at gå. 

Jeg forestillede mig hende gøre sig smuk, sætte håret og bande over de 

stride krøller, de lidt lysere extensions. Jeg ser for mig, hvordan hun vælger 

kjole og går ud, når kedsomheden bliver for alvorlig, for dyb. Hvordan han bli-

ver placeret hos en nabo, en dame i huset ved siden af, en pige i puberteten, 

der alligevel snart skal være mor, og som derfor ingen indsigelser har mod 

verdens gang og hierarkierne. Jeg tænkte det, fordi hun antydede det. 

Jeg elsker at danse, sagde hun. Jeg går meget ud. 

Jeg så ud af vinduet, mens bussens urolige gang over den dårlige asfalt 

satte sig i min krop og vores hofter og skuldre stødte mod hinanden i små blø-

de bevægelser. Vi kom gennem den store kontrolpost, der skiller landzone og 

byzone og inden længe begyndte det at tykne til i det grønne. 

Første gang jeg besøgte Cameroun og kørte østpå var for at skrive om 

flygtninge fra CAR (Den Centralafrikanske Republik), da der forlød rygter om 

muligt folkemord og storskalaflugt i 2014. Jeg tænkte: det her er regnskoven. 

Jeg befinder mig i regnskoven. Men det gjorde jeg ikke. Det var det utrænede 

øje, der så, for siden skulle jeg sande, at regnskov er en helt anden og meget 

mere total oplevelse. Det grønne man kører igennem med bussen er plantager. 

Det er kautsjuk, gummi. Det er ananas. Det er hurtigvoksende træ til pinde-

brænde og brændsel. Alle de områder man passerer igennem er blevet fældet 

inden for de sidste halvtreds år. Man er begyndt tæt på hovedstaden og har 

så trængt skoven tilbage område for område, træ for træ, dyr for dyr, stamme 

for stamme. 

Jeg sad og faldt lidt hen i bussen, og tænkte over hvad min ven Vernant 

Messe, havde fortalt mig om skoven. Vernant er Baka, det vil sige, han tilhører 

den oprindelige befolkning i skovene. De mennesker vi med et nedladende ord 

kalder pygmæer. Han er uddannet skolelærer og har brugt sit liv på at etable-

re en NGO, der hedder Okani. Okani arbejder for Bakafolkets rettigheder og 

overlevelse. Vernant og jeg sad i en bil, i det samme område jeg kørte igennem 

med bussen, da han sagde: alt det her var regnskov, da jeg var barn. Så kom 

italienerne, libyerne, tømmerselskaberne, og nu er der ingenting tilbage.   
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Den lille NGO holder til i Bertoua men arbejder i hele den sydlige del af Ca-

meroun. Det forklarede jeg Julie, der ikke vidste, hvem Baka var. Hun kendte 

ikke til landets oprindelige befolkning, før jeg sagde: pygmæ, så lyste hendes 

øjne op. 

De små mennesker, sagde hun. 

Lidt før smed hun en tom plastikflaske ud ad vinduet, mens vi kørte. Den 

landede og forsvandt i rabatten. Når bussen standser ved en kontrolpost, ser 

man et spor af skrald, primært plastik, der slanger sig i begge retninger langs 

vejen. 

Jeg sagde ikke noget. Don´t litter, står der langs vejene i USA. I flere lande 

i Afrika er man begyndt at forbyde plastikposer. I Indien modarbejder man 

ophobningerne af det uomgængelige materiale. Det ved Julie ikke noget om. 

Hun smider sin flaske, på samme måde som hun ikke kender til Baka, og som 

de fleste i Cameroun viser hun sig at være fordomsfuld qua sin uvidenhed. 

Uvidenhed er ikke et fænomen, der er specielt camerounesisk. Det er menne-

skeligt som vold og kærlighed og sorg og glæde. Det kan både bekæmpes og 

kultiveres, man kan tage ved lære, men det er ikke det, jeg rejser i Centralafrika 

for. Jeg rejser for at se og lytte uden at kommentere. 

Vernant lærer mig om oprindelighed, når vi kører rundt i landet. Julie lærer 

mig om ulighed, og om hvor svært det er at være kvinde. 

Skoven lærer mig om ressourcer. De store barberede sletter vi passerer 

lærer mig om grådighed. 

Så jeg tog ved lære af plastikflasken og sagde: Ja, De er ikke så høje. De 

fleste af dem. Jeg fortæller hende om mit endemål: Mambale, byen ude ved 

grænsen til Congo. En korsvej midt i verden, hvor Okani har feltarbejde. 

Min ven Charles bor derude det meste af tiden, sagde jeg til Julie. Men i 

disse dage er han hjemme i Bertoua. Hjemme hos sin kæreste Mamadou. Det 

er dem, jeg skal ud til. 

Julie nikkede. Fra da af spurgte hun til Charles, som om han var en ven, en 

hun kendte. Fra da af var han hendes storebror, grand frère. En af de definiti-

oner, der gør det muligt at navigere i de komplekse, sociale strukturer, der er 

så interessante ved Vest- og Centralafrika. Måden man overlever på, især som 

kvinde, er knyttet så utrolig nært til ens evne til at placere sig i stærke venska-

ber og familiære hierarkier. 

Jeg var endnu bare en hvid mand. Det skulle ændre sig. Lige nu sad jeg 

med hendes søn, mens vi begge blev tavse. 

Så holdt bussen ind ved madboderne. 

Pigerne ude på gaden slog deres saronger om sig, og sikrede de var bun-

det ordentligt. Så løftede de deres store fade op på hovederne og falbød kogte 

æg, grillspyd med kylling. Suppe og brød. Kolde sodavand. 

Vi steg ud. Jeg spiser aldrig i gadekøkkener, når jeg kører med bus. 

Men Julie smilte og syntes, det var sjovt, jeg ikke havde lyst til larver. 

Hun købte et par spyd og stak dem til drengen. Jeg gik ind og tissede. Det 

var en krog bag en bygning. En af de her bygninger i gasbeton med bølgeblik-

tag. En af de her bygninger hvor pudsen skaller af, og hvor der står ting skrevet 

lidt tilfældigt. Der kan stå: toilet. Der kan stå Boulangerie. Der kan stå Coiffure. 

Der kan stå noget, der ikke giver mening, en grafisk fremstilling, der vinder ved 

sin skønhed. En lidt kantet tegning. Den form for skønhed, som efterladte eller 

henfaldne bygninger kan have. 

Et par damer skubbede den slidte låge til toiletområdet op. De kom gående 

gennem det ujævne, jordede terræn i deres store kjoler. De holdt i en snip og 

løftede stoffet fra støvet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan de 

forretter deres nødtørft med alt det stof omkring sig. De tykke kroppe og de 

små sko. Der er selvfølgelig tale om års træning, men hvad gør man? Jeg tæn-

ker over kvinder, der menstruerer, børn der skal have skiftet ble. Ældre, der ikke 

kan holde på vandet. I Europa er der taget højde for den slags i arkitekturen og 

indretningen af alt fra infrastruktur til socialstat, men her ved man, at ansvaret 

ligger hos de yngre. Det ligger hos kvinderne. De unge, teenagere, der må 

følge deres blinde onkel rundt i verden, så han ikke skvatter i en af de åbne 

kloaker. Der må hjælpe de ældre på toilettet. Det tænker jeg, mens kvinderne 

passerer med deres løftede hager og afblegede hud. 

Jeg betaler og finder rundt om huset. 

Lidt efter er der afgang. Julie er bekymret for min mave. Hun mener, at 

jeg burde spise lidt. Jeg tager en pose nødder og tømmer den hurtigt. De 

saltede jordnødder i denne del af verden slår alt! De smager så godt, så friskt, 

salt og perfekt, at bare tanken kan få mig til at tude. Jeg drikker vand, mens 

vi kommer fri af den lille by. Næste stop er Abong Mbang. Det er den sidste 

by i regionen Centralcameroun. Efter det er det Øst. Det er de store skoves 

land, krybskytteri, døde elefanter, hangorillaer på vejen, flygtninge, kinesere, 

exploitation forestièr, bushmeat og malariaens land. Øst er rød zone på uden-

rigsministeriets advarsel til badegæster. Øst er myte og hårdt liv. Især hvis du 

spørger de privilegerede camerounesere i hovedstaden, når du møder dem i 

deres fine hyttesko. De ved ingenting. Derude, siger de, er der ikke andet end 

små mennesker og prostituerede. Små menneske, spørger jeg. Ja, de der pyg-

mæer. Små, uduelige og fordrukne mennesker. Man nikker. Så siger de: du skal 

bare tage alkohol med til dem, så vil de gøre hvad som helst.  

Bertoua hvor jeg skal hen i første omgang er lokalhovedstad. Det er byen 

hvor administrationen hører til. 

En mand rejser sig fra sit sæde. Han er stor og må næsten bukke sig for at 

kunne stå oprejst. Han finder en pose på hattehylden. Så råber han. 

Alle ser op. Hvad nu? Man kan aldrig vide, hvad de højrystede vil. Han løfter 

en flaske og begynder sin tale. Jeg har hørt den før. Han står på det samme 

sted og stiger af i Abong Mbang. Han sælger et produkt, der hedder: PANAX 

AFRICAIN + MORINGA, det nye medicinske produkt. På den seddel han deler 

ud, kan jeg læse, at det hjælper mod mindst 17 forskellige lidelser lige fra ma-

veonde over slangebid til hjerteproblemer. Og på den lange, meget velinstude-

rede og perfekt udførte kvaksalvertale han holder, mens bussen ruller østpå, 

kan jeg forstå, at kvinder kan bruge det mod “sort” menstruation, at mænd kan 

have gavn af det, hvis de ikke producerer nok sperm, og at det så også er en 

brugbar kur mod malaria. 

Ikke noget under at hænderne ryger i vejret, da mandens femten minutter 

lange tale hører op. Femten minutter i en anden verden og miraklernes tid. 

En verden hvor folk rejser sig fra sygelejet, hvor impotente gør golde kvinder 

gravide, hvor de ældste danser, som var de unge igen. Hænderne ryger i vej-
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ret, og han finder en lille sæk fuld af flasker. Så vidt jeg kan se, er der to typer, 

der skal nedsvælges med en skefuld eller to i en eller anden kombination, alt 

efter om man har feber eller sukkersyge, er solskoldet eller ikke kan sove om 

natten. De mange mennesker i bussen køber stort ind. Der er “promotion”, kan 

jeg forstå, tilbud, men det virker lidt som fødselsdag i Føtex, som om, det er 

et særligt tilbud, der altid er der, og man skænker forbrugerstyrelsen en tanke, 

mens folks fedtede pengesedler forsvinder i lommen på den store mand, der 

som afslutning har et tredje produkt, han også gerne vil præsentere. Julie tror 

ikke på det og så alligevel. Jeg kan mærke, at hun har det, som andre jeg har 

mødt i den her del af verden. Det skader ikke at holde på to heste. Den vestli-

ge videnskab, der er dyr og kræver eksperter overfor skovens videnskab, der 

bare kræver at man hælder sine surt opsparede skillinger ned i en stor åben 

sæk, der så med et snører sammen og forsvinder med den høje skuespiller ud 

i mylderet på busstationen i Abong Mbang. 

Julie vil ikke indrømme det, kan jeg mærke. Jeg kommer i tanke om feti-

cherne over døren hos den meget troende, muslimske familie i Kaolak, Sene-

gal, hvor jeg boede på en rejse for snart mange år siden. Det taler vi ikke om, 

sagde min rejsefælle, og jeg nikkede. Da kristendommen kom til Norden, præ-

gede man de norrøne guder på bagsiden af medaljoner, der ellers var prydet 

med kors, fortalte jeg, mens vi lå på et tæppe uden for familiens gæstehus. Vi 

lå under stjernerne og røg efter vores fælles rejse ud af Sahara.

Kan man stole på de nye guder? Det spørgsmål stiller man i Senegal. Det 

spørgsmål stiller man i Cameroun. Det spørgsmål er man begyndt at stille igen 

i Europa, hvor veluddannede mennesker lige pludselig nægter at vaccinere 

deres børn mod mæslinger. Konsekvensen kender vi, men det ændrer ikke 

på menneskets mishag og besynderlige behov for at problematisere faktuel 

viden. Det virker sært provokerende, når det handler om ens barns potentielle 

helbred, men på mine rejser i grænselandet mellem Cameroun, Congo og Den 

Centralafrikanske republik, har jeg mødt mange mennesker, der ville trække 

på skuldrene og sige: tja bum bum og købe et par flasker PANAX AFRICAIN + 

MORINGA til indvortes brug. 

Hvis jeg stillede mig kritisk, ville de fortælle en historie. Som Charles, der 

fortæller om sin tidligere svigermor, at hun er dømt for hekseri i Congo. Det er 

ikke en vittighed. Det er ikke forkert, siger han. 

Jeg kommer i tanke om historien, og fortæller den til Julie lige inden vi 

ankommer til endestationen i Bertoua, hvor Charles kæreste Madelaine venter 

på mig. Jeg ser hende ud ad vinduet. Det er blevet mørkt. Hun er ikke så høj. 

Hun er senestærk af at arbejde i sin store have. Hun er klædt i gult. Hun vinker, 

da hun ser mig i vinduet. Jeg har skrevet en seddel til Julie med mit telefon-

nummer. Jeg har været i tvivl, for hvad forventer hun? Hun skal videre samme 

aften med Lionel og sit fjernsyn. Ind i en anden og noget mindre bus. Hun siger, 

at hun har et ærinde i Bertoua en af de kommende dage. Det tror jeg ikke på, 

men jeg lader som om. Så kan vi ses, siger hun. Jeg siger ja. Jeg siger: ring og 

går ud af bussen med hendes store tv. Jeg stiller det op af en søjle ude under 

halvtaget, mens Madelaine kommer hen imod mig. Vi hilser med stor gensyns-

glæde. Jeg præsenterer Julie, der har travlt og beder en ung mand hjælpe sig 

med sine tasker. 

Mamadou siger kom og prajer en af de mange knallerttaxaer. Det er blevet 

mørkt. Jeg sætter mig op bag hende på sædet. Så sidder vi der, chaufføren 

helt fremme på tanken, Mamadou, den mindste, i midten og mig bagerst med 

den store blå rygsæk som dum kontravægt. 

Jeg tænkte på Julies ansigt, da jeg fortalte om Charles tidligere svigermor. 

Hvordan hun nikkede alvorligt og uden at trække på smilebåndet. Når jeg for-

tæller historien i Danmark, lyser folk op i store smil og ryster uforstående på 

hovedet. 

For, som jeg sagde til Julie, hun blev dømt for mord i Congo. Hun blev dømt 

ved en rigtig domstol. Ved du, hvad hun havde gjort? No, svarede Julie. Hun 

havde forvandlet sig til en ugle. Så var hun fløjet hen over grænsen til Congo. 

Der havde hun hekset og slået sine fjender ihjel. 
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MS 1989-2001
PARTNERSKABERNE, 
MILJØBISTANDEN 
OG MENNESKEMØDET
KNUD VILBY

Ingen tvivl om, at arbejdet med at nytænke og modernisere frivilligprogram-

met var den centrale udfordring i 90’erne, og det lykkedes i høj grad.  

Men nok så imponerende var det, at MS lykkedes med at få et bredt flertal 

i Folketinget til at vedtage en storstilet global miljøindsats i kølvandet på den 

globale miljøkonference i Rio i 1992. Det vidnede om foreningens solide 

placering i det danske udviklingslandskab, både nationalt og rundt om 

i landet, hvor MS-grupper forankret i et stærkt værdigrundlag omkring 

menneskemødet gjorde en stor indsats. 

FRIVILLIGPROGRAMMET SKULLE VENDES
Fagligt stærke unge danskere, der arbejdede som ulandsfrivillige, var kernen 

i det mellemfolkelige arbejde. De frivillige identificerede og løste mangfoldige 

problemer i fattige samarbejdslande i Syd. De arbejdede i landbrug og med 

uddannelse. De var i sundhedssystemet, og de byggede og konstruerede. 

Ofte var den støtte, MS-landekontorerne kunne give, ret begrænset. Det 

var et liv for selvstændigt tænkende og handlende unge danskere, og selv om 

ikke alt var vellykket, var der rigtig meget, der var. De frivillige gjorde nytte, og 

der blev knyttet livslange bånd mellem Nord og Syd.

Men som årene gik, blev det også klart, at det ikke var os, der skulle defi-

nere problemerne i Syd og prioritere, hvem der skulle løse dem og hvordan. 

Fattige landes udviklingsproblemer kunne heller ikke løses, ved at nogle hund-

rede dygtige danskere udfyldte huller i uddannelses- og sundhedssystemer. 

Og selv om de frivillige bestræbte sig på at inddrage lokalbefolkningen, var det 

naturligvis ikke tilstrækkeligt.

Der var brug for at vende programmet, og det skete fra 1987 og frem gen-

nem 90’erne. Begreberne “folkestyret udvikling” og “partnerskaber” stod helt 

centralt. Det var de folk, vi samarbejdede med i Syd, som selv skulle styre 

Dette billede pryder forsiden 

på Brundtland-rapporten om 

“Vores fælles fremtid”, som 

MS udgav i 1987 i samarbejde 

med FN-forbundet. 

Sammen med Danmarks 

Naturfredningsforening 

spillede MS en koordinerende 

rolle i de danske forberedelser 

til FN’s konference om miljø 

og udvikling i Rio de Janeiro 

i 1992.
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udviklingen. Begrebet blev lanceret i 1987 af daværende formand John Marti-

nussen, og det videreudvikles indtil “MS i Syd” programmet for partnerskab og 

udvikling blev vedtaget i 1993.

Vi skulle ikke længere have MS-projekter, som lokalbefolkningen i samar-

bejdslandene i større eller mindre grad blev inddraget i. I stedet skulle vi have 

lokale partnere, der selv definerede deres behov. Samarbejdet mellem MS og 

partnerne skulle baseres på “kontrakter”, som fastlagde, hvad de lokale part-

nere selv leverede, og hvad de forventede af os. 

Det var lidt af en revolution. For når partnerne selv skulle prioritere og defi-

nere, kunne det blandt andet være, at de hellere ville have en bil til transport 

end en dansk u-landsfrivillig. Samarbejdet stillede store krav til partnerne, men 

også nye og vanskelige krav til os selv. Var vi i stand til at levere den bistand og 

det samarbejde, som partnerne prioriterede højest?

Ændringerne skete på et tidspunkt, hvor vi havde set nye generationer af 

mere veluddannede unge vokse op i samarbejdslandene. Pludselig oplevede 

vi også, at lokale myndigheder krævede dokumentation for, at en bestemt ar-

bejdsopgave ikke kunne løses af egne statsborgere, før de ville sige ja til at 

give en dansk håndværker en arbejdstilladelse. Reglerne i udviklingslande be-

gyndte at ligne dem, vi praktiserede i Danmark. 

Opgaven med at ændre frivilligprogrammet var ikke let, og den blev også 

udsat for kritik. Ikke alle partnerskaber var så ligeværdige, som de burde være. 

MS var ikke altid god nok, som den partner der kom udefra. 

VIGTIGE BEGIVENHEDER
1989 MS-prisen for “Folkestyret og bæredygtig udvikling” etableres. – Ind-

vandrersektionen udvides og udvikles i disse år. – Fortsat decentrali-

sering med flere opgaver til Århus.

1991 Den første “Images of Africa” festival gennemføres, med støtte fra 

MS. Det fører senere til etableringen af Center for Kultur og Udvikling 

(CKU) med aktiv MS-deltagelse i forretningsudvalget. – MS stiller for-

slag om, at Danmark ikke alene skal yde 1 % i udviklingsbistand, men 

også 0,5 % til Østeuropa og 0,5 % til miljø. – Regionalt frivilligprogram 

starter i Mellemamerika med accept fra Danida. – MS-programmet i 

Botswana får som det første landeprogram en national koordinator. – 

MS har ca. 80 lokalgrupper rundt i Danmark.

1992 Frivillige sendes på korte ophold til flygtningelejre i Kroatien. – Styrel-

sen vedtager handlingsplan for miljø og udvikling.

1993 “MS i Syd” om partnerskab og udvikling vedtages som det nye grund-

lag for arbejdet i landeprogrammerne. – “Half and Half” vedtages som 

grundlag for MS’ arbejde med kvinder i landeprogrammerne. – MS-

Fyn starter samarbejde med bl.a. Flygtningehjælpen og Dansk Røde 

Kors om et ‘mellem folkeligt hus’ i Odense.

1994 Foreningens 50 årsjubilæum fejres blandt andet med et stort arrange-

ment i Ridehuset i Århus. I forbindelse med jubilæet udgives bogen 

“Luk op – luk verden ind”, redigeret af formanden, Knud Vilby.

1995 Ekstern konsulentgruppe laver gennemgang af MS’ kapacitet til at 

gennemføre ‘MS i Syd’ programmet. – MS deltager aktivt med partne-

re fra Syd i det stort anlagte “Sociale Topmøde” i København organi-

seret af FN og udenrigsministeriet.

1997 Der udarbejdes MS i Syd materiale om, hvordan man skal program-

mere, monitorere og evaluere partnerskaberne.

1998 MS udgiver pjecen “Etnisk personalepolitik – en startguide”.

1999 I forbindelse med den danske grundlovs 150-års jubilæum gennemfø-

rer MS en grundlovskampagne, hvor der sættes en sydvinkel på fejrin-

gen. MS udgiver en pamflet, hvor grundlovene i Danmark, Sydafrika, 

Kenya, Zimbabwe og Nicaragua sammenlignes af repræsentanter for 

de forskellige landes civilsamfund.

2000 Gennemgang af MS i Syd programmet af eksterne konsulenter, med 

eksempler fra ti af MS’ landeprogrammer. – MS er medarrangør af den 

første Pigefestival – en festival for minoritetspiger i Nordvest kvarteret 

i København, med deltagelse af mere end 600 minoritetspiger. – “So-

lidaritet 2000” blev det største MS-arrangement nogensinde, med 

gæster fra mere end 55 lande. Ingredienserne er social udvikling, mil-

jø, unge, krig, kvinder, humanitære organisationer, demokrati, medier, 

partnerskab, globalisering. Idéerne samles i et manifest på 70 sider, 

som skal danne rammen for MS’ arbejde i det 21. århundrede.

2001 Repræsentantskabet vedtager “Solidarity through Partnership”. To 

indbyrdes afhængige målsætninger skulle guide MS’ politik: Fattig-

domsbekæmpelse og interkulturelt samarbejde. Alle aktiviteter i part-

nerskaber, landeprogrammer og ungdomsudveksling skulle afspejle 

begge målsætninger. 

2002 Anders Fogh Rasmussens regering beslutter, at MS’ budget skal re-

duceres kraftigt, og det betyder indskrænkninger af flere landepro-

grammer. – “Fredag mod fremmedfrygt” på Rådhuspladsen den 8. 

februar i kampen mod den stigende fremmedfrygt i Danmark. Mere 

end 200 organisationer og foreninger støttede arrangementet, med 

MS som hovedkraft. Bl.a. medvirkede musikerne Alberte Winding og 

Etta Cameron. Erik Clausen var konferencier, og omkring 25 000 men-

nesker deltog.

PARTNERNE KOM I CENTRUM
Partnerskaberne stillede nye krav til de frivillige. Vi havde allerede gennem 

nogle år set en tendens til, at de udsendtes gennemsnitsalder voksede, og 

den udvikling forstærkedes nu. I nye partnerskaber var der mere brug for folk 

med organisationserfaring, og nogle gange for administratorer og bogholdere. 

Der var mindre bud efter de helt unge. Og antallet af udsendte faldt. 

Der var opbakning, men også kritik fra det danske bagland, og blandt an-

det en kritik af, at placeringer, hvor en fagligt dygtig ulandsfrivillig i hvert fald 

gjorde nytte, blev erstattet af mere abstrakte uklare blækspruttefunktioner, 

som ikke altid fungerede.

Debatten genoplives vist stadig, når gamle frivillige mødes. Men jeg er ikke 

i tvivl om, at retningen var rigtig. Det gik hurtigt i disse år. Der var nye forvent-
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ninger og blev stillet nye krav. Folkestyret udvikling og partnerskaber, som klart 

placerede langt mere ansvar lokalt, var ét af de nødvendige svar.

Det var også nødvendigt i oplysningsarbejdet i Danmark. Vi havde i årevis 

talt om den dobbelte målsætning. Danske frivillige skulle rejse ud og gøre en 

faglig indsats, og så komme hjem og lave oplysningsarbejde og bruge deres 

egne erfaringer. Utallige var de avisartikler og radioindslag, som i 70’erne og 

80’erne præsenterede vilkårene i udviklingslande via danske u-landsfrivilliges 

øjne. Det var værdifuld oplysning, der kom ud i alle hjørner af samfundet. 

Jeg har siden ofte sammenlignet med tiden under og efter Anders Fogh 

Rasmussen, hvor Danmark sender flere soldater end civile ud i verden. Men-

neskemødet blev militært, og det har på en ulykkelig måde svækket billedet af 

de civile indsatser.

Men den dobbelte målsætning var ikke uden problemer. Ikke alle udsendte 

følte sig lige forpligtede, og der var også en risiko for at VI som hjælpere fik en 

alt for central placering i oplysningsarbejdet. MS-frivilligprogrammet var stort, 

og samtidig lå Danmark internationalt i top med bistand. Der var givetvis dan-

skere, der fik den fejlopfattelse, at udvikling især er noget, der skabes med 

bistand fra nord.

Også af den grund var det vigtigt at få anerkendt, at det er lokalbefolknin-

gerne i Syd, der står i centrum.  

MS FIK MILJØBISTANDEN IGENNEM…
Udviklingen af programmet “MS i Syd – partnerskab og udvikling” står som det 

helt centrale i 90’erne. Det står også centralt, at ændringerne blev til i et meget 

spændende og vidende politisk miljø. Baglandet for MS bestod i høj grad af 

erfarne folk, der havde været ude enten som frivillige eller i arbejdslejrprogram-

merne. Der var stærkt med- og modspil. Det var temmelig forrygende, både i 

sekretariatet, ved repræsentantskabsmøderne, på rejser til programmerne og 

i styrelsen.

Årene var præget af, at vi havde stor tro på os selv og på MS som organi-

sation. Vi havde en særlig status som civilsamfundsorganisation. Trods lejlig-

hedsvis politisk kritik var der en anerkendelse af MS’ værdi. Derfor fik MS ikke 

blot støtte via bistandsmidlerne, men også fra andre offentlige kasser – til op-

lysningsarbejde og til indvandrer- og flygtningearbejde (på et tidspunkt hvor 

det arbejde ellers ikke havde megen offentlig bevågenhed).

Vi favnede bredt, og vi kunne være med til at sætte nationale dagsordener. 

Den 1. oktober 1992 sendte MS et brev til alle Folketingets medlemmer, 

hvor vi foreslog, at Danmark – udover at fastholde udviklingsbistanden på 1 % 

af bruttonationalproduktet – også skulle afsætte de nødvendige midler til en 

global miljøindsats. 

Der havde været topmøde i Rio om klodens klima- og miljøproblemer, og 

det var åbenbart, at der var brug for noget helt særligt. Danmark var – dengang 

– et proaktivt land i internationale civile indsatser, og det var oplagt, at Dan-

mark kunne gå foran igen. 

Og ved Gud om Danmark ikke gjorde det!

Det gik hurtigt. Allerede 18. december 1992 aflagde folketingets udenrigsud-

valg beretning om det forslag til folketingsbeslutning om global miljø- og ka-

tastrofebistand, som blandt andet var stillet af den radikale Jørgen Estrup. 

Et bredt flertal gik ind for en målsætning om at etablere en særlig ramme til 

miljø – og katastrofebistand. Rammen skulle inden år 2000 nå op på 0,5 % af 

Danmarks BNI og altså supplere de 1,0 % i udviklingsbistand.

SF støttede reelt også forslaget, men havde nogle supplerende forslag. 

Kun Fremskridtspartiet gik imod, i øvrigt med en mindretalsudtalelse, der end-

te med at fastslå, at kampen mod klima- og miljøændringer og ikke mindst 

mod CO2-udslippet var misforstået: 

“Det er kuldioxiden, der skal redde verdens sultende milliarder”, skrev 

Fremskridtspartiet.

…ANDERS FOGH RASMUSEN SLAGTEDE DEN
Det gik hurtigere og bedre, end vi havde kunnet forestille os. Danmark be-

gyndte – i et vanskeligt og konfliktfyldt samarbejde mellem miljøministeriet og 

udenrigsministeriet – at opbygge en ny form for miljøbistand, som ikke blot 

skulle gå til de allerfattigste, men også være med til at mindske miljøproblemer 

i lidt rigere lande. 

Den borgerlige fløj, med de konservative i spidsen, så muligheder for dan-

ske teknologivirksomheder; andre kunne se den miljø- og klimamæssige nød-

vendighed.

Der skete en videreudvikling af både udviklingsbistand og miljøbistand i de 

kommende år, og den målsætning, Folketinget havde fastlagt, blev stort set 

overholdt. Det var år, hvor Danmark var en international rollemodel med en 

aktivistisk udenrigspolitik. Det gav respekt ude i verden, og det gavnede man-

ge dele af det danske samfund. Der var en tro på, at Danmark havde særlige 

muligheder, og aktivistisk udenrigspolitik blev defineret som civil, udviklings- 

og fredsskabende, ikke som de senere aktivistiske militære danske indsatser.

Udviklingen blev slagtet af Anders Fogh Rasmussen-regeringen. I løbet af 

kort tid blev miljøbistanden afviklet, og samtidig kom massive nedskæringer af 

udviklingsbistanden. Nu skulle Danmark ikke længere skille sig ud med en civilt 

orienteret proaktiv international politik. Danmark skulle som lilleput i stedet al-

liere sig militært med de største og stærkeste og især USA.

DEN VIGTIGE INTEGRATIONSINDSATS
Da Folketing og regering fulgte MS’ opfordring om at skabe en ny form for 

miljøbistand, blev vi bekræftet i vores tro på, at vi levede i et samfund, som var 

lydhørt overfor seriøs argumentation. Det betalte sig at blande sig, og forenin-

gen havde en stor bredde, som gjorde, at vi kunne blande os med kvalitet på 

mange områder.

MS har i hele sin levetid haft fokus på menneskemødet. Derfor blev mødet 

med migranter og flygtninge i det danske samfund også et fokusområde. I 

1989 var der sket en udvidelse og konsolidering af indvandrersektionen i MS, 

og arbejdsområdet blev vigtigere og vigtigere. 
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FORMÆND
1982-91  John Degnbol-Martinussen

1991-97  Knud Vilby

1997-01  Christian Friis Bach

2001-04  Bent Nicolajsen

GENERALSEKRETÆRER
1978-89  Claus Bornemann

1989-95  Poul Grosen

1995-02 Bjørn Førde

MS’ere havde jo kendskab til andre kulturer og konkret forståelse for menne-

skemødet, og derfor kom initiativerne ikke bare fra hovedkvarteret. I formands-

beretningen for 1995 blev det nævnt, at MS-grupper i Haderslev, Aabenraa og 

Sønderborg under det netop afholdte Sociale Topmøde i København havde 

protesteret mod, at Danmark brød artikel 2 stykke 1 i FN’s konvention om 

barnets rettigheder ved at undlade at give flere tusinde børn – bl.a. bosniske 

asylansøgerbørn – i den skolepligtige alder normal skolegang. 

Vi var overbeviste om, at vi havde en opgave at gøre i integrationsindsat-

sen. Derfor var det naturligt at stå vagt om de rettigheder, som alle – også 

asylansøgere – har, men som ikke respekteres.

Det var i mange år MS, der stod for publiceringen af central statistik om 

udviklingen i indvandringen til Danmark. Det var også MS, der holdt konferen-

cer om indvandringens muligheder og udfordringer. 

Et af de ofte gentagne budskaber var, at det er lettere at håndtere de nye 

udfordringer, hvis man anerkender de uundgåelige forandringer. Danmark hav-

de selv importeret arbejdskraft, og Danmark havde nu længe været medlem af 

et europæisk fællesmarked, hvor de fleste lande var langt mere brogede end 

Danmark. Sådan ville Danmark også udvikle sig.

“Et europæisk samarbejde på dette område er uundværligt, men vores ud-

gangspunkt skal være kampen for rettigheder og ikke flere lukkede døre”, lød 

det i en appel fra MS.

DET NØDVENDIGE MENNESKEMØDE
Ikke alle MS’ere kom hjem som forkæmpere for lighed og tolerance, men langt, 

langt de fleste gjorde. De havde selv oplevet det positive menneskemøde, og 

de havde en forståelse for kulturmødet. De havde set, at der er andre værdier 

end de danske.

Det gjaldt for de hjemvendte frivillige. Det gjaldt for de mange MS’ere, der 

havde deltaget i arbejdslejrprogrammer rundt i verden og for dem herhjemme, 

som modtog udenlandske arbejdslejrdeltagere i danske eller grønlandske 

kommuner. Det gjaldt for dem der – længe inden Venligboerne – gik ind i lokalt 

integrationsarbejde. 

Menneskemødet! Det lyder måske lidt småhøjtideligt, men det er jo grund-

læggende det, der former livet for os alle sammen. 

Ikke alt var fantastisk, men nogle gange gik tingene op i en højere enhed. 

De forskellige elementer forenedes. Og så var det fantastisk. 

Som vedtagelsen af den globale miljøbistand i 1992 viste, kunne MS inspi-

rere stort set hele det danske politiske landskab (med Fremskridtspartiet som 

hidsig undtagelse). Indimellem irriterede vi bestemt nogle politiske partier, og 

det var også meningen; men generelt var der en tro på, at statsstøttede ci-

vilsamfundsorganisationer skulle kunne agere selvstændigt og frit. Vi havde 

konkrete opgaver at udføre, men skulle også provokere, inspirere og korrigere 

resten af samfundet, til fordel for alle.

Sådan så Anders Fogh Rasmussen-regeringen ikke på det, da han blev 

statsminister i november 2001. Nu skulle der skæres ned på det internationale 

engagement for fred og udvikling; samtidig skulle de besværlige organisationer 

stækkes. 

Det ramte hele vejen rundt i det danske NGO-miljø, men det ramte især 

MS, som fra og med 2002 ikke blot oplevede store beskæringer af bistandsbe-

villingerne, men også af oplysningsbevillingen og af bevillingen til indvandrer- 

og flygtningearbejde.

Det var både brutalt og dumt, og det svækkede en indsats, som samfundet 

– både i Nord og Syd – havde og har gavn af. 

Det var hårdt og langvarigt at overvinde og at læge de sår MS dengang fik. 

Godt at det lykkedes. Så MS i dag står med ny styrke.
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FOLKESTYRET UDVIKLING 
SOM GRUNDLAG FOR MS I SYD
JOHN DEGNBOL-MARTINUSSEN

Begge tendenser er i dag ført så langt, at nogle udeværende frivillige foreslår at 

tage den fulde konsekvens og ændre programmet til et juniorekspert program 

med aflønning efter kvalifikationer.

Det er imidlertid ikke MS’ linje at følge denne vej. Tværtimod er sigtet fra 

styrelsens side i disse år at få sat de teknisk-økonomiske mål og kravene om 

de faglige kvalifikationer ind i deres rette sammenhæng.

Det første krav, der må stilles, er naturligvis, at bistandsindsatsen hviler på 

et forsvarligt fagligt grundlag. Det er en ufravigelig betingelse, som skal være 

opfyldt, før holdningsmålene og andre forhold kommer ind i billedet.

Men det skal understreges, at det ikke kan være et mål i sig selv at højne 

det faglige og tekniske niveau i frivilligprogrammet. Dette niveau må derimod 

afstemmes efter samarbejdspartnernes forudsætninger, ønsker og muligheder. 

Det teknisk-faglige arbejde ses som led i de samlede bestræbelser på at styrke 

fattige og svage grupper, så de ved egen kraft kan sikre sig den udvikling, de 

ønsker. Det er ét af grundprincipperne i folkestyret udvikling.

Det er også ét af grundprincipperne i den måde, frivilligprogrammet faktisk 

har fungeret på i de forløbne 25 år. Men vi kommer ikke udenom, at der både 

tidligere og i øjeblikket kan spores tendenser til en slags ‘hjælpisme’ med en 

formynderisk holdning, der gør målgrupperne til passive modtagere i stedet for 

aktive deltagere i deres egen udvikling.

MARKEDS- ELLER STATSSTYRET?
De fleste udviklingsstrategier kan henføres til to hovedtyper. Den ene er “mar-

kedsstyret udvikling”, hvor grundidéen er, at produktion og fordeling først og 

fremmest skal bestemmes af markedskræfterne. Den anden hovedtype tager 

sigte på en mere “statsstyret udvikling”, hvor en række beslutninger vedrø-

rende produktion og fordeling foretages af de politiske myndigheder, normalt 

forstået som en centralistisk opbygget stat.

MS’ opgave er ikke at støtte enten markeds- eller statsstyret udvikling. 

Opgaven er i stedet at støtte “folkestyret udvikling” til gavn for de store, fattige 

og svage befolkningsgrupper – og på deres præmisser.

I teorierne om folkestyret udvikling lægges der stor vægt på bevidstgørelse 

af de mange mennesker, der ikke tilhører de økonomisk-politiske eliter. De kan 

som aktive medborgere opnå en dybere forståelse af den samfundsmæssige 

virkelighed og indsigt i egne muligheder for at ændre denne virkelighed.

Et andet væsentligt element er at nedbryde de mange barrierer, der stiller 

sig i vejen for folkelig deltagelse og indflydelse, at organisere de fattige og 

undertrykte og reorganisere det politiske system, så de indbyggede skævhe-

der og blokeringer over for folkelig massedeltagelse fjernes.

Grundlæggende drejer det sig om at frigøre slumrende kræfter og ressour-

cer, som kan bruges i den samlede udviklingsindsats. Det langsigtede mål er 

at igangsætte og forstærke en proces, hvorigennem elementære materielle og 

sociale behov tilfredsstilles i stadig højere grad. Hvilke behov, der skal priorite-

res, må afgøres igennem den folkelige deltagelse, som derfor ikke blot er et 

middel i udviklingsprocessen. Den er et mål i sig selv – et mål, der er uadskil-

leligt knyttet til de øvrige udviklingsmål.

Afdøde John Martinussen var i årene 1982-91 en højt profileret og respek-

teret formand for MS, samtidig med at han var en internationalt anerkendt 

forsker og professor på Roskilde Universitetscenter. Han udformede den 

danske udgave af tanken om “folkestyret udvikling” som MS’ grundlag for 

arbejdet i vore samarbejdslande. Det skrev han om i bogen “Frivillig og frem-

medarbejder”, som blev udgivet ved fejringen af frivilligprogrammets første 

25 år i 1988. Denne artikel er en lettere redigeret udgave af den 

originale.

AFPASSE EFTER DE LOKALE FORHOLD
Der er igennem årene gjort for lidt ud af at præcisere, hvilke udviklingsmål og 

hvilken udviklingsstrategi MS som helhed står for. Men der er vel bred enighed 

om, at MS har to hovedopgaver.

Den ene indebærer rollen som repræsentant og talerør i Danmark for de 

fattige og undertrykte i den 3. verden.

Den anden hovedopgave er MS’ direkte deltagelse i det folkelige udvik-

lingssamarbejde gennem frivilligprogrammet, international udveksling og på 

anden måde.

De to opgaver kan ikke løses hver for sig. Det er tværtimod en central tan-

ke i MS, at det hjemlige oplysnings- og solidaritetsarbejde kun kan udføres 

forsvarligt og med gennemslagskraft, hvis det er tæt forbundet med erfaringer 

fra internationalt samarbejde.

Der har ikke i de forløbne 25 år været almindelig enighed om, hvordan der 

skulle prioriteres mellem de to overordnede mål.

I starten af programmet lå hovedvægten klart på holdningsmålene. De fag-

lige kvalifikationer kom i anden række.

Dette har, med udsving undervejs, ændret sig mere og mere i retning af 

forrang for krav til de faglige kvalifikationer og hovedvægt på de teknisk-øko-

nomiske udviklingsmål.
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Kan processen nu også sættes i gang og bæres igennem af de pågældende 

grupper selv? 

Det vil ofte være tilfældet. Men samtidig gælder det for mange grupper i 

u-landene, at der er så stærke kræfter og indlærte værdier, som stiller sig i 

vejen, at det er uhyre svært uden én eller anden form for støtte fra én eller flere 

personer, der kan være med til at sætte skub i udviklingsprocessen.

MS kan netop forsøge at støtte lokale kræfter til gavn for de fattige og sva-

ge grupper. I det små kan MS spille rollen som katalysator.

DIALOG ER AFGØRENDE
Selv om MS har mange års erfaringer med noget, der ligner støtte til folkestyret 

udvikling, er der et stykke vej, før erfaringerne er omsat til konkrete retnings-

linjer i frivilligprogrammet.

Et krav er dog, at den enkelte frivilligplacering må vurderes i forhold til det 

overordnede mål at styrke bestemte svage grupper, så de ved egen kraft kan 

sikre sig den udvikling, de selv ønsker.

Samarbejdspartnerens egne ønsker og forudsætninger bliver dermed det 

vigtigste. For at kunne fungere som katalysator – på de fattiges vilkår – må den 

frivillige ved at indleve sig i deres livssituation og kultur prøve at forstå de på-

gældende menneskers værdier og ønsker. Dette fordrer dyb respekt for deres 

egenart og kultur.

Bevidstgørelsen af den frivillige er første led i en gensidig påvirknings- og 

inspirationsproces. Den må videreføres parallelt med det næste led, der inde-

bærer aktiv støtte til bevidstgørelse af de folk, han eller hun arbejder blandt.

Den frivillige skal naturligvis ikke komme udefra og fortælle sin “målgrup-

pe”, hvad der er den rigtige opfattelse af tingene. En forkyndende og belæren-

de fremgangsmåde vil netop bringe den vitale dialog til ophør. Idéen er, at den 

frivillige skal bidrage til opsamling og udveksling af erfaringer, opfattelser og 

ønsker. I mange situationer kan det give et vigtigt skub til en kollektiv selvorga-

nisering. Under alle omstændigheder er det afgørende at støtte samarbejds-

partnernes selvforståelse og indsigt i, hvordan tingene kan ændres til noget 

bedre.

Dermed er ikke sagt, at den frivillige altid skal agere i overensstemmelse 

med partnerens normer og ønsker. Ingen kan uden videre frigøre sig fra sin 

kulturbaggrund, og det er heller ikke en del af MS’ politik at kaste vrag på vær-

difulde dele af den vestlige kulturbaggrund. Tværtimod betragtes det som én 

af den frivilliges fornemste opgaver at repræsentere og videregive centrale ele-

menter fra vores egen kultur.

Blandt sådanne centrale elementer kan nævnes den grundlæggende re-

spekt for menneskeliv, de basale menneskerettigheder og kvinders ligeberetti-

gelse. Endvidere ønsker MS at støtte en bæredygtig udvikling, dvs. at der ta-

ges vidtgående hensyn til miljøets bæreevne.

Disse og andre centrale elementer i MS’ overordnede politik må selvsagt 

afspejle sig ved, at den frivillige i sit arbejde står som eksponent for disse vær-

dier. En reel dialog med de folk, hun eller han samarbejder med, må så afgøre, 

hvor langt og hvordan de vil acceptere værdierne.
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mange år en stærk og respekteret 

formand for MS. Selvom han som 

professor lagde stor vægt på 

fagligheden, havde han et skarpt 

blik for MS’ rolle som en folkelig 

forening. Det kommer også til 

udtryk i hans tanker om “folke-

styret udvikling”.

Repræsentantskabsmødet i  

1985 ser på dette billede ganske 

fredeligt ud. Men ofte var det 

årlige møde en kampplads, hvor 
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vidtgående resolutioner.
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ingen anden været formand for 

MS i så mange år. 
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TRE SLAGS ORGANISATIONER
Der er store fordele ved at engagere private, folkelige organisationer som MS i 

udviklingssamarbejdet. Sådanne organisationer behøver ikke at begrænse sig 

til det arbejde, der formuleres af myndigheder, og det har vist sig, at de folke-

lige organisationer bedre end de officielle bistandsorganer kan støtte demo-

kratiseringsprocesser i den 3. verden gennem samarbejde med og styrkelse af 

lokale, folkelige organisationer.

Samtidig skal det imidlertid understreges, at MS er nødt til at arbejde sam-

men med lokale og nationale myndigheder – i det mindste på den måde, at 

disse stiltiende accepterer MS’ mål og arbejdsform.

Dette samarbejde er ikke kun for at få lov til at virke til gavn for bestemte 

fattige og undertrykte befolkningsgrupper. Det er også nødvendigt for at støtte 

disse grupper på lidt længere sigt. Der er ikke vundet så meget ved en midler-

tidig indsats, hvis effekterne heraf fortoner sig efter en overdragelse af projek-

tet og arbejdsopgaverne til lokale partnere. Det er vigtigt, at projekterne ind-

placeres i en bredere sammenhæng.

I litteraturen tales der undertiden om tre typer eller generationer af private 

bistandsorganisationer. 

Den første er de rene nødhjælpsorganisationer. 

Den anden begrænser sig til lokale initiativer, ofte med sigte på at supplere 

myndighedernes indsats over for særligt forsømte befolkningsgrupper. 

Den såkaldt tredje generation fremhæver, at lokale selvhjælpsprojekter kun 

kan blive bæredygtige og få spredningseffekter, hvis de kobles til et nationalt 

netværk af – offentlige eller private – organisationer. 

Strategien indebærer først og fremmest et tættere og mere landsdækken-

de samarbejde mellem folkelige organisationer – hjemmehørende såvel som 

udefra kommende. Men den indebærer også grundigere analyser af beslut-

ningsprocesser og fordelingsmekanismer i samarbejdslandene med henblik 

på udformning af en mere sammenhængende placeringspolitik og strategi for 

samarbejde med både myndigheder og private organisationer.

MS befinder sig på tærsklen mellem den anden og den tredje generation. 

Men det politiske sigte er klart fremover at inddrage elementer af strategien for 

den tredje generation. Det indebærer en styrkelse af, hvad man kunne kalde 

den katalyserende fondsfunktion og introduktion af egentlig projektbistand. 

Begge dele skal supplere de frivilliges arbejde, men samtidig styrke lokale or-

ganisationer med både penge, udstyr og viden – så de hurtigere kan overtage 

den ledende rolle i en folkestyret udviklingsproces.

DEN HJEMLIGE INDSATS
Man skal ikke kun sikre sig opbakning eller stiltiende accept fra u-landenes 

myndigheder. Det samme gælder i Danmark, idet frivilligprogrammet finansie-

res af statsmidler.

I MS er der ikke fuld enighed om, hvor snævre bånd statstilskuddene læg-

ger på MS’ handlefrihed. Men der er enighed om, at der lægges visse bånd. 

Begrænsningerne gælder dog ikke så meget i den måde, arbejdet udføres på, 

som i spørgsmålet om, hvilke lande MS kan samarbejde med.

Det skal imidlertid tilføjes, at MS’ erfaringer med statstilskuddets virkninger 

nok er væsentlig bedre end de erfaringer, mange lignende organisationer i 

Vesteuropa og Nordamerika har indhøstet. Det hænger formentlig sammen 

med en ganske rodfæstet dansk tradition for anvendelse af statslige midler i 

privat, folkeligt organisationsarbejde. 

Det er vigtigt for MS at hæge om denne tradition og samtidig gå så langt 

som rammerne tillader i retning af at forfølge egne udviklingspolitiske mål.

Der er mange grunde til at glæde sig over frivilligprogrammets første 25 år. 

En af dem er det smittende engagement, der har præget mange hundrede fri-

villige og deres samarbejdspartnere i den 3. verden. Der er også grund til sær-

ligt at glæde sig over den støtte, MS har været i stand til at give både til den 

konkrete bistandsindsats og til det bredere oplysnings- og solidaritetsarbejde 

i Danmark. 

Der er store fordele ved et frivilligprogram, der som MS’ er integreret i en 

bredere favnende organisation med mange strenge at spille på – i dag også et 

medlemsarbejde ud over den internationale udveksling og oplysningsarbejdet.

Det er imidlertid også vigtigt at se fremad. Der er et stort behov for en mere 

indgående debat om frivilligprogrammet. Der er behov for at få diskuteret mål 

og midler både abstrakt og konkret. Der er behov for at få drøftet nødvendige 

tilpasninger af programmet til ændrede forudsætninger såvel i samarbejdslan-

dene som i Danmark. 

Bistandssamarbejdet skal knyttes endnu tættere til den hjemlige indsats 

for at påvirke vores eget samfunds holdning til udviklingsprojekter.

FORTÆLLINGER
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DEN DAG NELSON MANDELA 
MØDTE DANSKE AKTIVISTER 
I BORGERGADE
LARS UDSHOLT

kontakter og indsigt fremadrettet. Fra begyndelsen af 90’erne blev det – med 

store variationer – nu muligt at tale om demokrati, borgerdeltagelse og ulighed. 

Murens fald i Berlin betød også, at nogle mure begyndte at falde sammen i 

Afrika.

Krampagtigt og repressivt forekom det at være i Kenya, hvor Præsident 

Moi og hans styre havde held til også at intimidere MS’ udsendte. Under et 

besøg i 1991 fik Birgit Møller Jensen og jeg lov til selv at drage af sted, da vi 

ønskede at opsøge miljøforkæmperen og den senere Nobel-prismodtager 

Wangari Maathai. Blandt landekontorets medarbejdere havde var der ikke 

mange med mod på at gøre os selskab, hvis vi vitterligt ønskede at lytte til 

sådanne oppositionelle kræfter. Wangari og hendes organisation Green Belt 

Movement fik MS-Prisen i 1992.

Anderledes heftigt fejede demokratibevægelsen hen over Zambia, hvor 

Præsident Kenneth Kaunda uden megen modstand pakkede sammen og 

overlod scenen til Movement for Multiparty Democracy, hvis leder Frederick 

Chiluba med effektivt afsæt i fagbevægelsen skabte en entusiasme omkring 

folkedeltagelse og mobilisering, som få år tidligere havde forekommet aldeles 

udelukket.

DEMOKRATISKE VINDE OVER AFRIKA
Selv syd for Zambia var fronterne i den grad i opbrud. 1990’erne blev ind-

ledt med løsladelsen af Nelson Mandela, lederen af African National Congress 

(ANC), i februar 1990. Det, der i 80’ernes anden halvdel havde lignet en ufor-

sonlig og uendelig udmattelseskrig mellem forhærdede hvide racister og ra-

dikaliserede sorte aktivister, blev nu erstattet af drømmeagtige scenarier om 

regnbuenationen med plads til mangfoldighed og respekt.

Få år tidligere havde jeg selv under en studietur til Zambia oplevet at blive 

tilbageholdt, mistænkt for at være sydafrikansk spion. Efter mange års isolati-

on og voksende internationale sanktioner blev Sydafrika et eksempel på for-

brødring og forhandlede politiske løsninger. 

Ved den første Images of Africa Festival i Danmark i 1991 fortalte førende 

afrikanske intellektuelle, hvordan Mandelas løsladelse havde været en spand 

kul på det brændende bål med krav om frihed og demokrati, som bølgede frem 

i det ene afrikanske land efter det andet. 

Hvis det forhadte apartheidstyre kunne løslade Mandela og sætte sig til 

forhandlingsbordet med ANC og acceptere reformer, hvad forhindrede så for-

benede diktatorer rundt omkring på kontinentet i at imødekomme folkekrav om 

reformer og medbestemmelse?

Mandela blev efter sin løsladelse hurtigt et ikon med næsten umenneskeli-

ge dimensioner. Hvem var dette menneske, som stålsat havde insisteret på 

betingelsesløs løsladelse og nu med myndighed og integritet forlangte lydhør-

hed og rummelighed, både hos sine modstandere og blandt egne støtter? 

Ved et besøg i Sydafrika havde jeg oplevet ham holde tale på den første 

egentlige ANC-kongres i december 1990. Det var en bevægende oplevelse, 

men også vanskeligt at forstå, hvordan han skulle kunne få succes med visio-

nen om at lægge fornedrelse, had og splittelse bag sig. 

MS var på ingen måde den ledende organisation i det danske 

anti-apartheidarbejde. Men MS spillede en betydningsfuld rolle som 

koordinator for Fællesmøderne, hvor alle de aktive danske organisationer 

mødtes regelmæssigt i mange år for at informere og koordinere. Det var 

også grunden til, at MS’ mødelokale i Borgergade i februar 1992 var 

samlingssted for Nelson Mandelas første møde på dansk jord med de 

organisationer og aktivister, som i årenes løb havde støttet kampen mod 

apartheid og befrielsesbevægelsen ANC.

MUREN FALDT OG CIVILSAMFUNDET DUKKEDE OP
Et tilbageblik på begyndelsen af 90’erne kalder smilet frem. Tiåret blev skudt i 

gang med løfterige nybrud, som skabte optimistiske perspektiver for MS. Helt 

tæt på Danmark betød Berlinmurens fald og det bredere opbrud i Østeuropa, 

at der nu blev helt anderledes muligheder for det mellemfolkelige fredsarbejde. 

Alt for længe havde vi slået os til tåls med et kontinent, hvor den kolde krig 

havde fastfrosset forventningerne til, hvad vi som civilsamfund kunne udrette. 

Ja, hele begrebet ‘civilsamfundet’ buldrede frem på dagsordenen i disse 

år, ikke mindst i talrige afrikanske lande. 

Fra mine egne første besøg hos MS-frivillige i midt-80’erne og frem mindes 

jeg min undren over, hvem denne ‘Hans Erik’ var, som de udsendte frivillige 

henviste til, når dagens oplevelser blev skyllet ned på den lokale bar. Forklarin-

gen var, at det sandelig ikke gik an at omtale landets præsident ved navns 

nævnelse. ‘His Excellency’ blev derfor bekvemt omskrevet til det mere fred-

sommelige danske navn. 

Men i øvrigt foregik samtalerne under sådanne besøg også som oftest på 

dansk. Det var de dansk udsendte ulandsfrivilliges perspektiver, der fyldte, og 

for sjældent prægedes dagsordenen af vinkler, som optog de lokale samar-

bejdspartnere. Tilrejsende og udsendte danskere havde bestemt deres menin-

gers mod, men ikke sjældent manglede både ramme og retning for at bruge 
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Godt et år senere kunne jeg selv i februar 1992 byde samme Nelson Mandela 

velkommen hos MS ved et møde i København med deltagelse af den brede 

kreds af danske organisationer, som med MS i en koordinerende rolle havde 

samarbejdet omkring det danske bidrag til kampen mod apartheid i Sydafrika. 

I hele min egen levetid havde han siddet fængslet, og selvom myterne om 

hans person var mange, forekom det ufatteligt denne morgen i februar at stå 

ansigt til ansigt med en person, hvis nærvær og opmærksomme lytten stod 

skarpt fra første øjeblik. 

For han var jo et ikon, glorificeret og uvirkelig!

MS’ ROLLE I ANTI-APARTHEIDARBEJDET
Modstanden mod apartheid var i 80’erne vokset støt og havde skabt vægtige 

politiske resultater med en gradvis mere omfattende boykot. I Danmark havde 

Schlüter-regeringen strittet imod kravet om en klar og éntydig dansk afstand-

tagen fra raceadskillelse og diskrimination, men et folketingsflertal havde i de 

foregående år fundet sammen om en tydelig dagsorden. 

MS var i denne indsats en samlende kraft blandt en meget broget bevægel-

se. Organisationens eget historiske udgangspunkt som platform og paraplyor-

ganisation for danske foreningers arbejde for internationalt samarbejde gav 

MS en troværdighed og mulighed for at forene denne mangfoldige danske 

apartheidmodstand. 

Nu afdøde Claus Bornemann, der var generalsekretær 1978-1989, havde 

været en central skikkelse i dette arbejde og spillede en afgørende rolle for, at 

ANC fra midten af 80’erne fik etableret kontor i København i tilknytning til MS’ 

eget sekretariat. Også afdøde Eric Erichsen, konsulent i oplysningsafdelingen, 

havde i denne sammenhæng en fantastisk evne til bringe meget forskelligarte-

de mennesker og foreninger sammen om en fælles dagsorden. 

I disse år kunne MS rumme, samle og forene en række forskellige samar-

bejdstiltag i det danske foreningsliv, og engagementet i Fællesmøderne om det 

sydlige Afrika var blandt de højst prioriterede. 

Selv sad jeg i MS’ styrelse, hvor Claus Bornemann med mellemrum hentede 

mandat til arbejdet for at forene militante aktivisters krav om boykot og blokader 

med mere forsigtige fagbevægelsesrepræsentanters ønske om politisk balan-

cegang. Det var en vigtig sag for MS’ styrelse at følge dette arbejde i disse år.

Visse danske organisationer, heriblandt Folkekirkens Nødhjælp, opretholdt 

i disse år direkte kontakt til apartheidmodstandere inde i Sydafrika. Men regi-

mets repression vanskeliggjorde en sådan støtte, og holdningen i Danmark og 

internationalt var, at boykotten også måtte omfatte rejser til Sydafrika. 

Til gengæld var MS med frivilligprogrammet til stede i frontlinjestaterne i 

det sydlige Afrika og oplevede på tæt hold, hvordan sydafrikanske spioner og 

bombeangreb kostede menneskeliv og ødelæggelser i hele regionen. Etable-

ringen af frivilligprogrammet i Lesotho var direkte begrundet i vigtigheden af en 

lyttepost, hvorfra man kunne følge med i udviklingen inde i Sydafrika.

Men for MS og flertallet af de øvrige danske organisationer samlet i Fælles-

møderne var anti-apartheidarbejdet først og fremmest en politisk kamp, der 

skulle udkæmpes på vores egen banehalvdel.

 Nelson Mandela sammen med 

danske anti-apartheidaktivister, da 

han første gang besøgte Danmark 

i februar 1992, to år før han blev 

valgt som Sydafrikas præsident. 

Flere af aktivisterne var tidligere 

MS-frivillige, som havde undervist 

ANC-flygtninge i lejre i Tanzania. 

Den indsats ville Mandela godt 

sige tak for.

Sydafrika-høring i Folketinget i 

1978, bl.a. organiseret af MS’ kon-

sulenttjeneste. I panelet ses fra 

venstre: Bent Honoré fra Kristeligt 

Folkeparti, Jens Jørgen Bolvig fra 

Radikale Venstre, MS-formand 

Torben Lundbæk, Lasse Budtz fra 

Socialdemokratiet, Gert Petersen 

fra Socialistisk Folkeparti, og 

Ib Nørlund fra Danmarks Kommu-

nistiske Parti.

Sydafrika-demonstration i Aarhus 

i 1980, med MS som én af 

arrangørerne. Det er nu afdøde 

John Mølgaard, oplysnings-

sekretær for Specialarbejderfor-

bundet (som var kollektivt medlem 

af MS), som står på ladvognen og 

taler. John var i mange år SID’s 

meget aktive repræsentant i MS.
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Selv husker jeg min vantro som ungt styrelsesmedlem, da vi i midten af 80’erne 

skulle behandle en ansøgning om udskiftning af låse i den ANC-flygtninge-

lejr, som MS støttede med et par danske ulandsfrivillige. Var det virkelig, hvad 

kampen mod apartheid handlede om? 

Lidt senere i 80’erne handlede det om MS’ eventuelle deltagelse i en inter-

national kampagne for boykot af olieselskabet Shell. Det kunne jeg selv straks 

nemmere se relevansen af, selvom det var lidt sværere at forstå, hvorfor hen-

synet til det tværpolitiske samarbejde skulle få MS til at melde pas. 

Et anderledes syn for sagen af konsekvenserne af apartheidstyret fik jeg 

ved besøg i KwaZulu-Natal nogle år senere. Dette var, mens det hvide mindre-

tal fortsat kontrollerede landet og havde iværksat forhandlinger med ANC om 

overgang til flertalsstyre. Regimets vold, fornedrelse og pusten til modsætnin-

ger førte til en bølge af konflikter med mange ofre. Her var virkeligt behov for 

forsoning, ikke bare mellem sorte og hvide, men også internt i forskellige be-

folkningsgrupper. 

MØDET MED ET IKON I BORGERGADE
Nu stod han her, Nelson Mandela, ANC’s leder, i Borgergade en morgen i fe-

bruar i 1992. Han var endnu ikke præsident, men det blev han ved det første 

demokratiske valg i april 1994. 

Jeg kunne som MS’ næstformand byde velkommen til et ikon for frihed og 

retfærdighed. Formanden Knud Vilby og generalsekretæren Poul Grosen var 

på rejse sammen til årsmøder i MS’ programmer i Afrika, og jeg havde talt for 

døve øren, da jeg forsøgte at få tidligere generalsekretær Claus Bornemann til 

at være vært. 

Claus insisterede stædigt på, at uanset hvor meget han havde personifice-

ret de danske organisationers samarbejde i kampen mod apartheid, var han tre 

år tidligere gået på pension, og det tilkom ikke ham at indtage en sådan rolle. 

Så den appelsin faldt i min turban. 

Som mødet skred frem, blev min egen befippelse over at sidde ved siden 

af ikonet afløst af beundring over mandens menneskelige nærvær. Han ankom 

rank og smilende og viste sig med det samme at være nærværende og lytten-

de, helt uden anstrøg af fine fornemmelser. 

Uden manuskript talte han i tre kvarter – stringent, tydeligt, engageret og 

engagerende – om kampen. Så længe talte han, at en af medarbejderne i hans 

følge henvendte sig til mig som ordstyrer og bad mig sikre, at Mandela runde-

de af, fordi der ventede en lang dag med et stramt og krævende program. Men 

han fortsatte nu ufortrødent! 

Og det var ikke kampen MOD racisme, mod diskrimination og fornedrelse, 

der dominerede talen. Nelson Mandela takkede varmt tak for støtten og sam-

arbejdet i årene, der var gået forud. Men dernæst var det lige så meget kam-

pen FOR retfærdighed, FOR et demokratisk Sydafrika båret af troen på lige-

værd, der prægede talen. 

Han lagde ikke skjul på den enorme udfordring med at skabe forsoning og 

samarbejde på trods af skel og ulighed, som det nye Sydafrika måtte lægge 

bag sig. Han gav klart udtryk for forventningen om fortsat solidaritet mellem 

Nord og Syd med et Sydafrika, der så sig selv som en del af verden. Ja, Man-

dela slog også fast, at det nye Sydafrika måtte se sig selv som en del af et 

samlet Afrika. 

Det var i den grad bekræftende at lytte til denne ‘nye geografi’, som stod i 

voldsom kontrast til de samtaler, jeg selv havde haft med både sorte og hvide 

sydafrikanere, som hverken vidste ret meget om andre afrikanske lande og 

heller ikke fandt det relevant at tale om erfaringer fra frihedskampen i nabolan-

dene. 

Samtidig måtte vi i det danske foreningsliv i disse år konstatere, at vi i lige 

så høj grad savnede viden om og indsigt i forholdene internt i Sydafrika. Boy-

kotbevægelsen havde jo også indebåret, at MS i videst muligt omfang undgik 

enhver kontakt med og rejse i Sydafrika. Udsendte ulandsfrivillige og tilrejsen-

de gæster måtte bruge tid og penge på betragtelige omveje, så mens boykot-

fanen blev svunget højt og stolt, savnede vi kontakter til de folkelige bevægel-

ser inde i Sydafrika.

EN DEL AF DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET
Kampen mod apartheid havde på godt og ondt været en sort/hvid kamp, hvor 

modsætningerne kunne trækkes skarpt op. Det havde op gennem 70’erne og 

80’erne været en nødvendig og undervejs også vanskelig kamp. Men det hav-

de også været en indsats båret af troen på værdien af et fælles tværpolitisk 

arbejde.

Anti-apartheidindsatsen havde vokset sig stærk i kraft af åbenlys politisk 

appel og potentialet for folkelig mobilisering i Danmark. Og den hvilede på 

bevidstheden om at være en del af en international solidaritetsbevægelse. For 

MS havde dette bl.a. handlet om støtte til og tilstedeværelse i frontlinjestaterne 

i det sydlige Afrika, en region som havde båret store ofre som konsekvens af 

apartheidregimets destabilisering af nabolandene. 

I Danmark fandt kampen mod apartheid sit udtryk i et fællesskab på tværs 

af organisationschauvinistiske interesser, hvor MS havde kræfter til og interes-

se i at formidle et sådant samarbejde. I foreningens mødelokale var der den 

formiddag ikke blot tale om i tilbageblik at mærke historiens vingesus – at 

kampen var vundet. Nelson Mandelas besøg indgød mod og tillid til, at det 

fortsat nyttede noget, at mennesker i fællesskab kan skabe forandring og 

fremgang. 

To år senere var var forhandlingerne om overgang til flertalstyre overstået. 

Verden kunne samles i Pretoria og fejre Mandelas indsættelse som præsident 

i maj 1994. Her var MS også med, denne gang repræsenteret ved daværende 

generalsekretær, nu afdøde Poul Grosen.
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MEDMENNESKELIGHED 
SOM DRIVKRAFT PÅ BALKAN
PERNILLE BÆRENDTSEN
PETER THOLSTRUP

MERE FORSTÅELSE, FÆRRE FORDOMME
Bevillingen til udsendelse af frivillige stoppede med udgangen af 1997, men 

de mange hjemvendte frivillige sikrede, at et engageret aktivistmiljø i MS med 

fokus på Balkan fortsatte. Der blev lagt pres på MS for at finde nye midler til et 

fortsat engagement. 

Da MS i 1999 fik mulighed for at blive ansvarlig for ungdomskomponenten 

i udenrigsministeriets nye regionale program “Peace and Stability through 

Cross-Boundary Civil Society Collaboration” under Freds- og Stabilitetsram-

men, blev frivillige i MS’ Balkangrupper også aktiveret. 

I en anden kreds, dog med støtte fra MS, blev der også i 1999 taget initiativ 

til græsrodskampagnen Next Stop Serbien, hvis mål var at nedbryde den iso-

lation, som serberne kæmpede med efter krigen. Tilliden mellem gamle naboer 

og familier var brudt sammen, og særligt den unge generation var hårdt ramt af 

manglende fremtidsmuligheder. Frivilligheden var stadig en central tilgang i 

programudkastet, men det var nu de unge på Balkan, der gennem konkrete, 

frivillige aktiviteter skulle arbejde med forsoning i et regionalt ungdomsnetværk. 

Fra starten var de tre centrale elementer i programmet: Udveksling af unge 

i længerevarende ophold; internationale workcamps; og træningsseminarer, 

hvor man byggede på MS’ særlige erfaringer og historie helt tilbage til tiden 

efter anden verdenskrig. Samtidig var idéen at benytte MS’ internationale alli-

ancer til at inddrage folk fra Balkan.

I december 2000 afholdtes det første etablerende netværksmøde i Århus 

med deltagelse af 11 civilsamfundsorganisationer fra Albanien, Bosnien-Her-

zegovina, Republikken Makedonien, Kroatien, Montenegro og Serbien. Det 

blev til SEEYN, som i dag er et selvstændigt netværk med base i Sarajevo i 

Bosnien-Hercegovina. 

SEEYN er siden vokset til at inkludere 24 medlemsorganisationer fra 12 

lande, og siden starten har over 7.200 unge været gennem en eller anden form 

for SEEYN-aktivitet. Der arbejdes stadig for at unge mennesker i Sydøsteuro-

pa skal have mulighed for at udvikle deres potentiale med fokus på at udvikle 

og styrke lokalsamfund, samarbejde, solidaritet og økonomisk kapacitet.

“Jeg husker særligt en tur til Bihac i Bosnien. Jeg var spændt, men også ban-

ge. Jeg deler efternavn med en af de mest kendte krigsforbrydere, Radovan 

Karadžić, og jeg var usikker på hvordan folk ville forholde sig til mit navn. Men 

– de var fantastiske! Netærket var dengang nærmest eneste mulighed for at 

møde ligesindede. Vi kom til at lære om hinanden, vi indgik livslange ven-

skaber og overkom stereotyper og fordomme. Alt, hvad jeg siden har gjort, 

har været påvirket af disse erfaringer fra SEEYN. Fx min kamp for lighed og 

minoritetsrettigheder i Serbien.”

– Marko Karadži (41), Serbien, uddannet i jura og fredsstudier, arbejder bl.a. 

for Verdensbanken i Washington, og er tidligere minister for menneske- og 

minoritetsrettigheder i Serbien.

Indholdet af SEEYN’s aktiviteter kom løbende til at spænde bredere til bl.a. 

også at inkludere ungdomsarbejdsløshed, menneskerettigheder, socialt arbej-

de og miljø. 

MS udsendte i årene 1992-97 over 900 frivillige til at hjælpe med at 

organisere aktiviteter for flygtninge og internt fordrevne i eks-Jugoslavien. 

I 1999 søsatte MS et netværk med omdrejningspunkt i ungdom og 

forsoning, som blev til South East European Youth Network (SEEYN). 

Det voksede sig med årene større og uafhængigt af MS, med base  

i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina. Når vi ser tilbage, kan vi så være 

indsatsen på Balkan bekendt?

DA KRIGEN I EUROPA STARTEDE IGEN
Få havde før 1991 forestillet sig, at der ville blive krig igen i Europa. Men i køl-

vandet på Jugoslaviens sammenbrud fulgte en række krige: Der var tidages 

krigen i Slovenien (1991), den kroatiske selvstændighedskrig (1991-95), krigen 

i Bosnien-Hercegovina (1992-95) og så Kosovokrigen (1998-99).

I starten af 90’erne gik billeder af flygtningestrømme over vores tv-skærme. 

Etnisk udrensning, nye grænser og isolation blev de håndgribelige konsekven-

ser. Omkostningerne var katastrofale. Mere end hundrede tusinder døde. Man-

ge flere blev fordrevet fra deres hjem.

Den kroatiske græsrodsorganisation Suncokret bad i 1992 omverdenen om 

hjælp. Nødråbet nåede MS, som fik del i udenrigsministeriets pulje til humani-

tært arbejde i det tidligere Jugoslavien. Allerede i 1992 sendte MS frivillige til 

Kroatien, og da krigen i Bosnien-Hercegovina ophørte i november 1995, blev 

programmet udvidet med danske frivillige til Bosnien-Hercegovina og Monte-

negro. 

På ophold fra én til seks måneder skabte godt 900 danske frivillige aktivi-

teter, der skulle gøre hverdagen lettere for flygtninge og internt fordrevne. Driv-

kraften var medmenneskelighed, og de frivilliges oplevelser på Balkan blev 

løbende omsat til aktiviteter, når de vendte hjem.
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Kulminationen på programmets indledende fase var den store Balkan Eco-

Bus-Tour i foråret 2002, hvor 50 unge deltog i en rejsende konference om re-

gionens fælles miljø- og klimaudfordringer. Temaet fremhævede det fælles, 

og det krævede en tilgang, der ikke lod sig begrænse af fysiske og mentale 

grænser. 

De unge rejste i bus gennem seks lande og afholdt undervejs workshops 

og events samt møder med lokale politikere. Turen blev arrangeret i samarbej-

de med et regionalt netværk af lokale medier, ligeledes finansieret af FRE-

STA-programmet, hvilket betød, at den lokale mediedækning undervejs blev 

ganske omfattende. 

Det hele endte med en fælles erklæring “Statement of South Eastern Euro-

pe Youth on the Environment”, som de to hoveddrivkræfter bag turen, Tomislav 

Tomasevic fra Kroatien og Aleksandar ‘Bebek' Petrovic fra Serbien i juni 2002 

præsenterede under FN’s topmøde for bæredygtig udvikling (Rio +10) i Syd-

afrika. Efterfølgende blev denne erklæring indarbejdet i den serbiske regerings 

miljøpolitik.

“Arbejdet med unge med forskellige nationaliteter, religioner og kulturer var 

den mest værdifulde oplevelse. Også den følelse, at du gennem dit frivillige 

arbejde hjælper samfundet direkte, den er særlig værdifuld. Gennem SEEYN’s 

aktiviteter fik jeg kapacitet indenfor projektstyring, evaluering og ledelse. 

PS. Jeg går stadig med Eco-Bus-Tour-T-shirt'en, og jeg har min SEEYN- 

paraply.” 

– Cvetan Nikolovski (37), Makedonien, uddannet miljøingeniør, arbejder  

med naturbevaring.

MIDDELKLASSENS FRONTLØBERE
MS’ engagement på Balkan var en støtte til en spirende udvikling mod demo-

krati. Netværket promoverede frivillighed, og de unge skulle selv ønske at være 

med. Fokus trak på referencer til det, der var kernen i MS’ oprindelse: empati 

og troen på, at det enkelte menneske kan gøre en forskel.

Dermed ikke sagt, at det var enkelt. Meget udfordrede nemlig netværksar-

bejdet: Politisk hatespeech, diskrimination, infrastruktur, økonomi, visa, pen-

geoverførsler – samt at de fleste unge boede hjemme hos deres familier. De 

havde ikke erfaringer med at rejse, hverken internt i regionen og slet ikke uden-

for, og mange havde fx ikke pas.

Men det store spørgsmål blev også hurtigt lavpraktisk: Hvad ville der 

egentlig ske, når de unge skulle være sammen på tværs af traumatiske begi-

venheder? Krigen var, selvom den var slut, stadig tæt på. Havde de unge lyst 

til at mødes? Var det sikkert? Hvilke skred ville det skabe? 

Vi spurgte os selv, om vi var naive. Derfor var det særlig vigtigt, at de unge, 

som deltog i netværkets etablering, var unge med overskud, en slags frontlø-

bere og mønsterbrydere på samme tid. Det var dem, der skulle sætte retning 

og være gode eksempler.

FORTÆLLINGER

I januar 1997 så den tidligere 

frontlinje i Mostar mellem bosniske 

kroater og muslimer således ud. 

Facader og murværk var skudt i 

stumper og stykker. Krigen var på 

alle måder stadig til at tage at føle 

på, da MS sendte frivillige ud. 

I 2001 fik en gruppe serbiske unge 

i den lille by Kosjeric i det centrale 

Serbien nok af at være glemt af 

omverdenen. De organiserede en 

work camp, hvor folk blev 

indkvarteret privat, og i fællesskab 

skulle deltagerne producere kunst. 

Det blev en succes, der fik byens 

unge, de voksne og politikerne til 

at vågne op. 

Det var dystre tider i Bosnien lige 

efter krigen, og alt kunne let synes 

gråt i gråt på en bidende kold 

vintermorgen. I hovedstaden Sa-

rajevo stod fordums arkitektoniske 

mesterværker nu sønderskudte, 

mens ny historie blev tilføjet i form 

af graffitiens vidnesbyrd om ungt 

liv. 
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“Jeg husker særligt ledertræningsseminaret i Danmark, fordi det var første 

gang jeg oplevede, at etnisk inddeling ikke spillede en rolle – at diversitet var 

det normale. For mig var det særligt vigtigt, at folk ikke gik op i etnicitet og 

indoktrinering. Vi var jo blevet hjernevasket under krigen! Det var vigtigt for 

mig at lære at være åben overfor andre. Det gjorde efterfølgende mange ting 

meget lettere.” 

– Miodrag DakiĆ (43), Bosnien-Hercegovina, udannet geografilærer, arbejder 

med aktivisme og miljø.

FRIHED UNDER ANSVAR
Én af de første aktiviteter i netværket i april 2001 udfordrede denne tvivl. Et 10 

dage langt ledertræningsseminar på øen Veli Lošinj, der ligger ud for Kroatiens 

kyst, skulle forberede de unge på at håndtere kulturmøde, forskellighed og 

konflikter. Appelsintræerne blomstrede, solen skinnede og de unge var på. 

Mange var hjemmefra for første gang, og havde vi været i tvivl om, at de 

havde lyst til at være sammen, blev den hurtigt overdøvet af musikken. Der 

blev skruet op på højeste volumen. 

‘Den danske model’, som det kom til at hedde lidt i sjov, det med frihed og 

fest under ansvar, irriterede imidlertid naboerne. De viste sig at være kroatiske 

fordrevne fra Slavonien, et område grænsende op til Serbien og ét af de hår-

dest ramte af krigen. De havde det svært med at netværket ville ‘forene og 

forsone’ med serbere. 

I en middagspause entrerede en gruppe mænd kursusstedet, og råbte 

trusler af de unge. Mange blev skræmt. Men så viste den kollektive gruppe, og 

dermed netværket, sig fra sin bedste side.

Truslerne blev en påmindelse om, at vi ikke var her for sjov, og at hver og 

én i netværket havde en opgave. Pludselig blev ordene på papir i programdo-

kumenterne håndgribelige. Deltagere og ledere reagerede ved at vise, at de var 

klar på at tale om det svære. 

Deltagerne satte sig i en cirkel på gulvet i den store sal, og én for én talte 

de, der havde lyst, om deres frygt og fordomme. Denne fælles oplevelse skab-

te en kraft af ung selvtillid og uovervindelighed, som klart har været SEEYN's 

kendemærke lige siden.

VENNER FOR LIVET
Under indhentning af feedback i juni 2018 fra tidligere aktivister, der var med til 

at starte SEEYN, var Kroatien på vej i finalen ved VM i fodbold i Rusland, mens 

Serbien var slået ud. Serbiske Bebek skrev bl.a. fra Slovenien, om hvordan han 

dage forinden havde været i Kroatien, hvor han løste sit problem med at finde 

et sted at se kampen mellem Serbien og Costa Rica således:

“Og jeg er midt i Kroatien. Nej, det var ikke et problem. Jeg så kampen med 

min ven Tomislav og hans familie. Sammen fejrede vi sejren med familiefro-

kost. Og jeg fortsatte min tur – det gjorde vores landshold ikke. I stedet vil jeg 

være fan af det kroatiske landshold i disse dage. Hvorfor? Fordi jeg har mange 

venner i Kroatien. Hvorfra? Fra mine yngre dage, da jeg var en del af SE-

EYN-netværket!”

Netværket bragte frontløberne fremad, og de trak mange med sig. Det er 

helt tydeligt, når vi ser på listen af aktiviteter i SEEYN. Men folk forklarer også, 

hvordan erfaringerne i de tidlige ungdomsår gav dem stabile afsæt for jobs og 

karrierer, hvor flere er fortsat med at agere både politisk og aktivistisk.

“Det var en periode fuld af smukke øjeblikke, eksplosiv energi, venskaber, 

intenst arbejde. Det gav mig ballast for udfordringer i mit fremtidige arbejde. 

Det var meget vigtigt at forbinde ungdom på Balkan gennem disse aktiviteter 

for at overkomme de rædsomme nationale barrierer og fordomme. 

Det forbandt unge mennesker for livet.”

– Jelena SantiĆ (38), Bosnien-Hercegovina, sociolog, arbejder for regeringen 

med kvalitetssikring af højere uddannelse.

Blandt det vigtigste, folk har oplevet gennem SEEYN, er: “I made friends for 

life”. Det er resultater, man kan være stolte af i et Europa præget af polarisering 

og marginalisering. I den ånd viste det sig for arbejdet med denne artikel da 

også, at mens kun få programdokumenter om arbejdet på Balkan kunne findes 

via MS' hjemmesider, var der øjeblikkelig respons fra de folk, vi arbejdede med 

på Balkan. 

Én af de første til at reagere på vore forespørgsler var Domagoj Kovacic, 

som havde været med til at etablere netværket fra starten. Mellem det kroati-

ske fodboldholds sejre under VM i fodbold gravede han hard copy dokumenter 

frem i Zagreb, scannede dem, og skrev så: 

“Hvis I nu kigger på de langsigtede mål for netværket, så viser det sig fak-

tisk, at I gjorde det ret godt.”

I et af de første programdokumenter fremgår det af de langsigtede mål, at 

arbejdet skal sigte på etablering af længerevarende kontakter og solidaritet 

mellem unge i Sydøsteuropa, samt med andre unge i Europa, for bl.a. at kunne 

håndtere fremtidige konflikter og sociale og økonomiske udfordringer. Et andet 

langsigtet mål var at nedbryde fordomme og bygge en kultur af tolerance, 

åbenhed og aktiv deltagelse.

Vi retter derfor også Domagojs ‘I' til ‘VI'. Den mellemfolkelige metode, ‘den 

danske model' – med frihed og fest under ansvar – viste sig at virke på Balkan. 

Netværkets udvidelse til andre lande i Sydøsteuropa, bl.a. Tyrkiet, Grækenland 

og Bulgarien, samt de nu over 7.000 unge, der har været gennem én eller an-

den form for SEEYN-aktivitet, fortæller, at SEEYN har gjort det ret godt. 

Det, som binder SEEYN sammen i sidste ende, er, at folk som oprindeligt 

så hinanden som mulige fjender, kom til at se hinanden som venner. Det er 

kernen i SEEYN, som 20 år senere nu eksisterer uafhængigt af støtte fra MS og 

det danske udenrigsministerium.
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DA MS VALGTE SIDE OG BLEV 
INVOLVERET I SYDSUDANS KAMP 
FOR SELVSTÆNDIGHED
PERNILLE BÆRENDTSEN
MAI RASMUSSEN
PETER THOLSTRUP

der gik under betegnelsen ‘resursecentre’, havde godt nok vagter, men de var 

kun bevæbnede med bue og pil. 

Det var utænkeligt at give håndører til soldaterne ved grænsen til Uganda, 

ved bygrænsen, på markedet eller nogle af de mange andre steder, hvor de var 

posteret. Landechefens møder på højt niveau blev holdt med den sydsudane-

siske oprørsbevægelses civile del, Sudan People’s Liberation Movement 

(SPLM) – ikke med den militære del.

Alle vidste selvfølgelig, at skillelinjen mellem de to afdelinger af befrielses-

bevægelsen var både tynd og porøs. Men overbevisningen om, at fred og de-

mokrati var fremtiden, var stærk blandt både MS-ansatte, lokale organisationer 

og de folk, som havde levet i eksil som flygtninge i bl.a. Uganda i mere end tre 

årtier. ‘New Sudan’ var i de tidlige år muligvis mest af alt en forestilling, men 

den engagerede sydsudaneserne i store tal. 

For MS’ vedkommende betød det, at engagementet udviklede sig til et 

selvstændigt landeprogram, som bl.a. forberedte landets borgere på det første 

valg i 2010 og den efterfølgende folkeafstemning om uafhængighed i 2011.

EN SPEJDER OG EN DAGSVÆRKSKAMPAGNE
Da Sydsudans borgere med noget nær enstemmighed (99 procent) i januar 

2011 stemte for uafhængighed fra Sudan, var MS’ nu afdøde landedirektør 

Lars Anderskouv imidlertid godt i gang med at pakke flyttekasserne på det 

beskedne landekontor i Yei. I forbindelse med, at MS blev en del af ActionAid, 

var det blevet besluttet at lukke programmet. Dermed blev der sat punktum for 

mere end to årtiers engagement.

Den navnkundige og hjerteligt savnede Lars Anderskouv personificerede 

om nogen MS’ engagement i Sydsudan. I 1977 var han udsendt af Spejder-

hjælpen til Sudan, hvor han ledte et projekt, der opbyggede en lederuddannel-

se for spejdere. Da han knap 20 år senere blev direktør for MS’ program i 

Uganda, brugte han sin viden om og passion for Sydsudan til et projekt, som 

indbefattede både det fattige og konfliktprægede Norduganda, de sydsudane-

siske flygtningebosættelser dér, og aktiviteter i det, som senere blev til Sydsu-

dan. 

På det tidspunkt var dele af det sydligste Sydsudan forholdsvis fredeligt, 

efter at den sydsudanesiske befrielseshær i 1997 havde erobret den største by 

i Equatoria-regionen, Yei, godt 74 kilometer fra grænsen til Uganda. Grænsen 

blev åbnet, og det gav adgang til Operation Dagsværks kampagne og indsam-

ling i 1999, der støttede uddannelse for sydsudanesiske unge i de sydligste 

områder af landet og i flygtningenes landsbyer i Uganda.  

Støtten gik til uddannelse af lærere og etablering af resursecentre med bib-

liotek, undervisningsmaterialer og trykkeri. Projektet blev gennemført i et sam-

arbejde mellem MS og de lokale partnere New Sudan Education Association 

(NESA) og Education Programme for Sudanese Refugees and Displaced Pe-

ople. Resursecentrene åbnede i Uganda i Arua, Koboko, Moyo, Adjumani, 

Agojo, Mungula og Alere – og i Sydsudan i Yei, Rubeke, Kajo Keji og Nimule. 

Trykkeriet havde til huse i Arua i Uganda. 

Med solenergi blev der produceret skolebøger og lidt senere også Yeis 

Efter en 21 år lang krig blev Sydsudan selvstændigt i 2011, efter at have 

været et delvist autonomt område i Sudan siden 2005. Derefter begyndte en 

omstændelig fysisk og demokratisk genopbygning, men blot to år senere 

brød en ny krig ud, som stadig er en realitet. MS var med allerede under 

borgerkrigen og frem til uafhængigheden. Arbejdet havde fokus på uddannel-

se og forberedelse af borgerne på det første valg og folkeafstemningen om 

uafhængighed.

TROEN PÅ FRED OG DEMOKRATI
Den civilklædte commander bryder ud i lige dele buldrende og vantro latter. 

Han løfter op i skjorten, så man kan se, at der klemt ned under bukselinningen 

sidder en pistol. Den velnærede mand kan åbenbart dårligt tro sine egne ører. 

Scenen udspillede sig i 2003 i den sydligste del af det land, som dengang 

havde to navne. Det officielle var Sudan. Det uofficielle – og mest brugte på 

disse kanter – var New Sudan. 

Et par udviklingsarbejdere fra MS’ landeprogram i Uganda var på vej på 

arbejde med partnere i den sydsudanesiske by Yei, og den grinende comman-

der havde fået et lift fra grænsen, som det var kutyme. At have en højtrange-

rende person med i bilen lettede passagen ved checkpoints og bidrog samti-

dig til at vedligeholde MS’ gode forhold til de lokale myndigheder. 

Men det skulle naturligvis foregå uden våben, som var logik for i hvert fald 

de danske ansatte. Man kan have commanderen mistænkt for at mene, at 

danskerne var naive. Der var trods alt krig i området. Træfninger og troppebe-

vægelser lukkede hyppigt en rute eller et helt område for MS’ arbejde, og byer 

og landsbyer var plettede af huller, man kunne smide sig i, hvis bomberne igen 

skulle falde.

Ikke desto mindre blev der arbejdet med uddannelse og demokratisk del-

tagelse. MS’ partnere var civile organisationer med hovedsagelig unge med-

lemmer uden militær erfaring eller tilknytning. De af MS støttede biblioteker, 
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første massemedie. Det var bladet “Maruba”, der betyder morgenstjerne. Det 

blev skrevet og redigeret fortrinsvis af aktivisterne i studenterorganisationerne. 

MS-Uganda faciliterede journalistisk træning og indføring i etiske principper, 

som fx at høre begge parter i de spørgsmål, bladet tog op. Interviewteknik og 

valg af kilder gav anledning til diskussion, for i det krigsprægede og stærkt 

hierarkiske samfund var det en udfordring for de nyslåede journalister overho-

vedet at stille autoriteterne spørgsmål. 

Men Maruba udkom med artikler om bl.a. sikkerhed for piger på vej til sko-

le i de tidlige morgentimer, lærermangel, flygtningenes overvejelser om at ven-

de hjem, ændrede regler for at have en stand på markedet og portrætter af 

aktivister og nye, officielle ledere.

FREDSAFTALE OG FOLKEFEST
Den 9. januar 2005 skete det så: Papirerne blev underskrevet, og lederne for 

Sudan og Sydsudan indgik en fredsaftale i den kenyanske hovedstad, Nairobi. 

Det gik ikke stille af i Yei og de andre byer, som MS arbejdede i. “Vi har fe-

stet lige siden,” lød det en uge senere på resursecentret i Yei. Skiltemalerne 

havde kronede dage. Små, sammenflikkede skure med udsalg af hovedpi-

nepiller, plastikposer med to skefulde sukker og batterier til transistorradioer 

og lommelygter kom fx til at hedde “Peace Drug Shop”. Ydmyge overnatnings-

steder med servering af te og mandazi tog navne i samme stil, og det hændte, 

at en soldat lagde det bryske ansigt fra sig og bød velkommen til New Sudan 

med et smil.

Med fredsaftalen skiftede MS fokus. Flygtningene i Uganda begyndte at 

vende tilbage i titusindvis, og store som små internationale organisationer 

strømmede til Sydsudan. En yderst kompleks fredsaftale gav Sydsudan 

halvautonom status og mulighed for at opnå selvstændighed ved en fremtidig 

folkeafstemning i 2011. 

Da MS blev bevilliget seks mio. kr. fra Danida til projektet “Education for 

Peace”, der i sin essens skulle oplyse flygtningene om indholdet i fredsaftalen, 

var resursecentrene et oplagt udgangspunkt.

MS ANSPOREDE TIL DEBAT OG REFLEKSION
I 2008 tog MS skridtet fuld ud og etablerede et selvstændigt, men beskedent 

landeprogram med kontor i Yei. Strategien var en rettighedsbaseret tilgang til 

lokaldemokrati og aktivt medborgerskab. Udgangspunktet var de eksisterende 

partnere og resursecentrene, men hurtigt kom flere netværk af mindre, lokalt 

baserede græsrodsorganisationer om bord. Træning af lokale journalister blev 

en del af programmet.

Blandt de store, velsmurte internationale NGO-maskiner skilte MS’ sig ud. 

Det kom særligt til udtryk, da MS fik en bevilling fra FN’s udviklingsprogram, 

UNDP, til vælgeroplysning i forbindelse med præsident- og parlamentsvalget i 

april 2010. For mange af vælgerne ville det blive første gang i deres liv, de 

kunne afgive deres stemme.

Flertallet af lokale og internationale aktører distribuerede UNDP’s fortrykte 

216 217FORTÆLLINGER

 Centret i Yei råder over bøger, 

som de unge kan sidde i 

læsesalene og studere. Selvom 

MS ikke længere støtter økono-

misk eller praktisk, blev systemet 

vedligeholdt og respekteret. 

Billedet er fra 2015.

Den lilla demokratibus skulle nå 

ud i alle hjørner. Meget sym-

bolsk opstod der forhindringer 

under vejs, som det krævede 

samarbejde og improvisation at 

overkomme. 

Arua er den største by tæt på 

Ugandas grænse til Sydsudan. 

Den oplevede som andre byer i 

området et stort opsving med 

fredsaftalen i 2005. Handelen 

steg, for Sydsudan havde brug for 

alt. Skiltemaleren malede i 2017 

stadig fred og hjerter på de 

blikkasser, man kan købe til at 

opbevare sit habengut i.



materialer med simple énvejsbeskeder som, “Husk at registrere dig” og, “Kvin-

der, stem i april”. 

MS og partnerorganisationerne insisterede på også at anvende suppleren-

de, inkluderende metoder og for eksempel spørge, “Hvad er din holdning?” 

Hvor de fleste organisationer fokuserede på at sprede et budskab, stod MS for 

at anspore til debat og refleksion. 

Det foregik fx med en konkurrence for tegnere, hvor vinderne skulle illustre-

re en bog om grundlæggende demokratiske værdier i et hverdagsperspektiv, 

efter inspiration fra en tilsvarende bog udviklet af MS i Uganda. En populær 

musiker indspillede en demokratisang.

Det var dog en udfordring at nå ud i de små landsbyer langt fra hovedveje-

ne. Så fik to af MS’ partnere, Yei Community Ressource Centre og CEFORD, 

en god idé: “Democracy by Bus”. I fem uger turnerede en gammel, lilla bus 

med 30 unge mennesker til lokale debatmøder med forumteater og dukketea-

ter om politiske dilemmaer og et nyudviklet brætspil, hvor der blev spillet om 

vælgerregistrering, kampagne og afstemning. Der blev holdt prøvevalg, uddelt 

debatkort med spørgsmål til diskussion blandt venner og familie og distribue-

ret letlæselige informationsmaterialer om valgprocessen på flere lokale sprog 

og i titusindvis af eksemplarer, kopieret for billige penge nede på torvet. 

FORANDRING TAGER TID
En tilbagevendende øvelse i arbejdet i Sydsudan var at acceptere, at vi nok 

aldrig kom til at se resultaterne af vores indsats. Maruba udkom ganske vist, 

demokratimaterialerne blev spredt i mangefold, og tusindvis af sydsudanesere 

deltog i debatter og forumteater. 

Men vi vidste altid, at situationen nok kunne flaske sig roligt en stille søn-

dag morgen, men at alt også kunne være vendt senere på døgnet. Når man har 

fulgt udviklingen i Sydsudan over en årrække, når man har lært mennesker at 

kende, som har mistet alt – flere gange – og ved, hvilke kræfter civilbefolknin-

gen er oppe mod, så må man være beskeden med sine ønsker om forkromede 

resultater.

Tidsfaktoren er afgørende. Det gælder selvfølgelig også i andre udviklings-

lande, og vi tillader os her at bemærke en uheldig, dominerende trend, hvor 

NGO’er forfalder til korte tidsperspektiver, når der tales om resultater. Men det 

gælder i særlig grad i skrøbelige stater. Det lægger et unødigt pres på arbejdet, 

der konstant balancerer mellem forskellige faser af åben konflikt og fravær af 

konflikt. 

Her er det naivt at gå efter at skabe resultater fra fx det ene år til det andet. 

Risikabelt både i forhold til fremtidige bevillinger og ikke mindst for arbejdets 

troværdighed overfor lokale samarbejdspartnere og målgrupper. Forandringer 

sker i med- og modspil med en uendelig række af faktorer, man umuligt kan 

gardere sig imod på forhånd. 

Nu er der som bekendt igen krig i Sydsudan. Hverdagen har kun været 

‘normal’ i relativt korte perioder i Sydsudans historie. Men der er, og har hele 

tiden været, lommer af fred, og folk der trækker på helt ubegribelige personlige 

reserver. Folk, der får ting til at ske, hvor andre har dømt det umuligt. 

Det er dem, vi arbejdede med. Set i bakspejlet har det vigtigste ved det arbej-

de, vi har været en del af, ikke været de konkrete resultater, som står at læse 

i rapporter og evalueringer. Det, der virkelig har rykket, er, når MS har været 

med til at øge potentialet for forandring. Dér, hvor vi har set mennesker vokse, 

tage initiativ og skabe. 

STOP NU DEN KRIG
En tidlig lørdag morgen i slutningen af juli 2015 kommer en gruppe kvinder 

gående ved Uafhængighedspladsen midt i Yei. På brystet bærer de skilte med 

budskaber til Sydsudans magthavere om, at nu må krigen stoppe. “Vi er mød-

re. Vi har brug for fred,” står der på et af skiltene. På det tidspunkt havde den 

‘nye’ krig hærget landet siden december 2013, hvor pludselige kampe opstod 

i hovedstaden, Juba. Yei var hidtil gået nogenlunde fri, men voldelige overgreb 

havde skabt ustabilitet og utryghed og nedbrudt økonomien i løbet årets første 

måneder. 

Kvinderne viste sig at have været igennem en workshop hos Centre for 

Development and Democracy. Trods statens angreb på civilsamfundet i denne 

periode i Sydsudan tog de en aktiv rolle og planlagde og udførte denne for 

Sydsudan usædvanlige protest. Centret er et resultat af mange års samarbejde 

med MS og er udsprunget af miljøet omkring det Operation Dagsværk-støtte-

de resursecenter i Yei og Democracy by Bus initiativet.

Siden lukningen af MS-programmet i starten af 2011 har centrets folk taget 

en stadig mere aktiv rolle i opbygning af civilsamfundet i deres område. De 

oplyser om lovgivning, rettigheder og forpligtigelser, og det gør de til trods for, 

at de kan forvente myndighedernes modstand eller måske endda trusler og 

sanktioner. I et land, hvor ytringsfrihed og borgerrettigheder har det rigtig skidt, 

er det bemærkelsesværdigt. 

På den måde er det måske alligevel muligt at ane en effekt af det arbejde, 

som vi og vores kolleger bedrev, mens Sudan og Sydsudan var i krig og frem 

til uafhængigheden i 2011. “Du kan bombe skoler og brænde bøger, men du 

kan aldrig tage uddannelsen fra folk, når de først har fået den”, sagde vi ved 

højstemte lejligheder dengang på resursecentrene i Sydsudan og det nordlige 

Uganda. 

Og vi smiler, og sender besked til hinanden, når vi nu møder sydsudanese-

re, der på spørgsmålet: “Hvor gik du i skole?” svarer, at deres eksamensbevis 

er officielt ugandisk, men de læste bøger på et af de centre, som fik støtte fra 

Operation Dagsværk og MS. 
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EN LILLE PRIS FOR ’BÆREDYGTIG 
UDVIKLING’ MED STOR BETYDNING 
FOR MANGE
BIRGIT MØLLER JENSEN
BJØRN FØRDE

rådet, så småt helt tilbage i 70’erne, men med stigende styrke og grundighed 

i 80’erne og 90’erne. 

Det drejede sig fx om udgivelsen af en lang række tidsskriftnumre og bø-

ger om bæredygtig udvikling – med “Vores Fælles Fremtid”, også kendt som 

Brundtland-rapporten, i 1987, som den vigtigste; det afspejlede MS’ centrale 

rolle sammen med Danmarks Naturfredningsforening i de danske forberedel-

ser til den globale Rio-konference om miljø og udvikling i 1992; og i forlæn-

gelse heraf dannelsen af den såkaldte “92-Gruppe” af danske miljø- og udvik-

lingsorganisationer. 

Det lå heldigvis også i fornuftig forlængelse af det stigende antal placerin-

ger af frivillige hos partnere i Syd, der arbejdede med bæredygtig udvikling.

Betydningen af bæredygtighed i MS’ arbejde blev også understreget af det 

initiativ, som i 1992 blev taget overfor Folketingets medlemmer med forslaget 

om, at Danmark – udover at fastholde udviklingsbistanden på 1 procent af 

bruttonationalproduktet – også skulle afsætte de nødvendige midler til en glo-

bal miljøindsats. Det var et forslag, som samlede flertal i Folketinget i løbet af 

meget kort tid – men som ikke specielt overraskende blev fjernet, da Anders 

Fog Rasmussen vandt folketingsvalget i 2001 og dannede regering.

OVERSIGT OVER PRISMODTAGERE
Den årlige prismodtager blev besluttet af Styrelsen og uddelt på Repræsen-

tantskabsmødet, som regel med en repræsentant for organisationen som taler. 

Det var en del af prisen, kan man sige, for selve prisbeløbet på 15.000 kr. var 

jo ikke noget, der kunne imponere. Oversigten over modtagere giver et godt 

indtryk af den type partnere, som MS havde kontakt til rundt om i verden. 

1990  Ladakh Ecological Group. Indien. Har siden starten i 80’erne arbej-

det sammen med underprivilegerede lokalsamfund for at styrke både 

kultur og miljø. Gruppen har modtaget flere internationale priser. Or-

ganisationen eksisterer stadig med same formal som i 1990 – altså 

troen på at der er styrke i den lokale kulturs evne til at tilpasse sig. MS 

udgav i 1988 bogen “Ladakh – da Vesten kom til Himalaya” af Helena 

Norberg-Hodge, som grundlagde LEDEG.

1991  Rubber Plantation Workers’ Union. Brasilien. Gummiproduktion i Ama-

zonas er en storstilet forretning, styret af store jordejere og pengein-

teresser. Fagforeningen kæmpede for de små gummiarbejderes ret-

tigheder, under meget vanskelige og farlige forhold, og ofte med livet 

som indsats. MS udgav en bog om arbejdet.

1992  Green Belt Movement. Kenya. Wangari Maathai grundlagde Green Belt 

Movement i 1977, og MS placerede flere frivillige hos bevægelsen. 

Træplantning, miljøbevarelse og kvinders rettigheder gik hånd i hånd. 

Wangari blev i 90’erne en vigtig politisk skikkelse i Kenya, hvor hun 

blev valgt til parlamentet og i en kort periode 2003-2005 var miljømi-

nister. I 2004 modtog hun som den første afrikanske kvinde Nobels 

Fredspris. Hun døde i 2011.

I 1984 etablerede MS en støttekreds, med midler fra medlemmer og andre 

frivillige bidragydere. Formålet var at støtte aktiviteter, som havde til formål 

at fremme kultur- og menneskemøder, især i udviklingslande. Støttekredsens 

midler var også grundlaget for uddelingen af ‘MS-Prisen for bæredygtig  

udvikling’ i en årrække. Prisbeløbet var ikke stort, men signalet til aktivister 

og græsrødder rundt om i verden var betydningsfuldt, både for dem og MS.

BAGGRUND OG FORMÅL
Etableringen af en Støttekreds bestående af private midler var på den ene side 

en del af en bredere bestræbelse på at styrke foreningen i Danmark, og på den 

anden side et ønske om at kunne række ud til aktivistiske initiativer og miljøer 

i Syd, uden at det nødvendigvis var en del af de statsfinansierede landepro-

grammer med udsendelse af frivillige.

Gennem Støttekredsen blev der fx givet støtte til et mediecenter i et slum-

kvarter i Nairobi; til uddannelse af fattige fiskere i Guatemala; og til undervis-

ning og miljø i Bihar i Indien. I nogle tilfælde udsprang støtten af et eksisteren-

de samarbejde gennem landeprogrammerne, i andre tilfælde var der tale om 

selvstændige initiativer, som folk i kredsen omkring MS kendte til eller havde 

direkte kontakt til.

Støttekredsen var også det økonomiske grundlag for den “MS-Pris for bæ-

redygtig udvikling”, som havde til formål at støtte aktiviteter og personer, som 

gjorde en særlige indsats for at skubbe udviklingen i bæredygtig retning. Fun-

datsen forklarede det på denne måde:

“En bæredygtig udvikling tager hensyn til miljøet, opfyldelsen af menne-

skers nødvendige behov og en ligelig fordeling af resurserne. Alle erfaringer 

viser, at en sådan udvikling kun er mulig, hvis fattige og undertrykte selv defi-

nerer og styrer udviklingen.”

MS valgte at fokusere på miljømæssig bæredygtighed, fordi det lå i naturlig 

forlængelse af de mange aktiviteter og initiativer, som MS havde taget på om-
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1993  Legal Resources Centre. Durban, Sydafrika. LRC blev dannet i 1979 

som en del af kampen mod apartheidstyret efter studenteroprøret i 

1976. I starten var fokus på de mange, som blev ramt af de dybt dis-

kriminerende paslove. Efterhånden bredte aktiviteterne sig til andre 

områder, der havde med menneskerettigheder i bred forstand at gøre. 

LRC blev en vigtig rådgiver for MS i de år, hvor MS støttede kampen 

mod apartheid. 

1994  La Mariposa. El Salvador. La Mariposa betyder ‘sommerfugl’, men er 

også navnet på et projekt, som omfatter både kulturcenter og en fol-

kehøjskole, alt sammen som led i den freds- og forsoningsproces, 

som fandt sted i El Salvador efter 12 års krig. Kunstneren José Pena 

modtog prisen, og han forklarede, at ifølge Mayakulturen siger som-

merfuglen: “Her er jeg! Dækket af mine vinger kan du synge dine san-

ge, fremsige dine digte og danse. Jeg vil beskytte dig, så kom til mig! 

Jeg venter på at omfavne dig.” Og det var netop idéen med dette 

projekt.

1995  Clarion. Kenya. Organisationen blev startet af en række jurister i 1993. 

Formålet var at bidrage til en demokratisk udvikling i Kenya. Clarion 

udgav i 1995 en stærkt afslørende og for myndighederne meget pinlig 

rapport om korruption, som vakte international opmærksomhed. Året 

efter gjorde myndighederne organisationen ulovlig, men den formåe-

de at overleve og eksisterer stadig.

1996  Tiyseko Theater Productions Unit. Zambia. Gruppen blev startet af fire 

unge aktivister i 1988, med det formål at ændre befolkningens seksu-

alvaner i kampen mod HIV/AIDS. De cyklede rundt til landsbyerne og 

brugte teater som medium til at kommunikere de steder, hvor hverken 

tv eller radio nåede ud.

1997  Ditshwanelo. Botswana. Botswana Center for Human Rights, dannet 

i 1993 af Alice Mogwe, som stadig leder organisationen. Den eneste 

organisation i Botswana, som arbejder med alle aspekter af menne-

skerettighederne, herunder de oprindelige San-folks rettigheder, men 

også kvinders rettigheder og rettigheder for folk med HIV/AIDS. I en 

periode placerede MS frivillige hos Ditshwanelo.

1998  CECOWOR. Indien. ‘Center for koordinering af frivilligt arbejde og forsk-

ning’ blev startet i 1989 for at arbejde for Indiens kasteløse, dalitterne, 

i delstaten Tamil Nadu. Fem ansatte og 40-50 frivillige gjorde et stort 

arbejde for at organisere grupper af dalitter. For CECOWOR drejede 

det sig ikke kun om socioøkonomiske fremskridt, men også menne-

skerettigheder, herunder vold mod dalitter, vold mod kvinder, lave løn-

ninger, børnearbejde og tvunget arbejde.

1999  Kenya Human Rights Commission. Kenya. Modtog prisen som en an-

erkendelse af kampen for demokrati og menneskerettigheder. Kom-

missionens væsentligste metode var dokumentation af menneske-

rettighedskrænkelser. KHRC havde en drøm om, at en demokratisk 

udvikling kunne finde sted i Kenya.

2000  Forum Terra. Mozambique. Fik gennemført en ny landlov, og ikke 

mindst blev loven formidlet ud til de fjerneste afkroge. Det var svært i 

et land, hvor mange hverken kunne læse eller skrive. Men det lykke-

des, fordi det handlede om deres rettigheder til deres land, og fordi 

der var enighed om enkle budskaber: Alle landarbejdere har ret til jord; 

ingen skal leje eller betale for jord; både kvinder og mænd kan eje jord.

2001  Tukaliri Multipurpose Association. Uganda. Lokal græsrodsorganisati-

on, der arbejdede med fattigdomsbekæmpelse i et område præget af 

krig og uroligheder. James Kokole Kebua modtog prisen, og han var 

med fra starten i 1989, da folk vendte tilbage til området efter at have 

levet som flygtninge i Congo og Sudan. 

2002  SWAGAA. Swaziland. ‘Swaziland Action Group Against Abuse’ blev 

stiftet af voldsramte kvinder i 1990 for at hindre vold og seksuel ud-

nyttelse af kvinder og børn. Thobile Dlamini modtog prisen og fortalte 

på repræsentantskabsmødet bl.a., at samfundet var meget patriar-

kalsk og reelt gav manden lov til at tæve sin kone, hvis hun ‘begik fejl’. 

SWAGAA arbejdede med rådgivning af ofre og efterladte, og organi-

sationen eksisterer stadig.

2003  TAYEN. Tanzania. The Tanzania Youth Exchange Network er en NGO, 

hvis hovedformål er at forbedre unges kapacitet gennem ungdoms-

udvekslingsprogrammer, træning og work camps for at styrke deres 

muligheder for at være med til at udvikle samfundet. Demokrati og 

bæredygtig udvikling står højt på dagsordenen. 

2004  SOPPEXCCA. Nicaragua. Sammenslutningen af Små Kaffebønder i Ni-

caragua. Organisationen var et effektivt redskab for små bønder i det 

nordlige Nicaragua under kaffekrisen, der verden over fik tusindvis af 

kaffeproducenter til at gå fra hus og hjem. Soppexcca’s strategi var at 

satse på kvalitet og adgang til “fair trade”-markedet. 

2005  SEEYN. Balkan. ‘South East European Youth Network’ var én af MS’ 

partnerorganisationer på Balkan og samlede over 20 forskellige ung-

domsorganisationer fra hele Balkan på tværs af nationale, etniske 

og religiøse skel. SEEYN arbejdede med ungdomsudveksling, work 

camps, fortalervirksomhed og internationalt samarbejde. 
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FOLKESTYRET GLOBALISERING 
I DET 21. ÅRHUNDREDE
SOLIDARITY 2000 MANIFESTO

COMBINING GLOBAL WITH LOCAL DECISION-MAKING
The real analysis therefore is not whether globalisation exists and will continue 

to exist. It does, and it will. The real analysis must be about the distribution of 

costs and benefits, among nations, among communities, among people. Such 

an analysis is less about technology and economics than about politics and 

distribution.

The important issue is then how we react to the problems.

The first type of response could be described as the laissez-faire reaction. 

This is represented by those who believe that free trade and the socalled “invi-

sible hand” of the market will solve all problems. 

The second way of responding could be described as the nationalist re-

sponse. The only solution is a return to the selfdetermination of the nation 

state. In its most extreme form, this response leads to protectionism and old-

fashioned nationalism.

The third approach argues for the need for centralised decision making at 

the regional as well as the global level. The only way to react to globalisation is 

to centralise the political power at a higher and higher level to enable decision-

makers to tackle problems confronting us.

This paper will argue that none of the three responses are able to provide 

the necessary room for self-respect, self-governance and self-control over re-

sources that countries, communities and people need to develop a just socie-

ty. We will present a fourth type of response.

Emphasis must be attached to international cooperation with the purpo-

se of reaching agreement on globally binding rules and regulations that can 

be monitored and enforced. It is equally important to emphasize the need for 

shifting an increasing number of decisions to the level of individual residents 

and local communities. 

The vision should be to combine political globalisation and political loca-

lisation. This is Globalisation by People, with people and communities at the 

centre, rather than being marginalised as it is often the case with neoliberal 

globalisation dominating today. People and communities need to be “protec-

ted” through the enforcement of globally binding rules.

The rationale behind this line of global-local thinking is rooted in the under-

standing of the processes of globalisation as they are unfolding today. A fun-

damental problem seems to be that globalisation moves with different speeds 

in different areas. Economic and cultural globalisation rush forward, while poli-

tical globalisation trails behind. It is therefore a major concern that the political 

measures that should balance the negative impacts of the globalisation are not 

in place yet. In addition, there is an increasing lack of democratic culture and 

practice in the global decisionmaking processes. Transnational corporations 

have more power and influence than many countries. 

Consequently, the current form of political globalisation tends to take the 

shape of systems, structures, ideologies, economies, and products that do-

minate over others in the neoliberal model of globalisation. There is a need to 

balance the global power structure with a far more active and international civil 

society and with a far greater focus on global justice. It is necessary to balance 

the freedom enjoyed by the few with global rules that protect the many.

Talrige udgivelser dokumenterer, hvordan MS i tidens løb har forholdt sig 

til debatten om globalisering. Mest markant skete det ved “Solidarity 2000” 

konferencen i juni 2000 i København, hvor repræsentanter for MS’ partnere 

i alle samarbejdslande vedtog et manifest. Værdimæssigt byggede det på 

principprogrammet “Meeting Cultures with Openness” fra 1996. Dokumentet 

præsenterede 58 forslag til, hvordan en folkestyret globalisering burde 

se ud. Her gengives introduktionen i kort form.

IS IT GOOD OR IS IT BAD?
Globalisation is the defining theme of current times and the mantra of the mo-

ment. Interpretations of what globalisation is and whether it is inherently good 

or bad differ widely.

Few will question that globalisation is more than a purely economic phen-

omenon, with increased flows of money, people, goods and services crossing 

national frontiers at ever greater speeds, driven forward by technology. Under-

lying the economic aspects is a much more controversial process, with valu-

es, cultures, and aspirations of men and women being penetrated by market 

processes.

Globalisation presents us with new opportunities. Goods and services can 

more freely be sold across borders, the distance between North and South, 

East and West is steadily diminishing, the internet has given us new opportu-

nities for exchanging ideas, thoughts and information, and outdated aristocra-

cies and traditions are swept away.

However, globalisation also confronts us with new problems. The econo-

mic forces are becoming more and more intractable, weak groups are being 

marginalised, inequality is increasing, financial crises are being exacerbated, 

cultural identity is being reshaped, community and family ties are being broken 

down and global crime is on the increase.
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TOWARDS THE ACCEPTANCE OF UNIVERSAL VALUES
The good news is that for the first time in world history, globalisation provides 

us with the possibility of formulating and implementing global and universally 

valid values. Since the Universal Declaration of Human Rights was written 50 

years ago, a wealth of international meetings and conferences have developed 

a set of international principles and values.

Despite problems and weaknesses, the UN system has developed into a 

system that can unite the countries of the world around a set of common mes-

sages. Countries that represent all aspects of the global village have debated 

human rights, sustainable development, environment, women, cities, social 

development and many other topics.

The challenge is now to build upon the broad range of global principles and 

values, but to turn them into legally binding and enforceable rules and to im-

plement them by plans of action. Common actions on common principles and 

values offer great opportunities for contributing to peace and understanding.

The push for global standards, better governance systems and global eco-

nomic liberalisation has forced repressive and autocratic regimes to higher 

accountability, released public opinion from the imprisonment of singleparty 

controlled media and state propaganda and created space for the growth of 

independent civil society.

The far-reaching national sovereignties of former times are an illusion when 

many private companies control economies that exceed those of many of the 

countries of the world, and when the environmental problems cut across all 

borders.

If the positive and negative aspects of globalisation are to be transformed 

into better living conditions and a better environment for all people, globalisa-

tion must therefore be faced with an active local self-administration and with 

strong global rules.

Therefore, there is an urgent need to draw up a global strategy for strength-

ening local, regional and, not least, global rules. In doing this, civil society 

orga  nisations must stand united across borders and cultural differences.

The strategy should be to fight for a free and open world. We must use our 

energy in an international struggle to meet globalisation with globally binding 

rules in the field of environment, human rights and basic labour rights. Rules 

that must be applied by international courts and collectively enforced.

Simultaneously, it is of critical importance that this agenda of political glo-

balisation provides the necessary room for development of local selfdetermi-

nation, local social capacity and of local economic growth for sustainable live-

lihood opportunities and strategies.

Bogen fremlægger derefter analyser og forslag om: demokrati og civilsamfund; 

global retfærdighed; globale rettigheder og ansvar; global lighed og solidaritet; 

økonomisk globalisering; global viden; global kultur og diversitet; globalt miljø; 

fred og forsoning; globale flygtninge og migration; MS som en global forening.
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Bogens undertitel er nok så 

sigende som selve titlen, der kan 

oversættes som “Folkestyret 

globalisering”, for her understreges 

nødvendigheden af solidaritet, 

forskellighed og samarbejde.

Manifestet behandler i alt 

11 temaer, og ét af de centrale er 

troen på, at det globale samfund 

må bygge på globalt bindende 

rettigheder såvel som globalt 

bindende forpligtelser. Hvordan 

skal vi fx ellers kunne håndtere de 

store klimaudfordringer?

Med MS’ udgangspunkt fra 1944 

som fredsbygger og forsoner er 

det ikke så mærkeligt, at 

manifestet også beskæftiger sig 

med de konflikter, som i dag gør 

udvikling vanskelig mange steder 

i verden. 

Da dette manifest blev udviklet, 

var der endnu ikke nogen i MS 

som diskuterede eller forudså, at 

MS ti år senere ville være 

fuldgyldigt medlem af ActionAid 

International. 
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STEMMER FRA MELLEMAMERIKA
”MS FORSTOD BEHOVET FOR EN 
FOLKELIG DEMOKRATISERING”
KLAVS WULFF

folk var blandt de danskere, der forventningsfuldt var taget på valgobservation 

i håbet om et demokratisk valg – men også på at sandinisterne kunne fortsætte 

projektet for demokrati og social lighed. 

Efter valget var der ingen modstand fra Uffe Ellemann Jensen, og nu var 

forudsætningerne for et MS-frivilligprogram helt på plads. Programmet åbnede 

i 1991, og efter nogle få år arbejdede MS i fire af regionens lande – El Salvador, 

Nicaragua, Honduras og Guatemala. Det blev startskuddet for MS’ regionale 

program, der omfattede aktiviteter og partnerskaber, fortrinsvis med civilsam-

fundsorganisationer, herunder landboorganisationer og kooperativer.

Hele vejen gennem det regionale programs historie var det et partner-

skabspræget samarbejde med personelkomponenten som en væsentlig fak-

tor, hvor der blev eksperimenteret med lange og korte kooperantudsendelser, 

samt kooperanter rekrutteret i regionen og senere også “omvendte“ koope-

ranter, der tog på korttidsophold hos danske institutioner for at studere det 

danske demokrati og kulturliv og samtidigt inspirere og “udfordre” den danske 

selvforståelse.

I de følgende næsten 20 år fortsatte MS sin regionale tilstedeværelse, men 

ved den danske beslutning om at lukke ned for den statslige bistand i 2009, 

blev MS’ tilstedeværelse også begrænset, og neddroslingen af MS’ engage-

ment fortsatte frem til 2010, hvor MS blev fusioneret med ActionAid. I dag er 

eneste aktivitet, som fortsat har tæt kontakt til ActionAid/MS, ungdomsplatfor-

men i El Salvador.

Solidariteten med den nicaraguanske sandinisme og andre revolutionære 

bevægelser i Mellemamerika tog udgangspunkt i solidariteten med 70’ernes 

kamp for social retfærdighed, menneskerettigheder og demokrati i Chile. 

Derfra flyttede fokus til oprøret mod diktatoren Somoza i Nicaragua i 1979. 

Men MS’ ønske om at starte et frivilligprogram i Nicaragua blev i første 

omgang afvist af ministeriet, og først da sandinisterne tabte valget i 1990, 

kunne MS gå i gang med opbygningen af et regionalt program. 

MS OG MELLEMAMERIKA – ET HISTORISK RIDS
I midten af firserne blev et forslag fra MS om at etablere et frivilligprogram for 

Nicaragua pure afvist af daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen 

med den begrundelse, at præsident Ortegas socialistiske og for ham at se 

udemokratiske styreform ikke var forenelig med dansk udenrigs- og bistands-

politik. 

MS svarede nu igen med at starte en indsamlingskampagne til fordel for 

en landbrugsskole i provinsbyen Matagalpa, og det gik faktisk slet ikke så 

dårligt. Der blev samlet omkring en million kroner ind, og det betød, at man 

kunne starte støtten til skolen i løbet af 90’erne. Denne modoffensiv havde en 

positiv effekt på solidaritetsarbejdet i Danmark og udløste i samme periode en 

EU-bevilling til dækning af en stor del af MS’ udgifter. 

Allerede i 1989, relateret til forhandlingerne om fred i El Salvador og san-

dinisternes fredsaftale med contraerne, gav udenrigsministeriet sig. Som en 

konsekvens kunne MS sende en forundersøgelsesmission til Mellemamerika 

for at konkretisere åbningen af et nyt frivilligprogram for regionen. Det skete 

med den udtrykkelige betingelse, at man forpligtigede sig på at åbne aktivite-

ter i mindst to lande i regionen.

I 1990 kom den store overraskelse, da FSLN og præsident Ortega tabte 

valget og måtte overdrage magten til oppositionen, der bestod af centrum-høj-

re kræfter, der ville gøre en ende på den sandinistiske revolution. Ledende MS-
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Gloria Carrion startede som leder af programmet i Nicaragua og blev 

senere også leder af det regionale program. Dermed blev hun sammen med 

Gladstone Pilane i Botswana den ene af kun to lokale ledere i det “MS i Syd” 

program, som voksede frem i 90’erne. Med sin aktive rolle i revolutionen i 

Nicaragua var Gloria i en helt unik position til at rådgive om den strategiske 

retning og rolle, MS kunne spille. Det gjorde hun med klarhed, kraft og 

kærlighed til et MS, som hun kom til at påvirke og holde af.

DEN NORDISKE TÆNKNING OM DEMOKRATI
Du kendte ikke rigtig noget til MS på forhånd, så hvad var det, som fik dig til at 

søge et job hos MS tilbage i 1993?

Det var få år efter sandinisternes valgnederlag, og jeg ledte efter et menings-

fuldt job. MS søgte en programmedarbejder, og jeg fandt opslaget meget 

åbent i sin udformning, med en understregning af at man søgte efter en lokal 

medarbejder, der var villig til at indgå på lige fod med det danske team for at 

udvikle et nyt bistandsprogram for Nicaragua. Jeg kunne ikke lade være med 

at søge!

Jeg kunne fornemme, at med denne organisation kunne jeg være med til 

at skabe noget nyt for mit land. Så jeg betænkte mig ikke, men sagde ja til 

jobbet lige på stedet. Opgaven var en stor udfordring, men samtidigt følte jeg 

en stærk grad af tillid fra MS’ side. Jeg fik også plads til at sætte mine fodaftryk 

på programudviklingen.

Nicaragua var i en vanskelig omstilling, ligesom jeg selv var på det person-

lige plan. Sandinistpartiets valgnederlag i 1990 oplevedes af mig og mange 

andre sandinister som et stort jordskælv, på trods af at jeg op til valget havde 

frygtet for nederlaget. En rum tid efter følte jeg mig svævende vægtløs i luften, 

uden fodfæste.

Som ung student var jeg blevet aktivt medlem, “militante” som det hed, 

helt tilbage i 1975. Et partimedlemskab midt i kampen imod diktaturet betød, 

at jeg havde svoret loyalitet til partiet og erklæret mig parat til at kæmpe for 

revolutionen og villig til at dø for sagen. 

Medlemskabet betød også et farvel til familien og den dagligdag, jeg havde 

været vant til. Jeg arbejdede med illegale publikationer i starten, og senere 

søgte jeg med en anden kammerat at starte den første brede progressive kvin-

debevægelse i Nicaragua i 1976. Men partitoppens idé om aktivisme viste sig 

hurtigt at være en anden end vores.

Partiets ledelse opfattede initiativet som ulydighed. Som straf blev jeg 

sendt til kampzonerne i den nordlige del af landet, hvor de såkaldte “contras” 

støttet af CIA søgte at destabilisere landet. I 1985 blev jeg forflyttet til Leon og 

forblev dér frem til valget i 1989. Så vidste jeg, at jeg måtte forlade partiet og 

finde en måde at gentænke hele mit liv på, for at gøre noget meningsfuldt for 

mit lands fremtid.

På den måde kan man sige, at MS-jobbet kom til mig på rette tidspunkt, 

selvom det var en stor mundfuld for mig.

Når man tænker på den situation, Nicaragua befandt sig i her i starten af 

90’erne, hvad skulle så være de væsentligste punkter i den nye MS-strategi?

Netop i 1993 var landet i overgang fra en dynamisk revolutionær, men topstyret 

regeringsform, med retning imod en liberal markedsøkonomi og med store ud-

fordringer i at finde en mere kvalificeret forståelse af demokrati både nationalt 

og lokalt. Den nye præsident søgte at fastholde freden og samarbejde med 

FSLN og civilsamfundet.

Jeg fornemmede, at den politiske situation havde behov for en aktiv, fol-

kelig deltagelse for at fastholde freden, men især behovet for en ny form for 

demokratisering på alle niveauer, såvel økonomisk som politisk og kulturelt, 

en folkelig demokratisering, som kunne rumme alle nye demokratiske kræfter.

Blandt MS’ tre hovedpiller – fred, tolerance og demokrati – fik sidstnævnte 

derfor utrolig stor indflydelse på valg af samarbejdspartnere. I alle samarbejds-

aftaler indgik demokratisering som nøgleordet. 

Netop i arbejdet med partnerne oplevede jeg MS’ stærke forankring i den 

nordiske tænkning om demokrati. Man stillede sig ikke tilfreds med at vinde et 

beskedent flertal af befolkningens stemmer ved et valg og derefter sidde som 

“konge” over alle. Demokratiet handlede i høj grad om at give mindretalsgrup-

per demokratisk plads. 

”DET DEMOKRATISKE RUM 
I MS TÆNDTE MIG”

GLORIA CARRION

SAMTALER



Det var den tænkning, vi søgte at udmønte med vores partnere, så traditionel-

le, vertikale og centralistiske strukturer gradvist blev åbnet op for især lokale 

medspillere og partnere. Men det var klart en stor udfordring for en mindre 

udenlandsk organisation at tale pluralisme og vertikalitet i et land, der altid 

havde været styret super centralistisk

Min start i MS skete samtidig med, at MS overordnet var ved at introducere 

en ny MS i Syd strategi. Jeg tændte især på MS’ insisteren på at udvikle sig til 

en platform for Syd. Der var tale om en global demokratiseringsproces fra det 

helt lokale over det nationale og til det overordnede globale. MS’ partnere var 

organisationens aktører i Syd.

Som programansvarlig og senere regionalt ansvarlig for Mellemamerika var 

det en tænkning, jeg kunne identificere mig med. Jeg havde jo nok i starten 

problemer med at repræsentere en meget vertikal, Nordbaseret organisation 

i Syd, men med den nye vinkling var jeg udfordret til at forstå mig selv som 

repræsentant for samarbejdet i Syd i lige så høj grad som ansvarlig leder af 

MS’ regionale kontor.

Det betød naturligvis også, at jeg som mellemamerikaner i MS’ struktur til 

tider ville komme til at bryde klinger med den centrale administration i Dan-

mark.

VIGTIGT AT FORBINDE KAFFEBØNDERNE MED DANMARK
En ting er de store visioner, men hvem endte det konkrete udviklingsarbejde 

med at rette sig imod – hvem fik glæde af MS’ støtte?

Det var vigtigt for os, at fattige, marginaliserede bønder i den nordlige del Nica-

ragua blev vores primære målgruppe. Det var en befolkning, som havde befun-

det sig midt i den væbnede konflikt mellem contraer og regering. Konflikten, 

der havde været med til at destabilisere landet, endte først ved fredsslutningen 

i 1988, og derfor var der brug for både forsoning og demokratisk udvikling.  

Vi søgte at nå bønderne gennem et samarbejde med den nationale bonde-

organisation, UNAG, men især via FENACOP, landets kooperative bevægelse. 

Nok var bønderne fattige, men samtidig var mange af dem medejere af landets 

bedste kaffeområder i højlandet, dog uden resurser til på egen hånd at udvikle 

en effektiv produktion. 

Vi indledte et samarbejde med bondeorganisationerne for at styrke deres 

organisationer på lokalt plan, herunder deres kooperativer, og dermed sikre, at 

selv små kooperativer fik adgang til at deltage i centrale møder og kurser. Både 

med rådgivning og helt lavpraktiske tiltag som at finansiere deres transport og 

ophold, så lokale bønder fik mulighed for – for første gang – at komme tættere 

på den centrale ledelse og føle, at deres problemer og løsningsforslag blev 

hørt og taget alvorligt. 

Udsendelsen af danske kooperanter til de lokale aktiviteter viste klart, at 

bønderne vidste meget om, hvordan man dyrkede kaffe og andre afgrøder, 

men manglede viden om, hvordan man organiserede sig administrativt på lo-

kalt plan og dermed kunne øge indtægterne gennem mere effektiv eksport. 

Her satte MS-kooperanter ind med støtte til udarbejdelse af regnskabs-

systemer, produktionsplaner og snart også facilitering af kaffeeksport til Dan-

mark. 

Som en del af Nord-Syd-strategien var det vigtigt for MS at afklare, hvor-

dan Danmark kunne blive relevant for udviklingen af den nicaraguanske land-

brugsproduktion. Kunne man finde en samarbejdsmodel, hvor MS var med til 

at facilitere eksport af kaffe fra Nicaragua? 

Der førtes ligeledes en intens dialog mellem top og bund i bondeorganisa-

tionerne for at vurdere, om MS kunne blive brobygger til den danske koopera-

tive bevægelse. Kort tid efter rejste en delegation af bondeledere til Danmark 

for at se nærmere på, hvordan et reelt Syd-Nord-samarbejde kunne etableres. 

Delegationen vendte tilbage med de første konkrete og direkte ekspor-

taftaler med danske kaffeindkøbere fra FDB’s importnetværk. Og så blev der 

ellers sendt containere afsted! 

MS havde hermed været med til at lægge de første byggesten til et fasttøm-

ret Syd-Nord-samarbejde om kaffe, et partnerskab som med op- og nedture 

har undergået ændringer i løbet af de sidste mere end 20 år, men som stadig 

består og fortsat bygger på et samarbejde mellem nicaraguanske kaffebønder 

og danske importører, i dag bestående af tidligere MS-udsendte til Nicaragua.

For mig var det allervigtigste ved kaffeproblematikken dog, at fattige bøn-

der i denne proces er gået fra at være økonomiske objekter til selv at være 

ansvarlige for deres produktion – et stort skridt på vejen mod mere økonomisk 

lighed i et land med store økonomiske modsætninger. Et godt eksempel på, 

hvordan MS var med til at konkretisere visionen om MS i Syd i det helt nære. 

OGSÅ DEMOKRATISK DIALOG I REGIONEN
Men demokratiseringsbestræbelserne rettede sig også imod det repræsentati-

ve demokrati i Mellemamerika i bredere forstand?

Ja, for under sandinistperioden i 80’erne var nationale valg definerede som 

magtpolitiske manifestationer, hvor vælgerne blev bedt om at stemme på par-

tiet for at forsvare revolutionen. Det var altafgørende, at partiet vandt, koste 

hvad det ville. 

Et valg blev på mange måder opfattet som en brydekamp mere end reel 

demokratisk proces, hvor både majoritet og minoritet har værdi, og hvor resul-

tatet af et demokratisk valg skal anerkendes.

Efter valget i 1989 var det blevet klart for mange af os, at det skrøbelige 

repræsentative demokrati let ville kunne løbes over ende af magtfulde øko-

nomiske kræfter. Derfor måtte den lokale befolkning orienteres bedre om de-

mokratiets spilleregler og motiveres til at tage aktivt del i valgprocesserne. 

Civilsamfundsorganisationer påbegyndte derfor træningsprogrammer i folkelig 

valgdeltagelse og udarbejdede lovforslag til forbedring af de gældende valglo-

ve.

Partnerne værdsatte MS, fordi både medarbejdere og udsendte kooperan-

ter ikke holdt sig tilbage for at tale om deres eget demokrati, det danske civile 

samfunds sammenhængskraft, og de kom også med idéer til overvejelse og 

efterprøvelse i Mellemamerika. 
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Under de væbnede konflikter havde der godt nok været afholdt valg, men de 

var ofte manipulerede og udelukkede vigtige politiske kræfter. For at sikre stør-

re vælgerindsigt, krævede civilsamfundsorganisationer nu ret til at inkludere 

deres egne nationale observatører til valgene, og MS ydede konsulentstøtte 

og midler til sikring heraf. 

Nord-Syd-konceptet blev også sat i sving i forbindelse med muligheden 

for at deltage i valgobservation. Ved flere kommunalvalg lykkedes det MS at 

etablere kontakt til en række danske kommuner, som sendte valgobservatører 

afsted.

Du fik undervejs en rolle som regional koordinator. Hvordan så du forskellighe-

derne i programudviklingen landene imellem?

Vi forsøgte at udvikle en samlet strategi for hele regionen, men det er klart, at 

programmet udviklede sig forskelligt og i takt med afviklingen af konflikterne i 

de enkelte lande.

I historiens bakspejl står det nu klart for mig, at programmet for El Salvador 

blev designet i og omkring fredsslutningen og derfor i alle år havde en mere 

politisk karakter. Det var en platform for den samlede opposition til udvikling af 

et nyt demokratisk El Salvador helt fra bunden. 

Lidt af det samme var tilfældet med programmerne i Guatemala, men som 

følge af borgerkrigens hårde overgreb og drab på de oprindelige folk, blev en 

stor del af arbejdet centreret om lige adgang til retssystemet og støtten til den 

indianske befolkning. 

I Nicaragua trådte MS derimod ind i et land, hvor der var behov for at de-

mokratisere de eksisterende strukturer.

Den nye MS i Syd strategi forudsatte, at der blev oprettet permanente 

dialogfora, hvor kontorpersonalet kunne drøfte den politiske udvikling i det 

pågældende land med de involverede partnere og derigennem bidrage til at 

finjustere programmerne i forhold til den skiftende kontekst.

Denne dialog bredte vi ud til det regionale felt, hvor der blev afholdt årlige 

regionale møder, som på jeg fornemmede var MS’ forsøg på at overføre noget 

af det bedste fra den danske seminarform, med åbne pluralistiske fora og ofte 

med indbudte talere udefra. Vel at mærke talere, som ikke nødvendigvis var 

enige med os.

Disse regionale årsmøder fik stor betydning. For første gang efter fredsslut-

ningerne i regionen blev det muligt for nationale partnere i regionen at opbygge 

partnerskabsforbindelser til ligesindede, forholde sig til naboernes problemer, 

søge brobygning og opbygge de første forsøg på syd-syd-samarbejde.

BÅDE DANSKE OG REGIONALE KOOPERANTER NØDVENDIGE
MS’ engagement i Mellemamerika finder sted på et tidspunkt, hvor foreningen 

var begyndt at stille spørgsmål ved frivilligrollen. Hvordan spillede de MS-ud-

sendte ind i det regionale program?

For mig at se ville MS ikke have været i stand til at opbygge varige partnerska-

ber i Mellemamerika uden kooperantkomponenten. Husk på, at en meget stor 

del af partnerrelationerne blev sat i værk, mens nye aktiviteter var i støbeske-

en, som følge af den dynamiske udvikling i regionen og efter årtiers voldelige 

konflikter. 

Partnerskabet var bygget på solidaritet og troen på, at begge parter var 

med til at tage nye skridt ud i fremtiden. Vi havde brug for entusiasme og nye 

idéer, der kunne inspirere os til at turde tænke anderledes og gå nye veje. I 

flere af de mest intense partnerskaber var det i opstartsfasen ofte svært at se 

forskel på hvem, der var hvem. 

Vores samarbejdspartnere var normalt meget præcise i deres anmodninger 

om kooperanter: Solidaritet og faglig kompetence.

Vi startede med at placere langtidsudsendte, men meget snart ønskede 

partnerne endnu mere skræddersyede udsendelser. Der var simpelthen brug 

for meget specifikke kompetencer, og det blev bl.a. løst gennem udsendelse 

af korttidskooperanter, både danske og regionale.

Hos en række partnere udviklede der sig et meget fint samspil mellem de 

langtids- og korttidsudsendte. Udover faglig viden, bidrog danske korttidsud-

sendte til at styrke en række syd-nord-aktiviteter, mens de regionale sikrede 

viden fra nabolande samt øget syd-syd samarbejde. 

Sidste skud på stammen blev placeringen af kortidskooperanter fra regio-

nen, de såkaldte “omvendte kooperanter”, i danske uddannelses- og kultur-

institutioner.

Støttemidlerne fra MS skal ikke undervurderes. De var især vigtige ved 

opstarten af nye initiativer, men i en række tilfælde overtog andre donorer en 

god del af det økonomiske ansvar for aktiviteterne, mens MS fortsat gav finan-

siering til institutionernes drift. 

Placeringen af kooperanter opfattede jeg dog aldrig som et påskud for at 

få midler til projektarbejdet. Der var jo i denne periode mange donorer i spil, 

men MS blev af partnerne betragtet som en donor, der ikke blot ville finansiere, 

men også påtage sig et konkret medansvar for aktiviteternes design og videre 

udvikling. Derfor var kooperanternes arbejde så vigtigt for partnerne.

En række kortidskooperanter blev gengangere og faste elementer i part-

nernes programplanlægning. Ved at “genbruge” en række danske og regionale 

korttidskooperanter opbyggede MS også en særlig ekspertise på en række 

strategisk vigtige projektområder.

For mig gav denne fleksibilitet store komparative fordele for MS i Syd og 

cementerede samarbejdet med en række partnere. Efterhånden som flere nye 

idéer skulle omsættes i praksis, fandt jeg det også nyttigt, at danske koope-

ranter kunne agere som formidlere til MS-Danmark.

JEG HAVDE EN FØLELSE AF MEDEJERSKAB
Når du 25 år efter ser tilbage på din tid med MS, hvad står tilbage i din erindring 

som det vigtigste?

MS havde fra starten sine mål, energi og fantasi med i kufferten og inviterede 

os fra syd ind i et ligeværdigt samarbejde, hvor der var plads til sydkreativitet. 
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Dette var alene muligt, fordi organisationen forstod nord-syd-samarbejdet som 

et politisk/organisatorisk engagement, som omfattede alle niveauer i MS, lige 

fra det helt lokale til det overordnede globale. Det farvede alle de aktiviteter, 

jeg blev en del af. 

Intentionen om at udarbejde en fælles nord-syd-politik og stædigt udfolde 

denne i alle organisationens mange led og forgreninger gav mig som MS-med-

arbejder en stor følelse af medejerskab. Fra MS har jeg lært, hvordan en or-

ganisation fra nord med stort internationalt udsyn og netværk var i stand til at 

omsætte sine visioner til praksis, både på det politiske og det organisatoriske 

område.

Den store fleksibilitet og følsomhed i programudformningen, og villighe-

den til at prøve nye kræfter med “mellemfolkeligheden” som MS-bindemidlet 

i nord-syd-samarbejdet gav os i Mellemamerika mulighed for at skabe varige 

bånd til organisationer og enkeltpersoner i Danmark, som er levende og krea-

tive helt frem til i dag.

Mens jeg for en række år siden stadig var en del af MS, begyndte jeg at 

fornemme, hvad der var på vej. Det startede med markedskoncentrationen, 

hvor globaliseringen førte til sammenlægning af mange mindre virksomheder. 

Denne tendens ramte også det internationale udviklingssamarbejde og især 

de internationale NGO'er, hvor markedslogikken gradvist pegede på fordelene 

ved større enheder i forhold til at få del i de internationale bistandsmidler. 

Som det er tilfældet på det private internationale marked, går det ud over 

de mindre spillere og sydpartnere. I tilfældet MS, som i en række andre store 

organisationer, fornemmer jeg, at man valgte ud fra, hvad der var bedst for 

organisationen i nord, og man ofrede sine partnerskabsforpligtigelser på hi-

storiens alter!
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Margarita var som studerende i El Salvador i midten af 70’erne involveret 

i bevægelsen omkring biskop Romero, der af den unge generation blev 

betragtet som en karismatisk kirkeleder. Han talte de fattiges sag og var 

modstander af voldsanvendelse. I 1976 bad biskoppen hende om at udvikle 

et dagligt nyhedsprogram. Mange år senere, efter mordet på Romero i 1980 

og flere år i landflygtighed, vender hun tilbage til sit hjemland og starter 

Radio Cabal.

MORDET PÅ BISKOPPEN VAR ET VENDEPUNKT
Du har arbejdet med radio og mediekommunikation hele dit liv. Men det er 

langtfra altid foregået så fredeligt, som du måske havde forestillet dig?

Vi gennemlevede i 70’erne en meget turbulent periode af El Salvadors historie, 

med terror mod oppositionen, begået af paramilitære dødspatruljer med tæt 

forbindelse til landets højrekræfter og de ledende kræfter indenfor militæret. 

Jeg studerede på det tidspunkt kommunikation på det katolske universitet, og 

biskop Romero bad mig om at være med til at udvikle et dagligt nyhedspro-

gram, fordi han fandt det bydende nødvendigt, at befolkningen vidste, hvad 

der foregik. Alle andre medier var censurerede, og han trådte i karakter og 

“DEN DEMOKRATISKE  
SAMTALE OG ARBEJDSFORM 
BLEV STØBT I MS!”

MARGARITA HERRERA
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åbnede Ærkebiskopatets radio for daglige nyheder om landets krise. Uden den 

store medieerfaring blev jeg med ét medansvarlig for den daglige redaktion af 

nyhedsstoffet, der blevet samlet og analyseret af folk fra Det katolske Univer-

sitet. Vi var mere end 30 frivillige. Mit ansvar var at redigere to siders nyheder 

til dagens nyhedsudsendelse, især om dræbte, fængslede og bortførte oppo-

sitionsfolk. 

Programmet var med til at bryde medietavsheden omkring de mange men-

neskerettighedsovertrædelser, så det blev meget hurtigt et meget aflyttet ny-

hedsprogram. Militæret svarede tilbage og placerede lastbiler udenfor biskop-

pens kontor. Det lykkedes dem at forstyrre vores signal, så vi var nødsaget 

til at flytte senderen til universitetet. Samtidigt lagde man bomber omkring 

vores kontor, og det blev vanskeligere og vanskeligere at komme uset til og 

fra arbejde. 

Undertrykkelsen var meget voldsom, og en dag stod vi så og manglede 

en nyhedsoplæser. Fra den ene dag til den næste blev jeg trænet til at læse 

de daglige nyheder op. Det var svært at holde tårerne tilbage, når jeg læste 

navnene op på dem, der var dræbt og forsvundet. 

Den 24. marts 1980 blev biskop Romero brutalt myrdet, mens hans forret-

tede gudstjeneste i Katedralen. Jeg blev ringet op om morgenen og bedt om 

at dække begravelsen. Jeg kunne ikke sige nej! Jeg havde haft så meget med 

ham at gøre, og det var for mig den sidste ære, jeg kunne give ham. 

Udover studierne udførte jeg derefter opsøgende radioarbejde i San Salva-

dors beboelseskvarterer, indtil FMLN startede sin illegale radio. Det betød, at 

militæret startede en jagt på alle oppositionelle radio- og mediefolk, og en dag 

blev jeg ringet op af min mand, der fortalte, at et familiemedlem, der også hed 

Margarita Herrera, fejlagtigt var blevet opsøgt af en af dødspatruljerne. Så vid-

ste jeg, at jeg skulle i eksil.

Andre rejste til Nicaragua, hvor FMLN og en stor del af oppositionen havde fået 

mulighed for at arbejde. Du valgte en anden vej til eksilet – og da du vendte 

hjem, sørgede tilfældigheder for, at du mødte MS?

Jeg valgte Mexico, da jeg nu havde afsluttet mine studier og var i stand til at 

finde arbejde og dermed skabe en tilværelse for mig selv og mine tre piger. Det 

blev til nogle gode arbejdsår, men også med fortsat tilknytning til situationen i 

El Salvador. Da en af mine søstre, som var var meget involveret i FMLN og fri-

hedskampen, blev arresteret, meddelte kontakter, jeg havde i det mexicanske 

udenrigsministerium, at man ikke ville kunne beskytte mig imod salvadoranske 

dødspatruljer. 

Jeg besluttede at rejse til Nicaragua, hvor jeg arbejdede med oppositions-

partiets radio. Her blev jeg, indtil sandinisterne tabte valget i 1989. Så flyttede 

jeg tilbage til Mexico og fortsatte mine studier. 

Jeg vendte hjem til El Salvador lidt før fredsslutningen i 1992, og kort efter 

løb jeg tilfældigvis ind i nogle danskere fra MS. I al min entusiasme udfolde-

de jeg mine skøre ideer om en deltagerinkluderende ny og uafhængig radio. 

De var i gang med at udarbejde en plan for arbejdet med civilsamfundet i El 

Salvador og syntes, at udviklingen af uafhængige medier lå fint inden for deres 

SAMTALER

strategi. De lovede at komme tilbage med en skitse for, hvordan man kunne 

gribe initiativet an.

Fra starten mødte jeg fra MS en åbenhed, som ikke var tynget af bedrevi-

den. Det blev til et samarbejde, som fra starten var præget af lysten til at bistå 

med at bygge et godt fundament for den nye radio, som jeg og andre havde 

drømt om at realisere i et nyt El Salvador. Det blev til en proces, hvor alle følte 

sig inkluderede. Det var på den tid, at den demokratiske samtale og arbejds-

form blev støbt for mig af MS! 

MS’erne var med hele vejen fra idé til realisering, og det er mit klare indtryk, 

at begge parter lærte meget af hinanden. I løbet af meget kort tid lykkedes 

det MS at udsende tre danske kooperanter med journalistisk og administrativ 

baggrund. Det hele gik meget hurtigt, og meget snart var en lejet villa fyldt med 

medarbejdere, både ulønnede frivillige og ansatte. 

De danske kooperanter var, trods deres unge alder, meget kompetente, 

og sammen med unge salvadoranere, der øjnede muligheden for at arbejde 

med et uafhængigt og demokratisk projekt, kom de danske kooperanter til at 

præge atmosfæren og samtidig sikre de professionelle aspekter af produktion, 

træning og administration.

Det var jo ikke nogen enkel situation at starte en radio i et land som El Salvador. 

Hvad var det for en radio, du drømte om at etablere?

Det var under konflikten blevet klart for mig, at radiomediet ville være ideelt 

som kommunikationsform, især i forhold til den marginaliserede del af befolk-

ningen, som aldrig havde haft mulighed for at tale om deres dagligdags proble-

mer. En åben og folkelig kommunikation på deres egne betingelser kunne være 

et middel til at styrke selvtilliden, især hvis de selv var med til at planlægge og 

producere udsendelserne. 

Derfor kom radioen også til at hedde Radio Cabal – Radio Lige Netop. Den 

skulle være et tilbud til de mange unge, især i hovedstaden, der følte sig uden-

for og ude af stand til at finde steder, hvor de kunne komme til orde og hvor de 

kunne finde information af vigtighed for deres eget liv og situation. 

Der blev etableret fokusgrupper, især omkring unge kvinders situation. Ra-

dioen henvendte sig direkte til de mange tusinder unge kvinder, der arbejdede 

som hushjælp i hovedstaden. Med urimeligt lange arbejdsdage blev radiome-

diet meget populært i denne målgruppe, som fik et vindue til en verden udenfor 

deres egen hårde hverdag.

I et land med stor analfabetisme blev radioen vejen for mange til mere vi-

den og en fornemmelse af samhørighed med andre ligesindede. Vi arbejdede 

derfor meget med fortløbende ‘radiotegneserier’, hvor dagligdagens dilemma-

er og mulige løsninger blev rullet ud på lyd.

Mange af de nye MS-aktiviteter i El Salvador startede samtidig med os, 

og vi havde venner og kammerater fra den væbnede konflikt, som nu havde 

kastet sig over forskellige aspekter af fredsprocessen. 

Da radioen fra starten ønskede at lade målgruppens egne ønsker præge 

programudviklingen, viste det sig hurtigt, at der var et stort ønske om råd-

givning på det retslige område. Så vi tog kontakt med de organisationer, der 



arbejdede med arbejdsforhold og kvinders rettigheder. Der blev så indgået 

aftaler om at udvikle særskilte programmer for radioen. Det samme skete in-

denfor sundhed og økologi.

DER HAVDE IKKE VÆRET EN RADIO UDEN MS
I midten af 90’erne blev der talt en del i MS om at partnerne i Syd i højere grad 

gik efter pengene end det at arbejde med kooperanter. Hvordan oplevede du 

det?

Det er da klart, at den økonomiske bistand, som MS kunne stille til rådighed for 

vores projekt, var afgørende, men som allerede nævnt startede relationen med 

MS omkring en fælles interesse for at løfte en idé med entusiasme og energi, 

og uden de MS-udsendtes involvering og vilje til at dette skulle blive til noget, 

var radioen ikke kommet op at stå! 

Kooperanterne, alle sammen piger, udviste hele vejen igennem en enorm 

tolerance og forståelse for, at alt det planlagte ikke altid gik lige efter bogen. 

Jeg er overbevist om, at disse år også blev væsentlige læreår for dem. De fik 

jo sammen med os lov til at eksperimentere med inddragelse af unge og især 

kvinder, på en måde, som de ikke havde prøvet i deres hjemland. Nok kom de 

med meget spændende erfaringer med danske lokalradioer, men konteksten 

var helt forskellig. 

Radioen blev hurtigt meget afhængig af kooperant-input, så nok var den 

økonomiske støtte vigtig, men det allervigtigste var deres viden og indlevelse 

i en hel anden kultur end deres egen. Så nej, vi gik aldrig efter kooperanter for 

at få del i bistandskagen! Vores radio var simpelthen ikke kommet op at stå 

uden MS og deres folk.

I denne super hektiske periode var det svært at skelne mellem arbejdsliv 

og hjemmeliv. Man tilbragte simpelthen så megen tid sammen og forholdt sig 

også næsten som en familie til de glæder og udfordringer, som alle mødte i 

denne overgangstid mellem krigs- og fredstid, som på godt og ondt var radi-

oens dagligdag. 

Mange år efter, og helt op til i dag, holder vi kontakten ved lige via Skype og 

følger hinandens karrierer, glæder og sorger. For flere af os blev Radio Cabal 

starten på en livslang beskæftigelse med radiomediet. En af de dengang unge 

frivillige er i dag leder af landets statsradiofoni, og han taler ofte om MS som 

katalysatoren i hans professionelle liv.

MS udviklede op gennem 90’erne en ny partnerskabsstrategi, som forsøgte at 

være mere inkluderende. Hvordan så du dette som en MS-partner?

Alt, hvad MS udviklede centralt omkring samarbejdet med og mellem partnere 

i Syd, opfattede jeg som den store globale ramme for det lokale samarbejde, 

vi jo allerede havde med MS-kontoret. Det var derfor en vigtig præcisering af 

dette globale og ligeværdige fællesskab.

Det havde været yderst vigtigt for os at være med til at udvikle et politisk 

forum på nationalt plan. Her kunne vi på lige fod drøfte en række politiske pro-
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blemer, især da det viste sig, at fredsaftalen mellem regeringen og FMLN nok 

havde sat punktum for den politiske vold, men nu kneb det med opfyldelsen af 

den indgåede fredsaftale.

For os var denne dialog en intens læringsproces, hvor vi kunne fokusere 

på landets reelle udfordringer, uden at føle os bundet af politiske doktriner. Det 

var nyt for os. Debatten bragte os også til en ny forståelse af, at det var vigtigt 

at lytte til modpartens synspunkter og ikke holde sig tilbage med at finde nye 

former for løsninger.

Partnerdialogen fik jo også en regional dimension, hvor årsmøder for alle 

partnere i regionen blev uhyre vigtige for os. For første gang kunne civilsam-

fundsorganisationer deltage i politiske diskussioner på tværs af landene i Mel-

lemamerika og være med til at nedbryde mange års grænser for kommunika-

tion mellem landene. 

På de regionale møder blev vi også enige om at udarbejde fælles aktiviteter 

mellem MS’ partnere. Især fik vi gang i udvekslingsbesøg fra andre partnere 

i regionen, og vores folk fik for første gang mulighed for at rejse til et andet 

mellemamerikansk land.

Vores samarbejdsudvalg valgte mig som kontaktperson til MS i Danmark, 

og jeg havde to gange lejlighed til at deltage i internationale møder i Køben-

havn og bl.a. for første gang i mit liv stifte bekendtskab med afrikanere. Det var 

en enestående mulighed for at komme tættere på en for mig ny verdensdel og 

i nogle dage arbejde sammen med dem.

Jeg var godt klar over, at det måske var svært for mine kolleger i Danmark 

helt at forstå vigtigheden af disse øjeblikke, som vi oplevede dem. Imidlertid 

gav disse møder os et helt nyt udsyn over både Europas kompleksitet, men 

også det ukendte Afrikas problemer og hemmeligheder. På det helt personlige 

plan var det for mig noget helt specielt at kunne fordybe mig i spørgsmål om 

politik, kultur og temaer som liv og død med en afrikaner. Et kæmpe privilegium 

for livet.

Udover et meget kort besøg i Spanien havde jeg aldrig været i Europa, 

så Danmark blev mit første rigtige vindue til Nord, til et land der på så mange 

måder var anderledes end mit eget. Efter mit første besøg i Danmark fortalte 

jeg dem derhjemme, at besøget havde været som at være på et stort fly i 

stadig bevægelse, med en enormt stor 2. klasse og en meget lille privilegeret 

1.klasse! 

Jeg mødte en form for lighed på alle niveauer i dette lille samfund, som jeg 

som salvadoraner ikke troede eksisterede på vores klode. Men jeg observere-

de også en underlig kvadratisk tænkemåde uden megen musik eller bevægel-

se. Det gjaldt også bureaukratiet i MS’ kontorgange, selvom alle omkransede 

mig med venlighed.

Måske havde jeg forventet mere frihed til innovation og nytænkning, som 

danskerne i Mellemamerika kunne udstråle. Det var som om det danske sam-

fund var langt mere rationelt og med en form for magisk underskud.

Endelig slog det mig, når jeg havde lejlighed til at bevæge mig rundt i Kø-

benhavn, at der kom så mange gamle og ensomme mennesker ind i mit syns-

felt. Det var som at betragte en marginaliseret del af den danske befolkning 

uden for samfundet.
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Præsten Kjeld og smeden Carl har én vigtig ting til fælles, udover at de 

begge hedder Nielsen til efternavn og bor i Jylland. De har begge været 

korttidskooperanter i Mellemamerika, og flere årtier senere er kærligheden til 

og engagementet i regionens udvikling stadig en levende del af deres daglig-

dag. For Kjeld er samarbejdet og solidariteten med kaffebønder i Nicaragua 

et kald. For Carl ender dansen og kulturmødet med at blive det centrale.

SÅDAN MØDES EN PRÆST OG EN SMED OM NICARAGUA
Kjeld, hvad var din baggrund og motivation for at søge ud som korttidskoope-

rant med MS, og så lige til Mellemamerika?

For mig startede det helt tilbage i mine unge år med læsningen af Peder Most 

bøgerne om en rask dreng, der drog ud som ganske ung sømand og vend-

te hjem med et hav af oplevelser og viden om den store verden. Under min 

opvækst i Aarhus var jeg tæt på havnen og skibene, og da man så byggede 

Europavejen 45 forbi Aarhus, kunne man komme hurtigt helt ned til Barcelona. 

Det var alt sammen noget, der pegede ud imod den store verden.

Denne udlængsel blev kraftigt næret af gymnasietidens revolutionsro-

mantik med læsningen om danske spaniensfrivillige, der i trediverne cyklede 

hele vejen ned for at bekæmpe Franco-fascismen. Og så var der de chilenske 

flygtninges ankomst til Danmark efter præsident Allendes fald. Med den ni-

caraguanske revolutions triumf i 1979, samme år som jeg blev student, lå det 

lige for, at jeg måtte engagere mig i Nicaragua. Så det med MS var så at sige 

“medfødt”.

Fra 1981 læste jeg teologi på Aarhus Universitet og fandt ret hurtigt ud af, 

at jeg ville skrive speciale om befrielsesteologi, som den udfoldede sig i Nica-

ragua på det tidspunkt. I 1987 solgte jeg min motorcykel, købte en returbillet 

til Nicaragua og rejste af sted på en et halvt års studierejse. Ved hjemkomsten 

var jeg totalt dedikeret til Nicaragua og involverede mig i Nicaraguakomitéens 

projektarbejde som ulønnet regnskabsfører. 

Men skulle jeg som teolog fortsætte min interesse med at bistå nicaragua-

nerne, så måtte jeg “omskoles” og få mere viden om økonomi. Jeg tog derfor 

bifagseksamen i driftsøkonomi. Derefter skrev jeg en bog om landbrugsservi-

cekooperativer i Nicaragua.

På mange måder blev stenene til mit senere engagement hos MS som kor-

tidskooperant i Nicaragua lagt i disse år. Jeg havde fået indkredset, hvad der 

blev min store interesse i de følgende år: at bistå med at styrke kaffekoopera-

tivernes produktion og eksport.

Carl, er det rigtigt at sige, at din vej til det, som skulle blive en stor del af dit liv, 

også var en smule kringlet?

Ja, efter gymnasietiden gik jeg i lære som smed og blev politisk aktiv i lær-

lingebevægelsen. På en studietur til London løber jeg på en kammerat, der 

fortæller, at han er på vej til Nicaragua for at lave en forundersøgelse på et 

skolebyggeri. Jeg vidste ikke meget om Nicaragua, men idéen om at engagere 

sig i solidaritetsarbejde satte sig fast på nethinden. 

Nogle år senere fik jeg en opfordring om at tage på en arbejdsopgave med 

et arbejdssjak på et charterskib i Caribien. Jeg spurgte mine venner til råds, og 

her lød svaret: Selvfølgelig, tag af sted! 

Det blev nogle spændende måneder. Jeg tjente gode penge og tænkte ved 

arbejdets afslutning, at jeg kunne tage til Nicaragua og se hvad der sker med 

de danskere, der var taget ned for at bygge skoler. Så jeg fløj til Managua. Det 

eneste ord, jeg kendte på spansk, var Hej.

Heldigvis mødte jeg hurtigt gamle danske venner. De skaffede mig kontakt 

til Ibis, som havde gang i større projekter. Som smed kastede jeg mig over 

tilpasset teknologi, og jeg blev der et års tid som ulønnet frivillig, der bistod 

med design og opførsel af vindmøller og vandpumper. Jeg talte jo ikke spansk 

i begyndelsen, så mine lokale arbejdskammerater foreslog mig at købe en tek-

nisk instruktionsbog. Man kan vist roligt sige, at jeg var på valsen i disse år.

MS igangsatte det regionale program for Mellemamerika i 1991 og besluttede 

at flytte MS administrationen til Aarhus. Hvad betød det?

CARL: Det er dér, Kjeld og jeg mødes for første gang. Jeg var blevet aktiv i MS’ 

baggrundsgruppe for Mellemamerika, som holdt til i Aarhus. På det tidspunkt 
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OG VUGGENDE SALSA”

CARL NIELSEN
KJELD B. NIELSEN

SAMTALER



var der stor interesse for MS’ engagement i Latinamerika. Det, at man som 

aktivist kunne komme direkte med i programplanlægningen og hvervningen 

af nye kooperanter var med til at sætte gang i yngre medlemmer og aktivister.

KJELD: Både i baggrundsgruppen og på det nye regionalkontor i Nicaragua 

havde man haft lejlighed til at læse min bog om relevansen af landbrugsservi-

cekooperativer i Mellemamerika, og jeg havde argumenteret for perspektiver-

ne for mulige kooperantplaceringer i områder, hvor bønderne var beskæftige-

de i mindre kaffekooperativer. 

Efter regeringsskiftet i 1990 havde regeringen skiftet kurs til liberal frihan-

del, og der kunne nu eksporteres kaffe uden restriktioner. Det var en helt ny 

situation for en bondebevægelse, der var skabt under en centralistisk stat. 

Bønderne var jo ikke uvidende, men de manglede viden om standarder for 

eksport og processen omkring udlandshandel.

På MS-fronten i Danmark var det kollektive medlem af foreningen, U-Land-

simporten, meget aktiv, men her manglede man konkret viden om, hvad det 

overskud, der blev sendt tilbage til producenterne, i realiteten gik til. Så der var 

stor MS-interesse for at komme i gang.

Så jeg accepterede min første korttidskontrakt med MS og rejste til Nicara-

gua som første kooperant under den nye ordning.

CARL: Jeg fulgte efter lidt senere og fik til opgave at undersøge bondeorga-

nisationen UNAG’s program “Bonde til bonde”. Det var et projekt helt nede 

på gulvet, med udgangspunkt i lokale dyrkningsmetoder og erfaringer. Under 

statsøkonomien havde man været udsat for teknikere udefra, uden lokalkend-

skab eller innovative metoder. Nu ønskede man at stå på egne ben.

Princippet om, at bonden bistår sin nabo, blev basis for en ny form for er-

faringsudveksling. De danske kooperanter bistod med organisationsudvikling 

og planlægning af træningsprogrammer, hvor alene bønderne stod for under-

visningen af andre bønder. Jeg skrev i 1993 en bog for MS, som beskrev den 

fælles viden, som var opbygget blandt bønderne, og fornemmelsen af at kun-

ne føle sig stolte over egne resultater. 

KAFFEN VAR EN DIREKTE BRO TIL DANSKERNE
Hvordan kom alternativ kaffeeksport til at blive et så væsentligt omdrejnings-

punkt for MS i bestræbelserne på at finde en praktisk tilgang til samarbejdet 

mellem MS’ partnere og det danske kaffemarked?

KJELD: Der havde været alternativt Rio-topmøde i København i begyndelsen 

af 90’erne, og MS ønskede at den nye “MS i Syd” strategi skulle “klædes på” 

gennem styrkede partnerrelationer på alternativ handel. MS i Nicaragua sikre-

de derfor en stærk repræsentation fra de nicaraguanske bondeorganisationer. 

Der kom du ind, Carl.

CARL: Ja, efter det alternative Rio-møde i København tog vi de nicaraguanske 

bondeledere på en besøgsrejse i Danmark, så de selv kunne vurdere, hvem der 

kunne samarbejdes med. De vendte hjem med vished om, at kaffeeksporten 

var det centrale. Ikke nok med det! De kom hjem med de første aftaler med 

FDB om at modtage de første containere, og der kom hurtigt “Nicakaffe” på 

koncernens hylder.

KJELD: Det gik rasende stærkt. De første containere blev snart til mange flere. 

Kaffen lå simpelthen til højrebenet. Det var en stor satsning for både bonde-

organisationerne, MS og de danske importører. Fra den ene dag til den næ-

ste skulle mindre bondekooperativer svare på markedets udfordringer om at 

levere de aftalte mængder til tiden og sikre orden i papirarbejdet for at kunne 

leve op til internationale standarder. Skibene ligger ikke i havnen og venter på 

kaffen.

Eksporten af fair trade kaffe med indbygget merpris til producenterne var 

en utrolig økonomisk mulighed for bønderne, så der blev leveret til tiden. Fair 

trade konceptet var også et forsøg på at skærme de små producenter, som 

arbejdede med sociale normer og arbejdsforhold til sikring imod det voksende 

globale marked for kaffe.

Som korttidskooperanter gik vi ind og bistod med udarbejdelse af rammer-

ne for simple, men sikre regnskabssystemer og produktionsplaner, så bon-

deorganisationerne kunne leve op til indgåede aftaler. I starten var det derfor 

super vigtigt, at vi kunne være 100 procent til stede i særlige perioder før og 

efter afskibningen af containere. 

I MS’ overordnede strategi var den folkelige demokratisering meget vigtig – 

men hvordan kunne man koble demokratiet på kaffen?

KJELD: Vi arbejdede med kaffen fra bondeplan helt nede i systemet, og med 

de små kaffekooperativer. Men dynamikken lå på kommuneplan, hvor man 

besluttede sig for at lade ét kooperativ koordinere de andre i forhold til ad-

ministrationen af kaffen. Det var en enorm styrkelse af gennemskueligheden 

og åbnede op for bøndernes egen deltagelse og dermed medansvar for hele 

pakken.

Kaffeeksporten var dybest set demokratisk og fremmede social ansvarlig-

hed. Bønderne fik øget økonomisk indflydelse og en stemme i samfundet, der 

nu blev hørt. For mig har denne politiske proces altid haft et godt sammenlig-

ningspunkt med den danske bondebevægelses insisteren på at tage sagen i 

egen hånd.

CARL: Mine studier, som jeg også klarede i disse år, havde motiveret mig på 

at deltage i MS’ prioritering af styrkelsen af det repræsentative demokrati efter 

fredsslutningerne i Mellemamerika. 

Fx havde man havde fra MS’ side i El Salvador bidraget til faciliteringen 

af samarbejdet mellem forskellige partipolitiske institutter, der havde set da-

gens lys efter konfliktens afslutning. Så jeg blev korttidskooperant i “Concorcio  

Civico”, som bestod af en bred vifte af oppositionsgrupper, der arbejdede på 

at genrejse den repræsentative valgmodel som den nye demokratiske vej mod 

formel magt og indflydelse.
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Demokratiseringen gik især ud på at få borgerne motiverede til at stemme ved 

førstkommende valg og sikre en demokratisk overvågning af valghandlingen 

for at imødegå valgsvindel. Der var også tale om at knytte Syd-Nord bånd for 

at sikre mere viden i Danmark om landenes nye demokratiske veje. Vi samar-

bejdede med TV2, og vi skabte kontakt til danske borgmestre og kommunal-

bestyrelsesmedlemmer, der i flere omgange besøgte regionen for at deltage 

som MS valgobservatører. 

For parterne i Syd var arbejdet med det repræsentative demokratis udtryk 

helt nyt, og jeg fornemmede stor tilfredshed med MS’ direkte deltagelse i dette 

arbejde. MS var i kontakt med folk på gulvet – især på landet. Vi følte os som 

deltagere i en ny Syd-Nord dialog, når vi var ude på valgstederne med danske 

kommunalpolitikere.

Var der ikke grænser for det tætte partnerskab i et samarbejde, der jo grund-

læggende må siges at være asymmetrisk i forholdet mellem Nord og Syd?

CARL: Hele vejen igennem mit engagement med MS i Syd opfattede jeg det 

som et stykke arbejde, der skulle udføres. For mig var kammeratskabet med 

mine lokale kammerater vigtigt, men først og fremmest en del af opgaven for 

at sikre et bedre liv for dem og deres. 

Jeg har altid bygget min tid ude på det forhold, at dem, jeg mødte, var 

anderledes end mig. Meget ‘lighedsmageri’ bygger nok på, at man synes, at 

man er så meget sammen og at forskellene efterhånden ikke er til stede. Men 

faktum er, at forskellen mellem Nord og Syd stadigvæk består, fordi vi kommer 

fra forskellige kulturer. 

Det er kulturmødets kompleksitet, men også dets nødvendighed. Det mel-

lemfolkelige er for mig altid noget personligt.

KAFFEFARM OG SALSAREJSER
Der er gået mere end tyve siden I drog på jeres “lange rejse”. Hvordan har I 

bevaret mellemfolkeligheden og kontakten til Syd?

KJELD: Jeg har jo været i Nicaragua hvert år siden 1986, samtidig med at jeg 

har passet mit arbejde som præst i Danmark. Bindemidlet i mit engagement er 

fortsat nicaraguansk kaffe som formidleren mellem mig og Nicaragua. 

Efter hjemkomsten til Danmark i sin tid fandt jeg hurtigt ud af, at kaffe ikke 

blot er vigtigt for bønderne derovre, men herhjemme er kaffen et utroligt binde-

middel for folkeligt samvær og samtale. Så for en række år siden var jeg med 

til at sætte projektet “kirkekaffe” i søen. Igen en fortsættelse af dansk fair trade 

kaffe organiseret lidt anderledes. I dag betyder det, at en stor procentdel af alle 

danske folkekirkemenigheder køber deres kaffe hos os. 

Derudover har jeg sammen med nogle tidligere MS-kooperanter fra Nicara-

guatiden erhvervet en kaffefarm, som drives non-profit med bønderne og im-

porterer under navnet “Café El Doradito”. Jeg har også fået en del medlemmer 

af min lokale menighed her i Jylland til at købe aktier i farmen, og vi arrangerer 

regelmæssigt besøgstur for andelshaverne til Nicaragua. Overskuddet fra det-

te frivilligarbejde går til forbedring af farmen og til uddannelsesstøtte for den 

nye generation.

For mig har alt dette været muligt på grund af det, jeg lærte med MS i Ni-

caragua. Det er den konsekvente hands-on tilgang til udvikling, som MS-kon-

toret praktiserede. Jeg “kom i lære” i programmet og blev berørt af kontorets 

højskoletilgang til læring og omgang med hinanden. 

Det har jeg også haft glæde af i den organisation, jeg arbejder med i dag. 

Når meninger brydes i mit sogn, har jeg til tider trukket på min værktøjskasse 

fra MS. 

Min store drøm er, at vi får råd til at oprette et gæstehus i forbindelse med 

farmen, hvor vi danskere, som nu er seniorer, med rødder i Nicaragua, kan 

komme på refugium på korte ophold, høre nogle gode foredrag, lytte til lokal 

musik og nyde mad og drikke fra Nicaragua.

CARL: Efter mere end 12 år på dannelsesrejse med MS, og sådan ser jeg fak-

tisk tilbage på min tid ude som korttidskooperant, fandt jeg ud af, at jeg ikke 

nødvendigvis skulle ind i det konventionelle ulandsmiljø. Jeg valgte at tage 

hjem for at finde mine rødder. 

Jeg var blevet cand.polit. og fandt et godt arbejde. Men jeg havde kulturen 

derovrefra med hjem. Jeg elskede at danse “husmandssala” og besluttede mig 

så for at blive bedre til den ægte salsa. På Kalø Højskole sad jeg i bestyrelsen, 

udpeget af MS, og blev deltager i udvekslingsrejser til Cuba, som var et land 

jeg aldrig før havde besøgt. 

Det blev til et møde med et latinsk land og en befolkning, som der kan si-

ges meget om. Jeg fandt ud af, at det nok i realiteten er musikken, der binder 

landet sammen, og at man kan signalere følelser i dansens rytmer, som måske 

går langt ud over, hvad en snak kan bringe. 

At tale med kroppen i dansen blev for mit vedkommende et nyt og andet 

kulturmøde. Jeg fandt ud af, at de på Cuba spytter musikuddannede ud, som 

vi spytter it-arbejdere ud.

Det er over årene blevet til en salsa-kulturbro over Atlanten, hvor danske-

re og cubanere danser salsa begge steder. Jeg er med til at arrangere disse 

kulturmøder og har set, hvordan dansen åbner op for kontakt mellem kulturer. 

Mit Cuba-engagement er ikke politisk. Jeg siger ofte til danske salsadelta-

gere på kurser i Cuba, at hvis de vil vide noget om det politiske system, så tal 

med de cubanske deltagere. For det er i det mellemfolkelige øjeblik, at der kan 

tales om det. Kurserne har alene kulturmødet som platform for medmenneske-

ligt samvær over grænser og ideologier.

Mellemfolkeligheden som kulturmødet eller partnermødet kan jeg takke 

MS for. Jeg ved ikke, hvor organisationen befinder sig i dag, selvom jeg fortsat 

betaler mit kontingent over Betalingsservice. Men jeg ved, hvad MS er for mig.
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VOICES FROM ZIMBABWE
“IT WAS ABOUT SOLIDARITY 
AS WELL AS FRIENDSHIP” 
BJØRN FØRDE

of flexibility; we knew that civil society organisations had different capacities 

and degrees of independence from the state; we also realized that the do-

nor community was more crowded and competitive in some countries than 

in others. These dimensions would influence on the way the MS in the South 

approach could be implemented in each of the country programmes.

However, the basics were the same irrespective of the country. MS in the 

South was a radical departure from the original approach of posting a Da-

nish DW in a ‘gapfilling’ position. It was rooted in an understanding that de-

velopment work was about cooperation; that cooperation should be based 

on dialogue; and that the dialogue must be embedded in mutual respect and 

equality. 

CHANGING ROLES AND INFLUENCE
Danish DWs continued to be the KEY resource, but no longer the ONLY re-

source. More importantly, partner representatives were invited to play a more 

influential role in the overall policy approach of MS through the Policy Advisory 

Board. They advised on how to position MS in the political environment of the 

country, as well as on the types of partnerships, MS should give priority to. 

In the field, partners were asked to play a more proactive role in directing 

and guiding the work of the DWs. With a few exceptions, this was also appre-

ciated by the DWs. They saw that their resources became better utilized. All of 

this was supported by the increasingly self-confident local programme staff at 

the country office.

All the voices you will hear speak in this article belong to the South, to 

Africans, to Zimbabweans. They represent experiences of how MS behaved 

in this phase of the long journey that started in the early 60s and ended half a 

century later.

I am sure that just like the Danish DWs have different experiences to share, 

when they look back down the road they travelled when they were part of MS, 

so do the African partners, advisers and resource persons we have been for-

tunate to work with. This is part of the story.

Official Danish development cooperation and MS share one feature: Africa 

has dominated. In the 1960s, country programmes were started in Tanzania, 

Kenya, Uganda, Zambia and Botswana. In the 1970s, Lesotho was added 

to the list. Finally, in the 1980s, Zimbabwe and Mozambique were included. 

Botswana and Lesotho were closed towards the end of the 1990s, but the 

rest were part of the “MS in the South” approach, until they were closed as 

independent MS-programmes, when MS became a member of ActionAid 

International in 2010. For the purposes of this book, we have chosen 

Zimbabwe to represent MS in Africa.

THE DIVERSITIES OF AFRICA AND MS IN THE SOUTH
Many of my colleagues, who have worked in other African countries, will argue 

that using Zimbabwe as the African example of a MS programme is not only 

unfair, but also incorrect. Unfair, because I used to be the country director for 

Zimbabwe. Incorrect, because Zimbabwe was a latecomer to the MS family, 

almost 20 years after the volunteer programme was started in Tanzania. 

Both arguments are reasonable. I decided to focus on Zimbabwe, because 

this is where I was able to establish contacts with key people from the time, 

when MS in the South was being introduced and implemented. In many ways, 

it would of course have been more representative for MS experiences in Africa 

to focus on countries like Tanzania or Kenya, where the historical roots of MS 

were much stronger.

The diversities of the MS-countries in Africa were of course fully recog-

nized, when the idea of the “MS in the South” partnership for development 

approach to posting Danish development workers (DWs) and working with 

partners was conceptualized towards the end of the 1980s as part of the “fol-

kestyret udvikling” thinking, approved by the MS Board in 1993 and imple-

mented throughout the 1990s. 

We understood that the political systems allowed for very different spaces 
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Priscilla was a young activist in the early 90s, committed to making a dif-

ference in the struggle for women’s rights, at a time when HIV/AIDS was 

creating havoc all over Sub-Saharan Africa. Together with other activists, she 

founded ‘Women’s Aids Support Network’ (WASN), which became a partner 

of MS. Later, she joined the opposition MDC party, was elected Member of 

Parliament for the first time in 2003, and she served as Minister for Internatio-

nal Cooperation 2009-13. She was re-elected to Parliament in 2018.

THE DANES WERE TOUCHED BY THE CULTURE
Posting of a Danish DW was the key input from MS. Could you have done bet-

ter without these Danes, and just getting some money to work with?

It was certainly useful at two levels, and I say this also based on my experience 

as a Member of Parliament and Minister. One problem we have is that devel-

opment cooperation tends to be expressed and measured in purely financial 

terms, and we tend not to get to know each other. The other is the power 

dimension, which is unequal. What MS did was to offer ‘a human face’ to de-

velopment cooperation.

For MS, most of the work took place at community level. Out there, people 

understood the Danish dimension, because they knew a Dane. Also, it was 

not a relationship of the regular consultancy type of flying in the ‘experts’ and 

telling the locals what to do. They would be part of the existing hierarchies, 

depending on their type of work.

Of course, there would be misunderstandings, but I would not characterize 

them as cultural frictions. Yes, the orientation given by MS was helpful, but the 

real learning took place out there. You cannot train the kind of learning you get 

from living in a community, where you sit and talk and sing and cry and eat and 

sleep and go to funerals.

When you saw these Danes a year later, they were completely changed. 

They had been ‘touched’ by the culture they lived in. 

MS started in Zimbabwe when it was still a young nation. To start with, we offe-

red a lot of support for local level government structures, and only later did we 

really focus on civil society. Should we have done differently?

Well, I personally benefitted from the change towards supporting civil society 

in the early 90s, but MS still had many partners at rural district council level. 

However, it is interesting to note that many of the people you supported in civil 

society were the ‘rebels’ that later joined the political opposition. Whether this 

was planned or not, I don’t know.

But the role of MS with civil society was crucial, and it certainly was for 

me. We had plenty of passion, but we did not know how to develop and build 

capacity as an organization. Having a DW with us to advise on how to walk 

those first steps was important.

Now, the relationship between us and the state was interesting and went 

through different stages. To start with, it was about NGOs delivering services, 

and the relationship was comfortable. But in my own area of HIV/AIDS, this 

quickly turned difficult, because we started asking the state what it should be 

responsible for, like the provision of condoms, and we demanded a certain 

level of accountability.

Then of course it became very political. We argued that state structures did 

not deliver. The state therefore started clamping down on us, asking if we were 

legally registered, and where our resources came from. Of course, the state 

also started wondering about the role of MS.

Considering the development of politics in Zimbabwe, could and should MS 

and similar organizations have done more to speak out?

Yes, you probably could have. I think there was a relationship of unspoken 

loyalty between your country and the liberation movement. There was an ele-

ment of permissiveness, saying that you have just come from the liberation 

struggle, you have all these difficulties, etc.

Still, in the case of MS, and moving into the darker parts of the Mugabe 

era, I remember that you continued to support the ‘rebels’, people like myself. 

I was the Director of WASN, when I decided to be part of the election cam-
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paign for a strong woman, who was critical of the state. My Board was very 

uncomfortable with the decision and decided to fire me to protect the orga-

nization. Then I came to you as the head of MS, asking for your position and 

backing, and you gave it. Because of that, my Board also approved.

TODAY DEVELOPMENT IS A CLINICAL BUSINESS
Around the time you started to work with MS, we introduced the “MS in the 

South” partnership approach. We saw this as a monumental step in the right 

direction. How did you see it?

MS was certainly at the forefront, no doubt about it, and some of us took it 

with us. It capacitated us. We had difficult discussions in the advisory board, 

and they helped us to start investigating the relationship between the parties 

engaging in development cooperation.

Unfortunately, this entire conversation died somewhere along the line. I 

look at those conversations with nostalgia, because that was the time when 

partners were empowered enough to have that conversation. I don’t even see 

that happening now. We are back to the days before that. Partners are just 

happy to receive whatever they receive. 

The whole power dynamics has in fact shifted. I remember the annual me-

etings, spending days literally talking and sharing, investing in building relati-

onships. I can almost smell it and feel it, the pushing of boundaries through 

the conversations we had. Now, development seems to be a clinical business, 

getting a check and accounting for it. 

From the start, MS was founded to further intercultural cooperation, as a way 

of dealing with conflicts and differences in a mutually respectful and loving 

manner. Did you get a sense of this in your cooperation with MS?

Of course, MS had professional staff in the office, asking for reports and evalu-

ations and you know what, like you had to. But we also sensed that there was 

space to discuss the other things we believed in. 

Some of us knew we were women’s rights people, but we probably had not 

understood all the aspects of what feminism was about, but we found space 

to discuss it and to celebrate it.

If I close my eyes right now, I do not see the auditor accountant person wal-

king down towards me. I see the person who knew me, understood me, and 

supported me in the things I felt passionate about. That was the beauty around 

the MS thing. That was what made MS different – but maybe I was just lucky!
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Paul was the first Chair of the Policy Advisory Board. He was active in the 

liberation struggle in the 70s and detained for three years. After independen-

ce in 1980, he worked to integrate excombatants in society, and he was key 

in the founding of the Movement for Democratic Change, being elected to 

Parliament in 2003. Today, he has returned to the grassroots, dedicated to 

the empowerment of marginalized people and communities.

WHO LEARNED MORE?
Did it really make sense for MS to bring in development workers (DWs) to Zim-

babwe in the 80s and 90s?

Yes and no. The average Zimbabwean was a product of rural Zimbabwe, inter-

preting the world in a special way. When you suddenly must interact with a 

Dane, you interact with a person representing an entirely different set of social 

planning and behavioral patterns. The DWs came with a historical perspective 

and centuries of experience, while we had just started to sort things out after 

Independence.

Colonialism was very much about exclusion. The Danish thinking was 

about inclusion. In a way, we were dealing with a heart transplantation, and it 

“YOU CAN BE SURE THAT THE 
PEOPLE STILL REMEMBER THE 
DEVELOPMENT WORKERS”

PAUL THEMBA NYATHI



could easily go wrong. Intentions were good, but I think it is difficult to deter-

mine who learned more, the Danes or the Zimbabweans.

Maybe it could work better today. I wonder what would happen if we re-

suscitated the programme now, to support the institutions that were eroded 

during the years of Mugabe’s rule. 

The Danes have a management style, which is softer and more relaxed 

than I experienced with others coming from the North, but it is still not as re-

laxed as your average black management style. When we met, and the Danes 

talked about their work place experiences, there was clearly a clash of mana-

gement styles or cultures. 

For us, time is not an issue. Things will happen when they happen. Poverty 

determines a lot of our structures and our thinking. Everything is about the 

basics of life, and this influences your entire view of the world. This was not 

easy for Danes to understand, since they came from a background where the 

basics were taken care of. 

DWs had to operate in a system that was very different from the pluralistic de-

mocracy in Denmark. Was it possible to make a difference under those condi-

tions? 

Of course, although you could say that in the 90s, the wheels had still not 

come off. We still had a bit of hope. After all, we had won our independence, 

under the leadership of Robert Mugabe. It was before the opposition MDC 

party was formed in 1999, which heralded the worst of intolerance in politics. 

Zimbabwe just went off the rails.

Africa has always been intolerant of pluralistic politics, which can be attri-

buted to our feudal history, where kings and spiritual leaders always had the 

final say. In Zimbabwe, I think it was also linked to the decision by the white 

regime to protect Rhodesia from sanctions, and this was done with too many 

state-owned and state-run companies.

In 1980, we take over this structure, where business and politics are like 

Siamese twins. Therefore, in Zimbabwe, being in politics means having access 

to resources. No politics – no resources! So, when the MDC was formed, it was 

a threat to the access to resources. 

What Danes probably had difficulty understanding, is the legacy of the libe-

ration struggle. How everything was seen through the lens of the struggle, and 

how democracy was not really part of this. It is really a horrible legacy. De-

mocracy is about doing difficult things, tolerating different views, and this is 

not what the liberation struggle was about.

MS OFFERED A SAFE SPACE FOR OUR DISCUSSIONS
Are you saying that however much and well we trained the DWs, it would still 

not prepare them for the type of environment they had to work in?

I believe MS should be recommended for the foresight and sensitivity it show-

ed through the training offered to the DWs, both before and after they arrived 

in Zimbabwe. You recognized the differences, and therefore also the need to 

confront DWs with our history and culture.

The issue of the atrocities in Matabeleland in the early 80s is a very dif-

ficult issue. Listen, there was so much goodwill directed towards Zimbabwe 

after Independence. People did not want to think that Zimbabwe could do 

things like that. The human reaction will be to think that this is a nightmare, 

and when you wake up, it will all be gone. 

Well, of course it does not go away, but I don’t think it is fair to blame MS 

or Denmark for not speaking out. For MS and other organizations, the positi-

on would often be to take the approach of “give them another chance”. In the 

environment back then, it could also be difficult for a ‘white’ organization to 

be critical of a ‘black’ government.

When MS started to implement “MS in the South”, you became the Chair of 

the first Policy Advisory Board in Zimbabwe. How do you assess this experi-

ence today?

The PAB was the best days for Zimbabwe and for MS. The members were 

personalities you could not push over. I think back to the debates we had, 

where no prisoners were taken, and where it was possible to engage in a truly 

democratic debate, with people who held different views – unlike what was 

possible in the country at the time. 

It was really the most innovative attempt to make development a product of 

reflection. Today, I do not see development work being reflective whatsoever. 

Leadership in the organizations is weak, and reporting is about ticking boxes. 

The type of discussions we had in the PAB would link the specific experi-

ences on the ground of various partners and DWs with the overall policies 

and values being pursued by the country, and the discussions would filter into 

various spheres of influence through the external people, who would be invi-

ted to speak and participate.

Of course, what we did not reckon with was the extent to which Mugabe 

was in the process of shaping the state in his own picture, and how he had 

totally captured the vision for the future. We had such a safe space in the 

PAB. Yes, there was a certain naivety involved in this.

MS offered partners an ax, and in the final analysis, it is the person holding 

the ax that is responsible. MS cannot be held responsible for the economy of 

the country – this is the role of government. Sometimes we were a bit optimi-

stic, but this optimism is also what allows human beings to be more adventu-

rous and creative. If you become overly cautious, you will most likely not 

venture into something useful. I think MS should be very proud of having 

supported activities that allowed people to realize some of their dreams, and 

you can be sure that people and communities around the country continue to 

remember the DWs, who lived and worked with the people.

The DW really brought some hope. They believed that the world could be 

different, maybe even just. They imparted technical skills under difficult 

circumstances, and they were enthusiastic individuals with a pioneering spi-

rit. They saw themselves as being part of ‘a good thing’. 
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Hope is a Ugandan living in Zimbabwe, and an internationally respected 

gender activist and consultant. Coming to Zimbabwe, she joined the Ministry 

of Women’s Affairs, which exposed her to the daily hassles and grit of rural 

women, and she realized the importance of grassroots political mobilization. 

Together with friends, she started the Zimbabwe Women’s Resource Centre 

and Network, a partner of MS. Today she is busy as a consultant working 

with the UN, Oxfam International, as well as small civil society organisations 

making a difference at grassroot level.

BALANCING THE STATE AND CIVIL SOCIETY
MS started in Zimbabwe in the 80s, at a time when the country had a good 

group of educated people. Was posting of Danish DWs necessary?

I have an issue with the argument that Zimbabwe or other countries in Afri-

ca for that matter had enough of educated people. At independence in Zim-

babwe, there was just one university. Many graduates went abroad. Also, you 

should not forget that most of the educated black people were in urban areas.

For me, the posting of a DW was not primarily about skills, but about ex-

change. I still remember how some of the women sitting with the DWs would 

ask very difficult questions. I don’t think you should underestimate the im-

portance of interaction between people. Many of these women had never sat 

together with a white person before, and from this perspective, the presence 

of MS was very important. The issue of skills was less important.

When MS started in Zimbabwe, there was a strong belief in the need to strengt-

hen state institutions to deliver health, education, etc. Only later did we focus 

on the strengthening of civil society. But still, should MS have worked less with 

government institutions and more with organizations belonging to civil society?

I don’t think MS had much of a choice. The state was very arrogant at that 

time, something that probably came from the liberation struggle. There was 

also a sense of not allowing outside forces from civil society to dilute the gains 

we had made, something I remember from working in the Ministry of Women’s 

Affairs.

Honestly, there can be a certain truth in what you suggest. Civil society 

can be quite dangerous for a young democracy, because they have their own 

agendas, and these may not always respond to the needs the state has iden-

tified. 

I think the representatives of the state saw CSOs as singing various songs 

without necessarily having the ‘right’ information as they saw it. They also felt 

that funders and embassies could have agendas that would threaten the state, 

which could very well be the case. 

But first and last, there was a feeling that we fought for this country, and 

they should not tell us what to do.

MS CHANGED MORE THAN OTHERS
In the early 90s, we were busy introducing the ‘MS in the South’ approach. 

While we did not consider it to be a revolution, at least it was an attempt to be 

more open and inclusive. Did you see this as being genuine?

On the issue of shifting power, I believe MS changed more than any other or-

ganization. This also included the DWs. 

Remember, DWs would come along with their partners to meetings at MS, 

and the DWs would encourage partners to contribute. I have no doubt that 

many benefitted a lot from this, and there is no doubt that MS was ahead of 

the time. There was so much talk of shifting of power, and there was no fear of 

MS among partners, when they engaged in the debate.

A lot of what MS accomplished was probably also about ‘style’, about the 

way you were able to identify the right people, and the willingness to sit down 

and listen and share.

MS did not invent the Women in Development agenda, but at least increasingly 

we tried to address some of the issues in the agenda in our partnerships. Did 

we make a difference? And what will Zimbabweans generally remember about 

MS?

“THERE IS NO DOUBT THAT MS 
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I remember all the different gatherings, MS organized with partners and DWs 

and others. The gender issues were always mentioned and discussed, and all 

partners certainly came to know about them. I remember the small book called 

“Hello, is Gender there?”. I remember how scared some of the men participa-

ting in the meetings were. 

Of course, the different types of organizations you supported, experienced 

gender issues differently. Hospitals in the rural areas, where Danish nurses 

were posted; technical schools, where it was included in the training; women’s 

organizations where you could support the capacity to reach out. And of cour-

se, the rural district councils, where talking about gender was literally the same 

as fighting a war!

If you worked in a ministry or district council, you would probably not think 

much about the solidarity side of MS, but look at the form of technical co-

operation. If you worked in an NGO, you would most likely recognize both the 

friendship and the solidarity.

I very much identified myself with MS, and I was not the only one. The way 

the DWs were trained to ‘behave’ would lead to friendships, talking about how 

things were done in Denmark.

People understood the nature of the solidarity being expressed, and it was 

also a way of learning. I don’t think you can forget the DWs who stayed with 

us, because they became part of our lives, going to church with the locals in 

rural areas, participating in weddings, all the things that are beyond technical 

expertise.

Maybe the word ‘solidarity’ is not the word people would use. They would 

talk about being friends, about being ‘good people’. 
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Juliana and Titus were Programme Officers in the Zimbabwe Country Office 

during the 1990s. Both were young during the liberation struggle, and 

both were eager to contribute to the visions of a new society following 

Independence in 1980. They did so with enthusiasm and clarity through MS, 

making sure we did not make too many mistakes. After leaving MS, they have 

continued to contribute, as a consultant and a farmer in the case of Juliana, 

and as an adviser and writer in the case of Titus.

HOW COULD ORDINARY PEOPLE BENEFIT?
Zimbabwe was a young nation, when MS started a programme in 1983, po-

sting Danish development workers (DWs) as teachers and nurses to local 

government institutions in rural areas. Did this make sense?

JULIANA: I believe it made sense. Remember, in the pre-colonial period, the 

educational system had mainly invested in whites. Now, in the post-colonial 

period, the state needed to strengthen its capacity to govern, and so many 

things had to be accomplished at the same time. Receiving the type of support 

MS and others offered was useful.

“ONLY MISSIONARIES 
DID SOMETHING LIKE THAT” 

JULIANA KADZINGA
TITUS MOETSABI



TITUS: I agree. However, because a manpower audit had never been under-

taken, it was not clear how much was available or needed to be developed. 

It was also useful from a friendship perspective. Unfortunately, there was a 

downside to the use of ‘gap fillers’ from other countries, because the support 

was used by many African governments to neglect their own responsibilities. 

This was an aspect of ‘donor dependency’.

Both of you have worked with government as well as civil society. Did MS sup-

port the state more than we should have? 

JULIANA: Supporting the state to be able to deliver services to the people 

certainly made sense. It is probably also true that MS could have decided to 

support more civil society actors earlier, to strengthen their role as watchdogs 

and demanding that services were delivered. 

This accountability would have been important. It is not easy. We continue 

to work through different structures to get to the people. The question is how 

we can reach people directly and help them empower their communities. 

TITUS: With the benefit of hindsight, I would have loved the Danish taxpayers’ 

money to have come directly to the grassroots, not via the state, and not via 

the CSOs. I know this would have required a different development model, but 

my problem is that 35 years later, I am still fighting the same issues, and I am 

likely to die fighting the same issues – of ordinary people not really benefitting 

as much as they should. This is a general problem, not only an issue for MS. 

Intentions were good and honest.

IT WAS REALLY MS IN THE SOUTH AND NORTH
The ‘MS in the South’ was a paradigm shift, and an effort to be more inclusive 

and open to partners. You were part of MS during the 90s. How do you assess 

it, when you look back 25 years?

TITUS: If you ask the young kids in the ghetto of Harare, they would talk about 

MS as a ‘friendship’ organization. They were part of a community theatre, 

which was supported by MS to go to Copenhagen in 1995 for the Social Sum-

mit. They did not see themselves as ‘professional beggars’ coming to MS. 

They were friends. 

My point is that MS in the South should have been called MS in the South 

and North, because we were really promoting Danish-Zimbabwean friendship 

all along. It was far from being an imperialistic or paternalistic exercise. 

JULIANA: The Policy Advisory Board was a great thing, with members coming 

from different sectors and parts of Zimbabwe, and in the meetings, they were 

exposed to different ideas. They offered independent views to us, and they 

gave us a reality check, which was needed. Of course, they were not represen-

tative as such, and they were appointed rather than elected. This was questi-

oned by many of the very strong partners of MS. 

How did you see the relationship between yourselves as Zimbabweans and the 

Danes coming to Zimbabwe to work?

JULIANA: This relationship was of critical importance. If there was mutual re-

spect, it worked. The orientation course in Tanzania was important, and so was 

the two-week orientation after arriving in Zimbabwe, because they gave the 

DWs an idea of what to expect. 

During my years with MS, I never felt that my position and authority as 

Programme Officer was undermined. It was very clear that we had total re-

sponsibility for the placements, although of course from time to time you would 

find a rotten apple in the basket!

TITUS: Let me add another perspective, which I think we Africans tended to 

forget. This is the development of the Danes and Europeans coming to our 

continent, what happens to them while they are here, and then what happens 

when they return. They arrived somewhat confused, and they returned as hu-

man beings. They had changed! 

At the end of the day, what difference did MS make? Can we be proud of what 

we contributed over the years?

JULIANA: Personally, I have been empowered by working in an environment of 

openness and strong gender sensitivity. Many of the strong women in Zimbab-

we had links with MS. Many men have also been sensitized through their relati-

onship with MS. In many ways, MS helped push a process of democratization, 

sowing some seeds, even when it did not have a regular programme called 

‘democracy’. It did this through various platforms and dialogue meetings and 

the MS Magazine. We also did it by simply implementing the partnerships in 

a democratic manner, being inclusive, allowing for dialogue, empowering the 

women.

TITUS: MS should come back now! Now is the time and opportunity for an 

organization like MS to make a difference. For the last 37 years, we have not 

been allowed to follow the Scandinavian model, but this should happen now. 

We must understand that 37 years of development is like a grain of sand or 

a drop of water. The Danes inculcated democratic values in their postings. 

People were told, directly or indirectly, that they could be the masters of their 

own destiny. 

MS was subversive! Black people did not know of any good white people 

living in their communities, and then MS posts white people with different va-

lues. The idea was revolutionary and full of symbolism. A white person going 

to a borehole to collect water? Revolutionary! A white person walking four ki-

lometers in the sun to a meeting? Revolutionary!

The whole servant-master attitude was turned upside down, and it was 

very powerful. Only missionaries did something like that.
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Elin og Morten mødte hinanden på Silkeborg Vandrerhjem i 1971, til et møde 

efter deltagelse i arbejdslejre formidlet af MS. I slutningen af 80’erne rejste de 

med deres tre børn til Bulawayo i Zimbabwe. Elin blev rådgiver for kvinde-

grupper, der fremstiller kunsthåndværk. Morten blev rådgiver på et trænings-

center, hvor de unge lærer at drive små kooperative metalvirksomheder. Her 

lærte de kulturmødets finurligheder at kende – og erkende, at det, man i 

starten tror er enkelt, i virkeligheden er mere kompliceret.

SVÆRT AT MØDE MS-HJEMMESYSTEMET
I var væk i tre og et halvt meget hektiske år, som var fulde af arbejde og mæt-

tede med indtryk. Nogle føler det er vigtigt at få oplevelserne formidlet videre 

med det samme. Andre suges lige efter landingen i Kastrup ind i den danske 

trummerum. Hvor mellem disse yderpunkter befandt I jer tilbage i starten af 

90’erne?

MORTEN: Lad mig først sige, så jeg ikke bliver misforstået: Hele forløbet, fra vi 

søgte ud med MS til vi blev udsendt, var virkelig godt planlagt. Det var rigtig 

informativt og professionelt, og vi følte, at man tog sig af os på en fin måde. 

Hjemkomsten var lidt anderledes. Man er meget sårbar, når man kommer 

hjem. Vi landede i Kastrup, og jeg følte nok i virkeligheden, at jeg ikke havde 

lyst til at have noget med MS at gøre. Jeg oplevede, at en mere teoretisk for-

ståelse i sekretariatet kolliderede med vores mere praktiske ‘jord på hænder-

ne’ oplevelse og erfaring. 

Jeg følte nok ikke, at jeg fik mulighed for at komme af med mine erfaringer, 

og det var jo trods alt ikke nogen helt almindelig rutsjebanetur, vi havde været 

ude på. Det havde betydet meget for os, og det var svært at formidle videre til 

andre.

Men efter lidt tid faldt vi til ro og blev begge meget involverede i oplysnings-

arbejdet, var ude og holde foredrag, skrev mange artikler, og vi deltog i en 

meget fin udsendelse i tv, hvor vi snakkede udvikling og bistand blandt andet 

med en anden familie udsendt af MS.

ELIN: Vi var bestemt opsatte på at deltage, da vi kom hjem, for mit vedkom-

mende mest i det lokale. Alligevel var det, som om MS forsvandt for os, og det 

har jeg da spekuleret over. Selvfølgelig får man nok at se til med børn og arbej-

de, men jeg tror også, at det havde noget at gøre med den måde, Frivilligkon-

sulenterne og sekretariatet i København i det hele taget involverede os – eller 

ikke gjorde det.

Fx var der det store 50-års jubilæumsarrangement i 1994, hvor vores chef 

i Bulawayo, Mr. Mkosana, kom til Danmark. Arrangementet var fint, men vi blev 

stort set ikke involveret, selvom vi kendte Mkosana bedre end de fleste. Han 

var en mand af værdighed, og han skulle behandles derefter, men det blev han 

desværre ikke. 

MORTEN: Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det, vi kaldte for anden del 

af målsætningen, var meget vigtig og kom til at betyde rigtig meget for os. Vi 

følte, det var spændende, men også en forpligtelse, at vi skulle hjem og fortæl-

le danskerne, hvordan det var at være ude, hvad vi havde lavet, sammen med 

hvem, osv. 

KULTURMØDET KUNNE VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ
Morten skrev en artikel til den 50-års jubilæumsbog, som MS udgav i 1994. Her 

fortæller han om de forskelle, man er nødt til at forstå. Det er en del af kultur-

mødet og det mellemfolkelige. Men let er det jo ikke altid?

ELIN: Vi var vel lidt naive, da vi rejste ud, med nogle urealistiske forestillinger 

om, hvordan vi skulle blande os med den lokale befolkning. Vi fik nogle gode 

relationer til vores partnere og de unge mennesker, vi skulle arbejde med, og vi 

blev mødt med stor respekt. Det betød ikke, at det var enkelt. Jo længere tid, 

vi var der, jo mere fandt vi ud af, hvad vi ikke vidste. 

Da jeg kom hjem, fik jeg job inden for flygtninge- og indvandrerområdet, på 

Interkulturelt Center. Jeg var også aktiv i lokalområdet med integrationsarbej-

de. At det havde noget med Zimbabwe at gøre, er der ingen tvivl om, for både 

dér og hér handlede det om kulturmødet, og jeg havde så mange konkrete 

oplevelser, jeg kunne bruge i min undervisning, og det gjorde jeg. 

“DET VAR IKKE EN 
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Husk på, vi var også i mindretal i Zimbabwe, og det gav mig en forståelse, jeg 

kunne bruge.

MORTEN: Ja, vi arbejdede begge for City Council i Bulawayo, og det kan godt 

være, at vi oplevede mange ting forskelligt. Jeg var meget fokuseret på projek-

tet, men som Elin siger, så var alt det, vi i starten syntes var så nemt, det blev 

ikke ved med at være nemt. 

Det første halve år kunne vi det hele, og vi knoklede derudaf. Men lidt efter 

lidt gik det op for mig, at det ikke alene handlede om min professionelle faglig-

hed, men også om, hvordan det her samfund fungerede. Ellers kunne det hele 

ende som ‘hvide elefanter’.

Altså, man var nødt til at finde ud af, hvad man gør, når en elev kommer og 

for anden gang spørger om at få fri til sin fars begravelse, og jeg så svarer, at 

han jo lige har haft fri én gang. For det var jo rigtigt, at han havde flere fædre. 

Det var man simpelthen nødt til at lære.

Jeg havde aldrig forestillet mig, at en del af jobbet indebar, at jeg skulle 

møde op i en retssal i Bulawayo, hvor de behandlede en sag om penge, som 

én af mine elever var blevet snydt for. Tingene fungerede også her, men de 

fungerede ofte på overraskende måder.

Hvis jeg havde store problemer eller situationer, jeg ikke kunne gennem-

skue, så søgte jeg hjælp. Hos min chef, Mr. Mkosana, eller jeg tog ud på biblio-

teket, der havde en kvinde som leder. Hun var dansker og var emigreret til 

Zimbabwe tilbage i slutningen af 40’erne, og hun havde selv stået med de 

samme spørgsmål og udfordringer masser af gange og kunne derfor hjælpe 

mig på vej. 

Men jeg vil også sige, at det daglige samvær med de unge mænd på me-

talskolen var ‘mellemfolkeligt’, og det samme var mine kontakter til massevis 

af leverandører af materialer til skolen og kunder i byen. På den måde blev vi 

også kendte ansigter i byen.

Befrielseskampen i Zimbabwe handlede om en meget lille gruppe hvide, som 

sad på magten, og et stort flertal af sorte, som havde meget lidt at gøre godt 

med. I var der ti år efter de sorte havde taget magten fra de hvide. Hvordan 

påvirkede det jer?

ELIN: Det var naturligvis en interessant problemstilling. Nogle hvide støttede 

hele klart den udvikling, som det sorte flertal ønskede, mens andre var sig selv 

nok. De havde nærmest den indstilling, at “nu kan de sorte få lov til at køre det 

hele ned”. Store landbrug og de fleste virksomheder var ejet af de hvide, og de 

havde stadig stor magt.

MORTEN: En del af vores omgangskreds udenfor arbejdet bestod af hvide, det 

var tyskere, nordmænd og danskere, og også nogle lokale hvide. Vi fik ikke 

rigtig tætte venner blandt de sorte. Børnene var naturligvis sammen med sorte, 

men det betød ikke, at vi fik tætte venskaber til forældrene. 

Det hang uden tvivl sammen med, at vi kom til et land, der bestod af to 

parallelle verdener, en sort verden og en hvid verden. Du kunne sagtens leve et 
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helt igennem hvidt liv i Bulawayo. Du kunne spille golf med dine hvide venner, 

tage i de hvides klub, sende dine børn i den overvejende hvid børnehave. Vi 

gjorde det ikke, tværtimod. Vores dagsorden for at være der var en anden.

ELIN: Det kan godt være, at frivillige placeret i små lokalsamfund ude på landet 

havde mulighed for at komme tættere ind på livet af de lokale, fx den lokale 

skolelærer, som den frivillige boede side om side med. Men jeg tror ikke det var 

det vigtigste. Vigtigere var nok, om man ‘passede’ sammen, altså kunne skabe 

et balanceret forhold.

Jeg havde faktisk en gruppe lokale kvinder, meget stærke kvinder, som jeg 

relaterede til. Sammen med en anden frivillig gik jeg hver uge til undervisning i 

‘ndebele’, det lokale sprog. Læreren var en tidligere frihedskæmper, og halvde-

len af tiden gik nok med at snakke kultur. Han var en meget klog mand, og 

oprigtigt taknemlig overfor de skandinaviske lande, som havde sørget for, at 

hans børn kunne gå i skole, mens han var ude i felten i 70’erne.   

Til sidst kunne jeg faktisk forstå, hvad kvinderne i mit projekt snakkede om, 

uden at jeg dog kunne deltage direkte i samtalen. Det var trods alt for svært. 

Ind imellem bad jeg dem om at snakke engelsk, for det kunne godt være an-

strengende at følge med på lokalsproget.

MORTEN: Hovedparten af de ansatte i Bulawayo City Council, som mit me-

talskoleprojekt hørte under, var sorte. Vi var heldige at have en chef som Mr. 

Mkosana, som i øvrigt også var prædikant. Han var fantastisk, og eminent til at 

løse konflikter, når der var brug for det. Egentlig blandede han sig meget lidt, 

men hvis man udviste den respekt, der tilkom ham, var han en uvurderlig og 

klog rådgiver.

MAN SKAL VÆRE ORDENTLIG OVERFOR HINANDEN
Bulawayo City Council var en stærk partner, og det gav en vis garanti for, at det, 

I som danske rådgivere kom med, kunne forankres og få varig betydning. Men 

det er ikke altid så let at se resultaterne af indsatsen?

MORTEN: Der er da ingen tvivl om, at de unge mænd jeg havde med at gøre, 

og de unge kvinder Elin arbejdede med, aldrig kommer til at glemme, at de i 

flere år gik sammen med de her hvide frivillige, lærte af dem, arbejdede sammen 

med dem, snakkede med dem, fortalte dem om det ene og det andet, hvordan 

tingene fungerede hos os, osv. Så jo, selvfølgelig blev der lagt nogle danske 

værdier og demokratikorn i jorden, uden at vi tænkte meget præcist over det.

ELIN: Man tænkte jo ikke over det hele tiden, og så alligevel, for det var man 

nødt til, hvis man skulle fungere. Jeg arbejdede ude i townshippen, og det var 

jeg helt tryg ved. Folk vidste, at jeg ikke var én af de sædvanlige hvide zimbab-

were, men en hvid, der var kommet for ‘det godes skyld’, hvis man kan bruge 

det udtryk.

Vi blev behandlet med stor gæstfrihed. Hvis de havde følt, at vi så ned på 

dem, var vi ikke blevet behandlet sådan. Vi tænkte ikke over det. For os var 

ethvert menneske jo et menneske; vi tænkte ikke over, at de i townshippen 

mest var vant til hvide, som så ned på dem.

MORTEN: Noget, som for mig kom til at fylde en del, var princippet om at ‘man 

ikke snyder på vægten’. Man leverer det, der er aftalt. Man betaler det, der er 

aftalt. Man holdet det, man lover. Man leverer den kvalitet, man har aftalt. Jeg 

tror, at jeg gennem min daglige undervisning og vores samtaler var med til at 

give dem en forståelse for, at man skal være ordentlig overfor hinanden.

Det lyder som om I var glade for at bo og arbejde i Bulawayo, og det lyder som 

nogle spændende arbejdsopgaver. Så kunne man tro, at I havde valgt at være 

ude endnu længere end de tre og et halvt år, det blev til?

MORTEN: Nej, vi følte ikke, at vi var ude i for kort tid. Vi havde nogle intense år, 

hvor vi nåede rigtig meget i vores arbejde, fik sat vores præg på det, og også 

fik det afleveret ordentligt. Det handlede også meget om børnene. Vi forlænge-

de ud over de normale to år allerede efter det første år, og det var især afpasset 

efter, hvordan vores børns skolegang så ud.

Men spændende og givende var det. Jeg var jo også med i programkomi-

téen, og det var meget lærerigt. Jeg fik indsigt i hele det samlede program i 

Zimbabwe og var med til at drøfte de frivilligplaceringer, vi havde behov for. 

Besøgene hjemme i Danmark i den forbindelse var også spændende, sammen 

med frivillige fra andre lande, landekoordinatorer, folk fra sekretariatet. 

ELIN: Der var også masser af besøg, som holdt os aktive. Når jeg læser den 

artikel, som Morten skrev til 50-års jubilæumsbogen i 1994, kort tid efter vi er 

kommet hjem, kan man få det indtryk, at vi havde forskellige typer besøg fra 

København. Der var da et par svipsere, hvor folk klædte sig en smule ‘kulturelt 

udfordrende’, men generelt var det rigtig hyggeligt at få besøg og vise vores 

projekter frem. Bortset fra at det som regel var Mortens projekt, som var i cen-

trum, mens mit kvindeprojekt ikke fik så stor opmærksomhed.

MORTEN: Zimbabwe er stadig en vigtig del af vores liv. Vi har en lille gruppe 

tidligere frivillige, som mødes ret jævnligt, og så har vi Elins søster og svoger, 

som var i  Zimbabwe samtidig med os. Hvis vi ikke selv finder på at snakke om 

det, skal der såmænd nok være andre, som gør. Vi støder tit på mennesker, 

som gerne vil høre om vores erfaringer med at bo og arbejde i et fremmed land. 

Det er også blevet til en bog med historier og oplevelser fra Zimbabwe. 

For et par måneder siden, da vi var på vej til vores lille feriehus på Samsø, 

ser vi en sort kvinde og en hvid mand, der sidder et stykke foran os på færgen. 

Jeg er nysgerrig og går op for at se, om det skulle være nogle, vi kender. Det 

er det. En tidligere frivillig fra Zimbabwe, udsendt i fem år, som rejste hjem med 

sin unge zimbabwianske kone. Et stærkt og varmt gensyn.

Som det ofte sker i vores færden herhjemme. Årene i Zimbabwe er kommet 

til at betyde meget mere i vores liv end vi turde drømme om inden udsendel-

sen.
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MS vedtager første gang en resolution om kvinder og udvikling i 1975, 

da FN afholder sin første kvindekonference i Mexico City. Op gennem 70’erne 

og 80’erne udgiver forlag og tidsskrifter bøger og artikler om kvinders vilkår 

i udviklingslandene, og behovet for gennem bistanden at bidrage til forandrin-

ger. Susanne Possing skal således ikke udvikle en helt ny dagsorden, 

da hun bliver ansat i 1994. Til gengæld er det forventningen, at hun skal få 

nogle af de fine målsætninger omsat til praksis. 

JEG VAR UNG DA VERDEN BLEV STØRRE
Du har arbejdet med kvinder og køn en stor del af dit liv. Lå det i kortene i din 

opvækst i Kolding, eller blev det bare sådan ved et samspil af tilfældigheder?

Jeg tror det lå der som en del af min barndom og tidlige ungdom. Min mor var 

uddannet sygeplejerske, men min far syntes ikke hun skulle arbejde uden for 

hjemmet. Hun havde en masse potentialer, som hun alligevel forsøgte at gøre 

brug af, fx ved at være aktiv i pigespejdernes forældreråd. I min gymnasietid i 

anden halvdel af 60’erne oplevede jeg det som provokerende, at min mor ikke 

fik mulighed for at folde sig mere ud.

Da jeg startede på universitetet i 1969, valgte jeg at læse sociologi, jeg 

kunne ikke komme i gang med at ændre verden hurtigt nok. Der blæste stærke 

fagkritiske vinde på den tid, men alt det, der optog mig, kritiske analyser af ti-

dens økonomi og politik, foregik i en verden af mænd. Som hellere lyttede til 

hinanden end til de få kvinder, der også var i lokalet. Mens jeg selv underviste 

på universitetet, var jeg med til at etablere ‘Socialistisk Kvindegruppe’, et art 

tværfagligt forum for ligesindede.

Min forskning drejede sig om ufaglærte kvinders livshistorie, arbejds- og 

familieliv. Sidenhen forlod jeg det akademiske miljø for mere praktisk orienteret 

aktionsforskning. I slutningen af 80’erne starter jeg som redaktør hos KVINFO. 

Jeg ville gerne gøre deres tidsskrift mindre akademisk og bringe stof, der kun-

ne kaste nyt og kritisk lys over de forhold, som moderne kvinder (og mænd) 

lever under. 

Det er en periode, hvor muren falder og verden bliver større. Vores temaer 

bevægede sig mere og mere ud i verden. Ét nummer hed “En anden verden” 

med artikler som Livet bag ‘den socialistiske kvinde’ i Østtyskland, Sexturisme 

i tredje verden, Kvinderne, demokratiet og islam.

En dag kunne jeg mærke, at KVINFO var ved at blive lidt snæver for mig. 

Dengang handlede det mest om den danske ligestillingsdagsorden. Jeg skulle 

videre. Da der blev slået en stilling som kvindekonsulent op i MS i 1994, søgte 

jeg – og fik den.

Jobbet var todelt. Den ene del skulle beskæftige sig med at ‘sætte køns-

briller’ på MS’ arbejde i Syd. Den anden skulle rådgive om de politiske positi-

oner vedrørende kvinders rettigheder, som MS skulle indtage både i den hjem-

lige udviklingsdebat og i forhold til internationale konferencer.

Hvordan oplevede du, at MS var klædt på i 1994? Man har jo interesseret sig 

for kvindeproblematikken lige siden 1975, da styrelsen første gang vedtager en 

politik, og der er udgivet en masse bøger om det.

Jeg synes ikke, man fik en fornemmelse af, at det var noget, man havde arbej-

det med i mange år. Men min forgænger, Gitte Berg, havde banet vejen, og 

stillingen og dens indhold var i sig selv en anerkendelse af, at MS tog det al-

vorligt. Især var det vigtigt, at man ønskede at støtte bedre op om kvinders 

indsats i udviklingsarbejdet.

På den tid fandtes der et uformelt netværk af kvinder fra de forskellige 

danske udviklingsorganisationer, hvor vi jævnligt mødtes til frokost for at ud-

veksle erfaringer. De møder var med til at holde os velorienterede, men de bi-

drog også til at holde gejsten oppe. Husk på, vi sad hver især alene i vores 

organisationer med ansvaret for, at kvinders indsats blev taget alvorligt.

Min introduktion til arbejdet var god. MS forstod, at støtte til kvinders bi-

drag og rettigheder er en sensitiv affære i langt de fleste lokalsamfund. Derfor 

blev jeg hurtigt sat på et fly til Kenya, hvor jeg fik lejlighed til at komme tæt på 

de grupper og organisationer, som MS arbejdede med. Traditionelle jordemød-

re hos pastoralister i Turkana, kvindegrupper på landet i Machakos, miljøgrup-

per og socialarbejdere i Pumwani slummen i Nairobi. Og jeg brugte tid med 

programansatte og udviklingsarbejdere, så jeg kunne danne mig et indtryk af 

alle væsentlige aspekter i sagerne.

“MS HAVDE MULIGHED FOR AT 
GØRE DIALOGEN OM KVINDER 
OG KØN HELT KONKRET”

SUSANNE POSSING

SAMTALER



Jeg blev også koblet på en undersøgelse af, hvordan de frivillige, som nu blev 

kaldt udviklingsarbejdere, forstod deres rolle i det nye MS i Syd-program. Vi 

mødte de udsendte på deres arbejde i Zimbabwe, Mozambique og Tanzania, 

og det var en god lektie i, hvordan de prøvede at arbejde med kønsrolleproble-

matikken.  

MEGET VI SAGDE VAR ALT FOR ABSTRAKT
Hvor dybt og reelt var tænkning og praksis blevet forankret i systemet, hos 

både udviklingsarbejdere og partnere, da du møder MS?

Ikke ret dybt. Rigtig mange steder havde man den opfattelse, at det her var 

noget, de fandt på inde i Borgergade. Det har ikke meget at gøre med det, der 

foregår i vores landsby! Udviklingsarbejderne så ikke nogen klar forbindelse 

mellem det, der var deres arbejdsopgave, og de ulige forhold mellem mænd og 

kvinder.

MS havde på et tidspunkt udarbejdet Half & Half, en art manual for arbejdet 

med de forskellige vilkår for mænd og kvinder. Pjecen var inspireret af en bri-

tisk kønsforskers arbejde, og den var ikke let at have med at gøre. Intentionen 

om at give begge køn lige muligheder var god nok, men den kønsanalyse, man 

skulle udføre, var alt for abstrakt. 

Ups, tænkte jeg, det her skal konkretiseres, og det må være min opgave.

Også under mine årlige samtaler med landekoordinatorerne gik det op for 

mig, at noget var rivravruskende galt. De følte det lidt som at komme til eksa-

men, når de skulle møde mig. Alle syntes jo at det var helt rigtigt at arbejde for 

ligestilling, men de rev sig i håret, når de skulle rapportere om, hvad de havde 

gjort i årets løb. 

Jeg anbefalede at gå praktisk til værks. At vi i samtalerne med de lokale tog 

udgangspunkt dér, hvor de stod. Klagede kvinderne i Budongo over, at deres 

mænd ikke ville bruge kondom, de sagde at konerne bare ville have andre, 

skønt det var HIV fra manden, kvinderne frygtede, var det dén samtale, vi skul-

le tage. Også selv om partnerskabet handlede om at øge kvindernes udbytte 

af jorden. 

Jeg prøvede at huske alle på, at vi havde med mennesker at gøre, ikke bare 

organisationer. At vi altid skulle spørge, i hvis interesse dette eller hint tiltag var. 

Når jeg ser tilbage, kunne jeg godt have tænkt mig at have haft mulighed 

for at arbejde mere med forberedelsen af dem, der blev sendt ud. Heldigvis 

havde vi gode folk med praktiske erfaringer på træningscentret i Tanzania, og 

det fik udviklingsarbejderne glæde af. 

Vi skal også huske, at MS i midten af 90’erne havde rigtig stærke partner-

skaber med dygtige kvindeorganisationer. Fx var der “Women for Change” i 

Zambia, under ledelse af navnkundige Emily Sikazwe, som arbejdede natio-

nalt, men, uligt de fleste andre kvindeorganisationer i hovedstæderne, også 

havde aktivister i landområderne.

I MS kunne vi have gjort endnu mere for at følge deres arbejde til dørs. Du 

kan tage ejendomsrettigheder som eksempel. Jeg foreslog, at vi på kvinde-

konferencen i Beijing i ‘95 skulle lave workshop med nogle af de kvindeorgani-

sationer, MS samarbejdede med, om “Property and Poverty”. Her drøftede vi 

så arvespørgsmål, jordrettigheder og muligheden for lobbyarbejde. Alt sam-

men rigtig fint. Desværre blev det ikke fulgt op fra MS’ side centralt. 

Dengang følte mange af os nok, at selvom vi ikke var fantastiske, så gjorde MS 

det egentlig meget godt sammenlignet med vores europæiske kolleger. Var det 

rigtigt?

MS stod svagere. Jeg kom til møder i de europæiske netværk med et svagere 

mandat end de andre. De kunne faktisk tage beslutninger på møderne, baseret 

på progressive politikker; de havde stærke kvindeledelser, der ville kæmpe for 

større råderum for alle.

Til gengæld havde MS en styrke gennem vores partnerskaber, hvor vi hav-

de udviklingsarbejdere, der arbejdede inde i de lokale organisationer. Det gjor-

de det muligt at bringe dialogen tæt på de mennesker, det handlede om. Den 

nærhed havde de færreste andre.

Det var derfor også her jeg valgte at fokusere – snarere end på kampagne-

området, som ledelsen især fra 97-98 ikke var så interesseret i. På at give 

redskaber og tænkning i forhold til de konkrete udfordringer, kvinder stod over-

for – vand, jord, miljø, osv. 

På et tidspunkt i 1997 lavede jeg et oplæg, hvor jeg sagde, at det her er 

ikke godt nok. Vi må blive bedre til at tage udgangspunkt i de vilkår, som vores 

partnere lever under. MS lyttede, og jeg rejste rundt et par måneder i Uganda 

og Tanzania. Jeg besøgte alle typer af organisationer, var med kvinder i marken 

og sad med i bestyrelsesmøder og på borgermøder. Jeg stillede spørgsmål og 

hørte hvad både mænd og kvinder mente, der skulle gøres.

Da jeg kom hjem, skrev jeg erfaringerne sammen, de blev vendt og debat-

teret både ude og hjemme. Det gennemgående træk var, at kvinderne i de 

fattige lokalsamfund bærer hovedansvaret for børn, mænd og ældre, for over-

levelse som for udvikling. Mens mændene sidder på ressourcer, magt og ind-

flydelse. Hvordan kan vi bedst sikre øget respekt for kvindernes indsats, lokalt 

som nationalt?

Hvordan man kan arbejde for det i praksis uddybede jeg i en række anbe-

falinger, “From Policy To Practice”, som blev tiltrådt af MS' Styrelse i somme-

ren 1999. 

HVEM HAR HOVEDROLLEN? – DET ER IKKE MS
‘Women in Development’, ‘Gender and Development’ kontra ‘Feminisme’ – 

hvor afgørende var de forskellige overskrifter, vi benyttede?

Jeg syntes dengang som nu, at der var rigeligt med retorik i debatten om køn 

og udvikling. Afstanden mellem dagligdagen for de mennesker, vi havde sat os 

for at støtte, og de træningsmanualer og politikker, man foreslog, var ganske 

enkelt for stor. 

Om tilgangen skulle være ‘women in development’ eller ‘gender and devel-

opment’ eller ‘feminisme’ for den sags skyld, endte hurtigt med at blive en 
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uforpligtende eller akademisk diskussion. Det afgørende for mig var den ud-

bredte vold i hjemmet, de mange enlige mødre, at flere og flere teenagere bli-

ver mødre, og mændene, der søger arbejde i byen, og kommer hjem og ople-

ver, at kvinderne er blevet mere selvstændige og har taget sagen i egen hånd. 

De konflikter, det fører med sig, dét interesserede mig. Og jeg syntes, at det 

fyldte for lidt.

Heldigvis var MS ikke så plaget af denne debat som andre. Bl.a. fordi vi 

havde en partnerskabstilgang, hvor landekontorerne havde udvalgt partnere, 

som arbejdede med konkrete problemer på græsrodsplan. Gennem dialogen 

kunne vi måske tilføre nogle perspektiver, men det var også klart, at det ikke 

var os, der spillede hovedrollen. Det gjorde de lokale organisationer. 

Når det specifikt gælder ‘feminismen’ som den sprogbrug, man anvender i 

MS i dag, kan vi konstatere, at feminisme er blevet mainstream. MS kunne ikke 

dengang gå ud og sige, at vi arbejder på et feministisk grundlag, for så ville 

mange døre blive lukket. Vi kunne sige det på en anden måde, nemlig at vi ar-

bejder for lige muligheder for alle, kvinder som mænd. Og igen, det er det prak-

tiske skridt mod større råderum for kvinder, der tæller. Ikke hvad vi kalder det.

MS-udgivelsen fra 2017, “Feminisme fordi”, er skrevet som et opråb om 

solidaritet. Der er et stort VI involveret, nemlig MS og OS, borgere i Danmark. 

Kendte danskere inviteres på rejse og fortæller om deres møde med ressour-

cesvage kvinder, som har fundet styrke via hospitaler og krisecentre støttet af 

MS/Actionaid. 

Fint nok. Men det skurrer i mine ører, at VI og MS fremstår som de centrale. 

Børn og unge og mænd og kvinder i de lande, hvor MS arbejder, yder dagligt 

det for de fleste europæere utænkelige – uden at blive set, hørt eller anerkendt. 

MS udgør kun et lille hjørne.

Jeg så gerne, at MS benyttede sit 75-års jubilæum til at fremhæve dé stem-

mer og dén kamp om tålelige levevilkår, som stadig pågår derude. Helt uanset 

om MS er til stede er ej. For mig ville dét være ægte solidaritet. Jeg ved, at 

samarbejdet med os, der var udsendt, har haft en betydning, i form af øget 

bevidsthed om egne rettigheder, eller som stolthed og stamina i den fortsatte 

kamp. Kan vi sige: “Vi var der, men vi var små”, vil vi have givet en vigtig lektie 

videre.  

Heldigvis er det også en forståelse, som flere og flere abonnerer på. Tænk 

også på stærke kvinder som Wangari Maathai i Kenya. Eller Hope Chigudu i 

Zimbabwe. Begge forstod, at vi ikke opnår nogen forandring i almindelige 

menneskers vilkår, uden at de selv spiller hovedrollen. 

Dét er den egentligt demokratiske mulighed, og derfor blev jeg en stærk 

fortaler for, at udviklingsarbejderne, fremfor at gå efter på forhånd fastlagte 

resultater, skulle åbne sig for den gensidige lærdom, der ligger i dialogen. 

Susanne, du forlader MS i slutningen af 90’erne og bruger nogle år på forsk-

ning. Men så vender du tilbage til MS i 2005, nu i en anden stilling?

Baggrunden for, at jeg kommer til Uganda, er, at jeg som medarbejder på et 

aktionsforskningsprojekt om Verdensbankens fattigdomsstrategier samarbej-

der med nogle stærke NGO’er i Zambia, Nicaragua og Honduras. De arbejde-

de med lokale borgergrupper om at vise, hvordan fattigdommen ser ud for fa-

milierne, i bjergene, på landet og i byerne. 

Ét af de stærkeste budskaber kom fra kvinderne. På tværs af lande og 

kontinenter sagde de: “Vi er ikke interesseret i at være ‘The Voice of the Poor’. 

Men I er velkomne, hvis I vil høre, hvordan VI bekæmper fattigdommen og få 

ideer til, hvad regeringen bør gøre.”

I Uganda var “Community Development Resource Network” med i et lig-

nende projekt. Da Verdensbankprojektet lukkede, fandt jeg ud af, at CDRN var 

begyndt at samarbejde med MS. Jeg søgte og endte med at arbejde dér som 

udviklingsarbejder i fem år.  

På CDRN var vi både mænd og kvinder, og kvinders rettigheder blev livligt 

diskuteret. Nogle af mændene sagde: “Hvad med os? Hvorfor er det altid kvin-

derne, der skal styrkes? Det er jo os, der er skurken!” Og de havde jo ret. 

Mænd er også fanget i rollen. 

Over nogle år hjalp vi borgerne i et par landkommuner med at lave deres 

egne lokalplaner. Bedre sundhedsklinikker, tilgængelige markeder, brønde, 

skoler i landsbyen. Vi fra CDRN foreslog, at de designede hver deres ønskepla-

ner, unge mænd og kvinder, ældre mænd og kvinder. Siden kritiserede og ud-

fordrede de hinandens forslag, som til sidst blev filet til: Nu havde de otte for-

skellige planforslag, som alle bakkede op om. 

Jeg var glad for det arbejde. Det var resultatet af mange lange dialoger, 

hvor CDRN’s, borgernes og mine erfaringer alle kom i spil. Intet skete uden 

sværdslag, men alle blev hørt, og alle fik et udbytte.  

Jeg tror nok, det var et eksempel på MS, når MS er bedst.
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De blå partier med Venstre i spidsen vinder valget i 2001. Året efter mær-

ker MS den første af flere nedskæringer, som op gennem nullerne kom til 

at udfordre den måde, MS havde fungeret på igennem flere årtier. Samtidig 

udfordrede globaliseringen og et styrket civilsamfund i Syd den traditionelle 

MS-tilgang. Det gav nye spændende muligheder, men disse udfordringer 

stillede også krav til en gennemgribende nytænkning og reorganisering.

UDFORDRINGER OG MULIGHEDER
Den ramme, som MS arbejdede inden for i starten af nullerne, havde udviklet 

sig gradvist siden 60’erne. På mange måder havde MS en særlig rolle i det 

danske udviklingsmiljø, som især skyldtes, at MS startede det første større 

NGO-bistandsprogram i 1963, og at foreningen tidligt i halvtredserne tog initi-

ativ til et omfattende oplysningsarbejde.

Men MS’ særlige ‘public service’ rolle – med en dominerende rolle i oplys-

ningsarbejdet, i koordineringen af udviklingsmiljøet i Danmark og i organisering 

af lokale græsrødder – blev udfordret af et stigende engagement fra andre 

NGO’er i udviklingssamarbejdet og markant undergravet med fjernelsen af op-

lysningsbevillingen i 2005. I 2003 havde MS også mistet bevillingen til minori-

tetsarbejdet i Danmark. 

Bortfaldet af disse bevillinger udfordrede hele den måde, som MS fungere-

de på i Danmark. 

Det stillede krav til nye måder at engagere medlemmer og drive oplysnings- 

og kampagnevirksomhed. 

I 2006 mistede MS så sin bevillingsmæssige særstatus blandt de danske 

NGO’er, som modtog tilskud fra udenrigsministeriet, og blev én blandt seks 

‘rammeorganisationer’ – de øvrige var Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet, 

Ibis, Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. For alle rammeorganisatio-

“Undskyld ulejligheden, men 

vi forsøger at forandre 

verden,” står der på banneret 

bag den unge afrikanske 

kvinde i forgrunden. Hun er 

én af de tusindvis af unge, 

som via de MS-støttede 

Globale Platforme får tilbudt 

træning i at gennemføre 

kampagner om temaer, som 

er relevante i de forskellige 

lande, hvor ActionAid 

arbejder.
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ner blev der stillet krav om øget tematisk fokusering, øget resultatrapportering 

og strammere økonomisk rammestyring. 

Samtidig gav ændringen dog også øget frihed til selvstændig strategiud-

vikling, hvilket MS søgte at udnytte til fulde i de kommende år, hvor der skulle 

findes svar på de nye udfordringer.

Endnu en kæmpe udfordring var det fra 2006-07 nye krav om egenfinansie-

ring. Det betød, at MS skulle indsamle egne midler svarende til 10 procent af 

projektstøtten fra udenrigsministeriet. Samtidigt blev det klart, at størrelsen af 

den danske udviklingsbistand og NGO’ernes andel af denne – herunder MS’ 

–  var usikker på den lidt længere bane. 

Udfordringer og krav kom ikke blot fra politikere og myndigheder i Dan-

mark. Også fra Syd var der udfordringer, som krævede nytænkning.

Især blev det tydeligt, at der voksede et stadigt stærkere nationalt baseret 

civilsamfund frem i udviklingslandene. Krav om ligeværdige partnerskaber ud-

fordrede den hidtidige magtbalance i partnerskaberne og legitimiteten og rele-

vansen af Nord-domineret personelbistand. MS havde støttet denne udvikling 

op gennem 90’erne og af samme grund gennemført en række omlægninger af 

MS i Syd programmet. Nu var der lagt op til mere radikale tiltag for at styrke 

magten i Syd. 

Alt dette var også baggrunden for den nye konsensus mellem Nord og Syd, 

som kom til udtryk i Paris-deklarationen, hvor udviklingsbistanden forpligtedes 

til i højere grad at indordne sig nationale prioriteter, politikker og systemer i 

Syd. Det skulle også sikre, at de nationale og lokale organisationer havde den 

nødvendige kapacitet til at drive udviklingen. 

VIGTIGE BEGIVENHEDER
2002 Anders Fogh Rasmussens regering beslutter, at MS’ budget skal re-

duceres kraftigt, og det betyder indskrænkninger af landeprogram-

mer. – “Fredag mod fremmedfrygt” på Rådhuspladsen den 8. februar 

i kampen mod den stigende fremmedfrygt i Danmark. Mere end 200 

organisationer eller foreninger støttede arrangementet. MS var hoved-

kraft bag arrangementet. Bl.a. medvirkede musikerne Alberte Winding 

og Etta Cameron, og Erik Clausen var konferencier. Ca. 25 000 men-

nesker deltog. 

2003 Evaluering med titlen “MS at Crossroads” om de muligheder MS har 

for sin videre udvikling i lyset af nedskæringerne.

2004 MS vedtager ny formulering af sin vision: “En verden i fred, hvor sam-

arbejde mellem mennesker fremmer global retfærdighed og sikrer 

bedre vilkår for fattige og marginaliserede.”

2005 Ny udgave af ‘MS i Syd’ med titlen “Solidarity through Partnership” gi-

ver programmet en ny strategisk retning, med fokus på at fattigdoms-

udryddelse er det overordnede formål, interkulturelt samarbejde er et 

vigtigt redskab, demokratisering og bæredygtig udvikling er tværgå-

ende temaer, personel er af afgørende betydning for partnerskabstil-

gangen, og DW’ere skal bruges mere fleksibelt.  Med finanslovsforli-

get for 2006 bortfalder Oplysningsbevillingen til MS og organisationen 

skal mønstre en egenfinansiering på 10 procent af bevillingerne til 

ulandsarbejdet, svarende til ca. 9 millioner kr. Dette medfører en ræk-

ke fyringer i sekretariatet i november 2005, så der nu kun er 32 ansatte 

medarbejdere.

2006 MS indfører ny politisk struktur. Repræsentantskabet erstattes af en 

Generalforsamling, hvor alle medlemmer kan deltage og være med til 

at vælge styrelsen.

2007 Der udarbejdes retningslinjer for implementering af demokratifokus i 

MS i Syd, med fokus på lokaldemokrati, antikorruption, konflikthånd-

tering, jordrettigheder og retfærdig handel – med unge og kvinder som 

særlige målgrupper. – MS afholder Københavns første Fair Trade festi-

val, FAIR Fælled 2007, for at sætte fokus på retfærdig handel som en 

vej ud af fattigdommen. FAIR Fælled var på samme tid en musikalsk 

storbyfestival og et moderne, trendy fair trademarked med lækker 

mad og drikke, tøj og brugskunst. 

2008 MS’ Generalforsamling beslutter at søge optagelse i ActionAid Inter-

national som ‘associate’ medlem. – Review af personelbistand i MS. 

Denne rapport danner baggrund for beslutning om at udvikle “Peop-

le4Change”.

2009 MS bliver ‘associate’ medlem af ActionAid International.  MS får ny 

politisk organisation, idet Generalforsamlingen afløses af Rådet. – MS 

flytter til nye lokaler i bygninger fra Fælledvej 12 til Ravnsborggade 11 

på Nørrebro.

BYGGESTENENE TIL DET NYE MS
Med bortfaldet af oplysningsbevillingen blev det umuligt at opretholde en or-

ganisationsform, som baserede sig på lokalforeninger, fordi der ikke længere 

var penge til at støtte deres arbejde fra sekretariatet. Lokalforeningerne var i 

forvejen svækket, bl.a. på grund af deres svigtende appel til de nye ungdoms-

grupper, som ønskede en mere aktivistisk tilgang – væk fra traditionelt oplys-

ningsarbejde og mod mere politisk påvirkningsarbejde. Det gav også de unge 

muligheder for at bringe sig selv direkte i spil.  

Ændringerne i medlemsbasen stillede krav om nye demokratiske strukturer 

og bestyrelsen fremsatte i 2006 et forslag om at indføre det “rendyrkede direk-

te demokrati” i form af en Generalforsamling, hvor alle såvel individuelle som 

kollektive medlemmer kunne møde personligt frem og være med til at vælge 

bestyrelsen og sætte foreningens kurs.

Dette system fungerede i de følgende år, men modellen viste sig at have 

den svaghed, at det var for tilfældigt, hvem der mødte op på generalforsamlin-

gen. Derfor blev der på forsamlingen i 2009 fremlagt forslag om at indføre et 

medlemsvalgt Råd, og det blev vedtaget og gennemført fra og med 2010.

Op igennem nullerne oplevede MS en enorm interesse blandt de 16-24-åri-

ge for at engagere sig i globale spørgsmål. Med basis i det tidligere ‘arbejds-

lejrprogram’ skabtes Global Contact, som blev et brugerfinansieret volontør-

program. På den måde genskabtes et mellemfolkeligt ungdomsprogram 

indenfor en socialøkonomisk ramme, og foreningen fik et kæmpe energiboost 
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fra de unge volontører, der efter hjemkomsten ønskede at engagere sig i at 

skabe forandring i verden. 

MS øvede sig bl.a. derfor i at blive en kampagneorganisation og udviklede 

“kreativ aktivisme” som metode og varemærke. Man søgte efter måder at kun-

ne skabe handlerum for de nye aktivister. Eksempelvis blev der etableret en 

todages ‘Fair Fælled’ festival i Fælledparken, hvor de unge aktivister selv var 

inddraget i organiseringen, og som i en årrække trak 25.000 deltagere til. I 

programmet “På sporet af” blev unge aktivister fra Syd – sammen med danske 

aktivister – inviteret til at tomle rundt i Danmark og vurdere konkrete erfaringer 

med demokrati. 

Der opstod et klart behov for at åbne MS op, og gøre MS til en organisati-

on, hvor unge frivillige selv kunne drive aktiviteter, udvikle deres kompetencer 

og være med til at skabe forandring. 

Det efter flere runder af nedskæringer stærkt reducerede sekretariat i Bor-

gergade blev overfyldt af kamp- og festglade aktivister. Alle drømte om fysiske 

rammer, som bedre kunne rumme og integrere det frivillige og sprælske med 

det mere formelle. Det fandt man på Fælledvej/Ravnsborggade, hvor MS i 

2009 flyttede ind i de fantastiske 4.500 kvadratmeter store lokaler, som virkelig 

åbnede MS op. 

I 2005 blev demokrati valgt som samlet overordnet tematisk fokus, og det 

blev i 2007 omsat i et program om regeringsførelse, med aktiviteter indenfor 

temaer som demokrati nedefra, antikorruption, konflikthåndtering, jordrettig-

heder og retfærdig handel. 

Omlægningen og fokuseringen medførte, at omkring halvdelen af partner-

ne blev udskiftet. 

Traditionel levering af serviceydelser, hvor MS var med til at etablere, finan-

siere og levere ydelser, som normalt burde leveres af stater og myndigheder, 

blev afskaffet. I stedet fokuseredes der på at opbygge et demokratisk pres for 

en bæredygtig og retfærdig udvikling. Man arbejdede på at udvikle organisati-

oner og opbygge kapacitet til, at befolkningen kunne stille krav til myndigheder 

og politikere og holde disse ansvarlige. 

OMLÆGNINGER OG EKSPERIMENTER
MS besluttede at fokusere sit bidrag til kapacitetsudvikling på uddannelse og 

træning gennem Training4Change og personelbistand gennem People4Change. 

På uddannelsessiden blev der arbejdet med at professionalisere uddannel-

sesplanlægning og evaluering, og der blev arbejdet med de pædagogiske til-

gange til deltagerstyret aktionslæring. Der blev oprettet såkaldt Globale Plat-

forme i en række lande, hvor især unge aktivister kunne uddannes til at tage 

ledelsen i forandringsprocesser i deres samfund og forbinde deres kamp med 

nationale og internationale kampagner.

Udviklingsarbejderprogrammet blev i 2009 omlagt, så det i højere grad blev 

internationaliseret. Hvor udviklingsarbejdere tidligere normalt var danske spe-

cialister, der søgte at inspirere lokale processer med deres viden, blev hoved-

parten af programmet nu fokuseret på at formidle gensidig inspiration imellem 

græsrodsarbejdere på tværs af samarbejdslandene (Syd-Syd) og på levering 

af international specialviden (ikke bare fra Danmark) indenfor områder, hvor 

denne viden ikke var tilgængelig nationalt.

Beslutningen om omlægningen af personelbistanden var baseret på tanker 

fra politikpapiret “Partnership against Poverty” (2005) og på en kritisk evalue-

ring af programmet i 2008. 

Selvom mange danske udviklingsarbejdere stadig leverede udmærket bi-

stand, var det klart, at der over de sidste årtier var udviklet betydelig relevant 

viden og erfaringer i Syd, og at der var et stort behov for at erfaringsudveksle 

på dette niveau. Det harmonerede godt med målet om ‘Syd i førertrøjen’, og 

det var i øvrigt en langt mere omkostningseffektiv måde at støtte kapacitetsud-

vikling på.   

Kravet om egenfinansiering og usikkerheden om fremtidens finansiering i 

det hele taget blev en gigantisk udfordring. I december 2006 gennemførtes den 

første landsindsamling, og det lykkedes lige akkurat at mobilisere penge nok til 

at bevare niveauet på Danida-bevillingen. Der blev i denne periode eksperi-

menteret meget, og der blev begået mange fejltagelser og lært rigtig meget. 

Under betegnelsen ‘den økonomiske revolution’ begyndte MS at omlægge 

økonomien og mindske afhængigheden af Danida. Udover det noget spæde 

indsamlingsarbejde blev aktiviteterne omlagt, så disse i stigende grad blev fi-

nansieret via brugerfinansiering og inden for en ramme af socialøkonomiske 

modeller. 

Global Contact havde vist, hvorledes det var muligt at skaffe finansiering 

via brugerbetaling, og lignende eksperimenter på uddannelsescenteret TCDC 

i Tanzania blev brugt til at skabe en tilsvarende finansieringsmodel for hele 

uddannelsesprogrammet på de Globale Platforme. 

I de nye lokaler på Nørrebro blev der fra starten skabt en model, hvor to 

tredjedele af udgifterne til driften skulle finansieres via indtægter fra brugerbe-

taling (udlejning, undervisning, mødevirksomhed, overnatning, forplejning, 

m.m.), og der blev arbejdet på at etablere en frivilligdrevet café, MellemRum-

met, hvor frivillighed, aktivisme og indtjening kunne gå op i en højere enhed. 

GLOBALISERING OG ÆNDREDE ROLLER
Strategipapiret “Partnership against Poverty” styrkede fokus på at forsøge at 

angribe de strukturelle årsager til fattigdom, som MS’ oplysningsarbejde hav-

de oplyst om gennem årtier. Forbindelsen mellem lokale, nationale og inter-

nationale kampe, som var blevet understreget i tænkningen om Folkestyret 

Udvikling fra 1987, blev styrket som koncept. 

MS så i stigende grad sin rolle som dels at styrke og forbinde lokale, natio-

nale og internationale kampe, og dels selv at indgå i kampagne- og lobbyar-

bejde på den danske og internationale scene. Dette var bl.a. ud fra en erken-

delse af, at stadig flere af de strukturelle årsager til fattigdom måtte adresseres 

på internationalt plan.  
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2001-04  Bent Nikolajsen 

2004-07  Søren Hougaard 

2007-13  Trine Pertou Mach 

GENERALSEKRETÆRER
2002-06 Lars Udsholt

2006-16  Frans Mikael Jansen

Det var imidlertid klart, af MS på dette tidspunkt manglede resurser til selv 

at udvikle en dagsorden for at engagere sig. MS kunne periodevis forbinde 

lokale partnere til internationale kampagner, men foreningen havde selv meget 

begrænsede ressourcer til at analysere de valgte temaer, udvikle en detaljeret 

politik og gennemføre kampagnearbejde. 

Derfor begyndte ledelsen at se sig om efter muligheder for at blive en del af 

en mere permanent international struktur eller organisation, som kunne tilføre 

MS de nødvendige ressourcer. Valget faldt på ActionAid International (AAI), 

som havde en politisk analyse og strategi, som mindede meget om det, MS var 

nået frem til. I 2009 blev MS ‘associate’ medlem, med fuldt medlemskab i 

2010. 

AA var oprindelig en Britisk organisation, grundlagt i 1972, som arbejdede 

med landsbyudvikling og især med formel uddannelse (skolebyggeri mv.), 

overvejende finansieret gennem børnesponsorater. I slutningen af 90’erne blev 

AA imidlertid til en rettighedsbaseret organisation, med et politisk og strategisk 

grundlag, der i høj grad mindede om MS. 

Der var især tre grunde til, at valget faldt på AAI: 

For det første havde AAI i 2001 gennemført en fundamental nytænkning af 

sin organisation og var blevet til en demokratisk føderation, hvor det var me-

ningen, at de tidligere programlande skulle udvikles til selvstændige og demo-

kratiske medlemmer af føderationen. 

MS havde i en årrække forsøgt sig med ligeværdige partnerskaber, lokale 

rådgivningsbestyrelser i samarbejdslandene og internationale partnermøder. 

AA gav mulighed for at tage skridtet fuldt ud og i højere grad give magten til 

Syd inden for en demokratisk ramme. Desuden ville de betydelige omkostnin-

ger ved at drive egne landekontorer kunne undgås.

For det andet gjorde en samling af kræfterne i en større global organisation 

det muligt at etablere mere permanente internationale samarbejder og slag-

kraftige kampagner, der bygger på lokale erfaringer og har en international le-

gitimitet. MS havde selv en meget begrænset analytisk politikkapacitet, og den 

megen snak om at forbinde det lokale, nationale og det internationale var me-

get svært at løfte alene. 

For det tredje var tidspunktet ideelt for MS. AA var lige startet på en helt ny 

fase i organisationens måde at arbejde på, og det gav MS mulighed for at være 

med til at påvirke og udvikle den og få en langt større gennemslagskraft og 

effekt af de kompetencer og ressourcer, som MS bragte med ind i AA. 

MS blev leder af Just and Democratic Governance, ét af de fire temaer i 

AA. MS blev også leder af opbygningen af ungdomsarbejdet Activista.

Beslutningen om at indgå som medlem i AA var naturligvis en radikal be-

slutning. Sammen med omlægningen af personelbistanden udfordrede den 

nogle af grundelementerne i MS’ tidligere arbejde. Nedlæggelsen af landekon-

torerne, som igennem tre-fire årtier havde været med til at give et særligt dansk 

præg på udviklingsarbejdet var for mange medlemmer et smerteligt farvel til 

tidligere tider. 

Der blev iværksat en omfattende intern dialog i bestyrelsen, blandt med-

lemmer og på to generalforsamlinger i 2007 og 2008. Der var udveksling imel-

lem MS og AA på landeniveau og på internationalt niveau. Tidligere formænd 

og generalsekretærer i MS blev konsulteret, og der var også drøftelser med 

Danida. 

Det lykkedes at bringe MS ind i de nye tider som en samlet organisation. En 

samlet bestyrelse og en generalforsamling, hvor kun ét medlem stemte imod, 

vedtog i 2008 at blive medlem af AAI. 
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hele organisation. Diskussionerne var naturligvis følelsesladede. Sådan må det 

være, når man skal opgive noget af sit hjerteblod. 

Bestyrelsen hældte mest til at lukke det hele og undgå nye underskud og 

risikable indsatser. Men nogle modige og fremsynede folk i bestyrelsen samt 

enkelte aktivister, for hvem arbejdslejrprogrammet fyldte en del, ville det an-

derledes. Stædigt og vedholdende blev de ved med at argumentere for beva-

relse og endda udvidelse af programmet. 

Især samarbejdet med den såkaldte ‘Alliance’, der internationalt stod for at 

organisere arbejdslejrene, var en vigtig brik i det dramatiske spil om at bevare 

det i MS-regi. MS havde i sin tid i det vi normalt kalder for ‘tidernes morgen’, 

været med til at etablere den internationale alliance, og mange så det som en 

portal ind i et internationalt netværk, som både kulturelt og historisk var vigtigt 

for MS. 

På denne baggrund blev det diskuteret, hvorvidt et nyt ungdomsrejsepro-

gram kunne etableres som en selvstændig enhed under MS, men med nyt 

navn og brand. Efter langstrakte forhandlinger gik bestyrelsen med til en for-

søgsordning, hvor man forsøgte at revitalisere programmet under det nye navn 

“Global Contact”. 

DE UNGE INVOLVERES DIREKTE
Der blev samlet et mindre team, som begyndte at gentænke hele konceptet 

med at mobilisere unge og sende dem ud i verden. Samtidig begyndte unge 

selv at spille en større rolle i den mere etablerede og professionelle program-

udvikling i sektoren generelt. 

Unge som udviklingsmæssig målgruppe blev i stigende grad set som en 

vigtig retning. Unge blev set som potentielle forandringsagenter i udviklingen 

af bæredygtige sociale forandringer, med fokus på lokalt demokrati og inddra-

gelse i beslutningsprocesser. 

Global Contact begyndte hurtigt at se på nye aktiviteter og rejseprogram-

mer, og det viste sig, at rigtig mange unge så en fantastisk mulighed i at rejse 

til lande som Kenya, Tanzania, Uganda, Nepal og Indien. Global Contact viste 

sig således som en dynamisk kraft i en tid, hvor MS var svækket. Især det 

faktum, at det var unge med egne rejseerfaringer og frisk energi, som styrede 

programudviklingen og ikke mindst kontakten til de rejsende, viste sig at være 

en stærk drivkraft.  

Kombinationen af rejselyst, solidaritet, nysgerrighed og dannelse blev en 

dynamisk cocktail, som satte MS og Global Contact på landkortet for unge 

mennesker. Lysten til at rejse ud som del af et ‘gapyear’, viste sig at være 

kolossal. 

I løbet af få år var flere tusinde unge kommet igennem de forskellige rejse- 

og frivilligprogrammer, og der opstod en egentlig global dannelse og et nyt 

frivilligperspektiv under Global Contact.

Årligt udsendtes mellem 800-1000 unge frivillige (i dag er det helt oppe på 

1300-1400) i forskellige typer af programmer. I MS indså vi efterhånden, at der 

åbnede sig en helt ny tilgang til at inddrage unge i organisationens arbejde, og 

i kølvandet på rejseprogrammet bliver der etableret to vigtige initiativer.

At give unge mennesker mulighed for at komme på arbejdslejr i et andet 

land, og på lejren arbejde sammen om en konkret opgave og lære hinandens 

kultur og værdier at kende, det er en del af MS’ centrale dna. En arbejds-

lejr i fx Norge eller Finland var i hvert fald det tilbud, MS stod klar med efter 

befrielsen i 1945. Lige siden har tusindvis af unge fået en oplevelse for livet i 

lejre spredt over den ganske verden. I mange år mest i Europa, men efterhån-

den flere og flere steder i Afrika, Asien og Latinamerika. Og siden midten af 

nullerne på nye og kreative måder i form af Global Contact, som opstod, da 

krisen i nullerne ramte MS.

KAMPEN OM FORENINGENS HJERTEBLOD
Lige siden starten af 1940’erne har udsendelsen af unge på arbejdslejre været 

en del af foreningens private økonomi, i modsætning til udsendelsen af frivilli-

ge, som altid har været finansieret af det offentlige. De rejsende har selv betalt 

omkostningerne, med et bidrag oveni til at dække MS’ udgifter til administra-

tion, kvalitetskontrol af lejre, plus ikke mindst de vigtige forberedelsesmøder. 

Det har i årenes løb som regel enten balanceret eller givet et lille overskud, 

men der har været perioder, hvor programmets og afdelingens liv balancerede 

på en knivsæg og styrelsen måtte kaste en redningskrans ud. Sådan var det 

også i midten af nullerne, men denne gang på mere dramatisk vis, end det 

normalt har været tilfældet.

MS var som følge af store nedskæringer i den offentlige støtte nødt til at 

gennemføre store besparelser, og det gjorde radikale omlægninger af akti-

viteter og fokusområder nødvendig. Som led i krisestyringen var der mange 

diskussioner om, hvorvidt arbejdslejrprogrammet burde lukkes som en del af 

de generelle besparelser og nedskæringer.

Sekretariatet i Borgergade emmede ikke just af energi og vilje til at prøve 

nye ting. Kollegaer i flere afdelinger stod overfor lukning, og krisen lammede 
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Det ene initiativ kom i forlængelse af nedskæringerne, som førte til, at der i 

stigende grad blev fokuseret på organisationens evne til at tilvejebringe egen 

finansiering. Her spillede Global Contact en stor rolle. I dag er MS en vigtig og 

erfaren aktør i at drive socialøkonomiske virksomheder. 

EN NY FRIVILLIGKULTUR
Det andet initiativ var sammenkoblingen af Global Contact programmet med 

de såkaldte Globale Platforme. En global platform er en lille højskole for unge, 

drevet af unge, placeret i de lande, hvor MS arbejder. Som led i rejsen blev 

man nu tilbudt en måneds højskoleprogram på små højskoler i Nepal, Indien, 

Kenya, El Salvador og flere andre steder. 

Efter højskoleopholdet tog man ud på tre måneders frivilligt arbejde. Her 

boede man hos lokale familier, deltog i lokalt arbejde på skolen, på sundheds-

klinikker, arbejdede i ungdomsorganisationer, deltog i husholdningen og blev 

‘adopteret’ som familiemedlem i fattige familier. 

Jeg har hørt fra utallige unge, hvorledes disse ophold har betydet kolossalt 

meget, både for de danske unge, men i lige så høj grad for de lokale familier, 

der har åbnet dørene for nye relationer og på mange måder fået en helt anden 

verden ind i deres liv. 

Konceptet med højskoler viste sig at være en stor succes, dog med en 

lang række børnesygdomme og indkøringsproblemer. Igen var der fokus på, 

at det selv var unge, der stod for det hele på de enkelte højskoler, og de so-

ciale og kulturelle bånd blev yderligere styrket.  

I løbet af få år stod MS med hundredvis af unge, der efter oplevelserne 

som frivillige, med dedikation og passion, ønskede at deltage og præge or-

ganisationens arbejde. Solidariteten og samhørigheden, især på lokalt niveau, 

var en afgørende drivkraft for de unges forventning og krav om at deltage i 

arbejdet. 

Det afstedkom flere diskussioner i MS, der på den ene side så sig selv som 

en professionel kampagnemaskine med overordnede og strømlinede budska-

ber, men på den anden side så et kæmpe potentiale i en mere decentral, ung 

og passioneret målgruppe, som på mange måder ønskede at personliggøre 

deres arbejde og støtte enkelte familier eller landsbyer. 

Som organisation var det svært at håndtere en masse små aktiviteter i 

form af små indsamlinger, arrangementer, oplysningsindsatser og fester som 

de unge på egen hånd tog initiativ til. Gradvist blev der derfor, i de nye lokaler 

på Fælledvej, opbygget en ny frivilligkultur, hvor der både var plads til små 

decentrale projekter, men også mere samlende og fokuserede indsatser som 

fair trade festivaler, landsturnéer, landsindsamlinger. Således blev stedet et 

samlingspunkt for unge, der ville være med til at forandre verden.

Global Contact flytter sig således i de første år fra at være en tålt og risika-

bel affære i MS til at blive omdrejningspunktet for nye tanker, idéer og indsat-

ser, som bidrager til at skabe en ny kultur og give ny energi i organisationen. 

Fælledvej bliver i stigende grad rammen om en ny ungdomskultur, som 

præger MS gevaldigt. De unge finder vej ind i bestyrelsen og sidenhen Rådet. 

Unge er i dag grundstammen i hele MS‘ programudvikling.
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En international work camp har til 

alle tider først og fremmest været 

et mødested for unge mennesker, 

der i fællesskab løser en ræk-

ke praktiske opgaver – som at 

forberede et måltid mad med de 

lokale råvarer og under de lokale 

forhold. Og undervejs finder man 

ud af, hvor forskellige og ens vi i 

virkeligheden er!

International work camp på 

Ballerup Bibliotek, hvor de frivillige 

hjalp til med at bygge Urban 

Gardening Furnitures ved hjælp af 

3D printere. Der var to danske 

frivillige ledere og 10 internatio-

nale fra Spanien, Frankrig, 

Rusland, Serbien, Tyrkiet og 

Taiwan.

Festivalen “Musik i Lejet” afholdt 

international work camp med 

to danske frivillige ledere og 

11 frivillige fra Belarus, Tyskland, 

Spanien, Italien, Rusland, Tyrkiet, 

Belgien og Mexico. De hjalp først 

med at bygge festivalen op og 

derefter rydde op.



I kølvandet på frivilligprogrammet opstår der andre indsatsområder. Eksem-

pelvis udvikles der et stort praktikantprogram, hvor studerende kan tage deres 

praktik i udlandet. I de sidste år er der, gennem Global Contact, udsendt ad-

skillige hundrede sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. 

I dag, tolv år efter programmets start, er der udsendt mere end 10.000 

mennesker, som på afgørende vis har fået rykket ved deres erfaringer og op-

levelser samt skabt nye stærke sociale, kulturelle og menneskelige relationer. 

ER DET EN RIGTIG MÅDE AT HJÆLPE PÅ?
Internt i MS og generelt i udviklingssektoren er der flere, som er skeptiske 

overfor at sende flere hundrede unge afsted til fattige lande og foregive, at det 

skulle kunne gøre en forskel. 

Der rejses helt legitime spørgsmål omkring udviklingseffekten, som giver 

anledning til løbende diskussion i MS. Også i MS’ nye familie, ActionAid, er 

der stor kritik af tilgangen med brug af volontører.

Hjælper vi egentlig de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe, ved at 

sende unge danske frivillige ud? 

Eller er det bare en ny slags turisme, hvor det bliver ‘cool’ at se på fattige, 

mens du realiserer dig selv? 

Kan man ligefrem snakke om, at vi ikke lever op til det såkaldte “do no 

harm” princip ved at lade unge frivillige deltage i opbygningen af lokalsamfund 

i de områder, hvor MS arbejder?

Det er en nødvendig og legitim diskussion. Personligt har jeg den opfat-

telse, at udsendelse af frivillige og skabelse af et globalt volontørperspektiv er 

noget af det vigtigste, MS kan arbejde med. I en verden, hvor der er brug for 

dialog, forståelse og udvikling af fælles globale perspektiver, hvor nord-syd 

paradigmet forsvinder til fordel for et globalt dannelsesperspektiv, er det helt 

afgørende, at unge fra hele verden kan mødes og udveksle tanker. 

Om programmet så har tjent sit formål kan måske besvares ved at se på 

tre forhold:

Har familierne og lokalsamfundet fået noget godt ud af det? 

Har de unge realiseret nogle af deres drømme og visioner?

Har MS formået af skabe de rette rammer for at oplevelser, mellemfolkelig-

hed, solidaritet og forandring har bedre betingelser?

Jeg har løbende snakket med hundredvis af familier og unge rejsende, 

som samstemmende fortæller om unikke oplevelser og følelsen af øget og 

styrket værdighed som resultat af at være noget for andre og sammen med 

andre. Om venskaber og tro på fremtiden og identifikation af fælles dagsor-

dener. 

Der har naturligvis også været mange problematiske og problemfyldte re-

lationer, men det står klart for mig, at mødet mellem unge mennesker og lokale 

familier og den globale samhørighed og menneskelige empati, der følger med, 

både for dem der rejser ud, og for dem, der tager imod besøg, er med til at 

skabe en ny generation af verdensborgere. 

I stigende grad oplever vi, at det ikke handler om, at unge privilegerede fra 

Danmark skal hjælpe unge fra Zambia, men at de i fællesskab skal finde svar 

på nye udfordringer og globale kriser, som betyder noget for os alle sammen, 

uanset hvor vi bor. 

MS har i dag skabt en virkelig god integration af og forståelse for unge, 

både nationalt og internationalt, og har formået at kapitalisere på det tilskud af 

energi og forandringskraft, som de unge kommer med. Global Contact repræ-

senterer derfor i stigende grad et grundlæggende skifte, hvor traditionel udvik-

lingspolitik skifter fra nord-syd til global samhørighed og skæbnefællesskab. 

Det er på ingen måde et nyt perspektiv for MS, for det var jo i grunden 

også, hvad foreningens stiftere havde i tankerne, da de forberedte de første 

arbejdslejre, allerede inden krigen var slut. 

Men man kan godt tillade sig at kalde tankerne om Global Contact for en 

revitalisering af et gammelt perspektiv, i en tid hvor der er fokus på professio-

nalisering og teknisk ekspertise.

Der er ingen tvivl om, at de modige folk i bestyrelsen i starten af årtusin-

deskiftet traf det rigtige valg, da de valgte at give ungdomsprogrammet en ny 

chance. Det program er i dag et fundamentalt kendetegn ved MS’ arbejde og 

selvforståelse. 

Men som alle andre indsatser skal de løbende vurderes og nytænkes. 

Hvordan vil Global Contact se ud i de næste fem år, i en tid hvor unge i sti-

gende grad har fokus på klimadagsordenen og vi ser en stigende aktivisme 

omkring klodens tilstand? 

Kan MS forsvare, at tusindvis af unge flyves jorden rundt, med de konse-

kvenser det har for miljøet? Er det ikke et paradoks, som MS er nødt til at for-

holde sig til? Kan MS fx deltage i udviklingen af bæredygtige transportformer 

– eller i det mindste komme med forslag til progressive grønne afgifter, plante 

træer for hver enkelt, som rejser ud med Global Contact, osv.?

Samtidig, og i modsætning til klimadagsordenens indbyggede dilemmaer, 

er det afgørende, at MS bidrager til, at der skabes rum for at unge fra alle dele 

af verden kan mødes og sætte nye dagsordener. Det er ikke tilstrækkeligt, at 

mødet er på de fås præmisser. 

Der er mange muligheder og mange risici. Global Contacts fornemmeste 

rolle er måske, at programmet hviler på en kultur, hvor de unge selv er med til 

at bestemme, i hvilken retning det skal gå.
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er klædt ordentligt på til det gode mellemfolkelige møde med lokalbefolknin-

gen. De tre første platforme blev startet på attraktive lokationer for 18-20-årige 

danskere: Goa i Sydindien, Zanzibar ud for Tanzanias kyst og El Salvador. 

Volontørkurserne eksisterer stadig, men udgør i dag kun en del af aktiviteter-

ne. I 2009 blev MS lagt sammen med ActionAid, og det skabte nye muligheder 

for at udvide netværket af Platforme. De tidligere tomme MS-landekontorer i 

Nepal og Tanzania blev omdannet til Platforme finansieret via indtægter fra Glo-

bal Contact, frivillige og Danida-støttede kampagnekurser for lokale aktivister. 

LOKALE PARTNERSKABER – VERDEN SOM KLASSEVÆRELSE
Historien fortsætter foran Nepals parlament i hovedstaden Kathmandu i no-

vember 2010, hvor det første kampagnekursus for regionale aktivister er i 

gang. Pladsen er fyldt med unge mennesker i Activista t-shirts og en opfor-

dring til at sikre retten til mad i den nye grundlov.

Processen mod en ny grundlov startede med folkelig organisering på tværs 

af partier, der fik den nepalesiske konge afsat i 2006. I 2008 blev den første 

grundlovgivende forsamling valgt med repræsentanter for alle Nepals partier, 

befolkningsgrupper og folkelige bevægelser. 

De unge nepalesiske deltagere på kurset føler afmagt overfor partiernes 

stridigheder. De ønsker rettigheder og retfærdighed og har store forventninger 

til en ny grundlov. De står side om side med unge fra andre lande i regionen. 

Stemningen er sitrende. 

Chandra er tidligere gældsslave, og Moti er opvokset i Kathmandus slum-

kvarterer. Begge tilhører grupper, der ikke nødvendigvis er sikret retten til mad 

i oplægget til en ny grundlov. Breshna fra Afghanistan skal til at starte Activista 

op i Afghanistan efter tre måneders kampagnekursus på den Globale Platform 

i Nepal. Helle fra Vanløse skal være volontør i Vietnam. Håbet er, at hun fort-

sætter solidaritetsarbejdet, efter hun er vendt tilbage fra opholdet i Asien. 

Aktivisterne har i samarbejde med International Committee of Jurists udar-

bejdet et forslag til ændringer til loven, der indtil videre er underskrevet af fem 

partier. Nu håber de at overtale flere politikere.

“The right to food is the right to live”. Moti hæver stemmen og fortsætter: 

“Youth are the leaders of today – not tomorrow”. 

Deltagerne er unge mellem 18 og 30 år, marginaliserede unge fra land og 

by, og unge fra universiteterne. De tilhører forskellige organisationer og bevæ-

gelser udpeget af ActionAids kontorer i regionen. Der tilbydes kurser om leder-

skab, kampagnestrategi, rettigheder, regeringsførelse og kreativ aktivisme. 

Undervisningen bygger videre på MS’ tradition for deltagerorienterede me-

toder inspireret af bl.a. Paolo Freire. Den amerikanske filosof og pædagog 

John Dewey’s princip om “learning by doing” er moderniseret til “public action 

learning”. Alle deltagere udfordres til at afprøve de nye redskaber i den virkeli-

ge verden. 

Eksemplet med Nepals nye grundlov er et godt eksempel på et kampagne-

kursus, hvor deltagerne planlægger en kampagne, mens de lærer. Historien 

blev ikke ændret under det tre måneder lange kursus i 2010, det skete først i 

2015. Forandring tager tid, og det er også en del af læringen. 

Historien om MS’ Globale Platforme handler om mod, nysgerrighed og troen 

på, at handlestærke unge ledere kan drive store visioner. Det er en historie 

om at se muligheder, turde fejle og tro på, at vi alle kan lære at flyve efter at 

springet er taget ud over afsatsen. Det er historien om et projekt, der viser, at 

når unge mødes med tillid og frie rammer, aktiveres skaberkraft og idéer om 

forandring drevet af unge.

OPSTART – GLOBALE HØJSKOLER FOR DANSKE UNGE
Det er et årti siden de første Globale Platforme åbnede, og siden da er over 

60.000 unge kvinder og mænd blev styrket til at drive politiske forandringspro-

cesser. 

Platformenes træning har støttet aktivister i Ghana og Jordan i kampen for 

fredelige valg. Kenyanske unge har organiseret unge via de sociale medier til 

at forhindre ulovlig nedrivning af slumområder. Feministiske lederskabskurser 

i Bangladesh har inspireret deltagere til at bekæmpe børneægteskaber. Og 

dette er blot nogle få eksempler.

Flere tusinde unge har opdaget værdien af deres egen stemme, erfaret 

styrken ved at handle i fællesskab og fået redskaber til strategisk at drive kre-

ative politiske kampagner.  

Platformene har skiftet form og vision gennem årene. Men det starter i 

2007 på et kontor i Borgergade, hvor Global Contact holder møde. En høj, 

ranglet skikkelse fægter med arme og ben, mens han fortæller om en skæv og 

uventet idé. Det er Peter, lederen af Global Contact. Med tre forbundne tænd-

stikmænd på et whiteboard introducerer han visionen for en MS-drevet global 

højskole, baseret på den danske folkehøjskoletradition om at skabe rum for 

læring, udvikling og dannelse, kombineret med et ønske om at skabe rammer-

ne for, at unge danskere aktivt forholder sig til verden.

De Globale Platforme blev således født som højskoler med danske under-

visere, der skulle sikre, at de unge danskere, som sendes ud som volontører, 
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UDVIDELSE – AKTIVIST-HUBS OG DIGITALE PLATFORME
I årene efter 2010 blev syv nye platforme åbnet i Jordan, Kenya, Myanmar, 

Ghana, Palæstina, Bangladesh og Zambia, efter ønske fra de lokale ActionAid 

kontorer. Den digitale platform, Global Change Lab, startes for at tilbyde online 

læring til alle uafhængigt af tid og sted. 

I samme periode må vi lukke de første Platforme i Nepal og Tanzania på 

grund af manglende ejerskab hos ActionAid. Af det lærer vi, at opstart skal være 

et fælles projekt med lokal autonomi og forankring. De nye platforme ejes sam-

men med vores partnere i ActionAid, og kurser og aktiviteter knyttes til nationa-

le programmer for at sikre, at vi når de rette organisationer og systematisk følger 

op og støtter forandringsprocesser. Gradvist udskiftes danske ledere og under-

visere med lokale unge, og processer for støtte og udvikling igangsættes. 

Kurser alene skaber ikke den nødvendige forandring, og arbejdet med at 

omdanne platformene til vibrerende youth hubs påbegyndes. En platform skal 

være et sted, hvor unge mødes, har politiske diskussioner og planlægger fæl-

les aktioner. Det skal være en miniudgave af det samfund, vi ønsker at skabe. 

Et demokratisk, feministisk alternativ til det samfund, de unge lever i. 

Her foregår læring 24 timer i døgnet. Deltagerne er med til at sætte dags-

ordenen på demokratiske møder, alle hjælper med oprydning, opvask og mad-

lavning. For nogle er det helt naturligt, men for andre er madlavning en lige så 

stor læring som at lave en kampagnestrategi. 

Konflikter er uundgåelige, både i sovesalen og når en kampagne skal plan-

lægges. Gennem daglig evaluering og samtale søger underviserne at uddrage 

vigtig læring fra hverdagens konflikter. Om aftenen bliver der diskuteret, dan-

set, sunget og udvekslet historier. Læring skal drives af lyst, og fællesskabet 

mellem mennesker skal lede til fremskridt. Det er Grundtvigs filosofi og ånden 

på de Globale Platforme.

FREMTID – NETVÆRKER, AKTIVISME OG BEVÆGELSER
MS’ nye strategi er ambitiøs: I 2022 skal vi have et stærkt, lokalt rodfæstet un-

genetværk med tilstedeværelse 50 steder i verden. Vi skal innovere formen og 

teste opstart i samarbejde med eksisterende sociale bevægelser og ungeledte 

organisationer og afprøve mobile platforme i form af fx en bus eller et digitalt 

netværk af aktivistiske undervisere. 

Vi skal blive endnu bedre til at forbinde lokale kampe digitalt, så vi sammen 

kan skabe en ny fortælling om den verden, vi vil skabe. De eksisterende Glo-

bale Platforme bliver regionale omdrejningspunkter for udviklingen af et stær-

kere globalt netværk af aktivister forbundet i en fælles politisk praksis omkring 

kreativ aktivisme, politiske deltagelse og langsigtet organisering.

“It is always morning somewhere in the world”, skrev en nepalesisk aktivist. 

Når de burmesiske aktivister har skrevet det sidste tweet, begynder arbejds-

dagen på platformen i El Salvador. Det er håb! 

Afholdelsen af valg under frede-

lige former, med adgang til de 

nødvendige informationer og mak-

simal gennemsigtighed, er vigtige 

ingredienser i et demokrati. Det 

har ActionAids ungdomsnetværk 

Activista bidraget til i flere lande, 

bl.a. her i Ghana

Platformen er også aktiv i 

Palæstina, hvilket fremgår af flaget 

på den lille plakat. Som andre 

steder er der fokus på at gøre de 

unge selv i stand til at tage 

ledelsen i kampen for en retfærdig 

og demokratisk verden – i dette 

tilfælde Palæstinas ret til at 

eksistere.

På kvindernes internationale 

kampdag har en gruppe unge fra 

Guatemala, Honduras, Nicaragua 

og El Salvador fået deres første 

offentlige ”aktionsøvelse” som 

led i deres to måneders kam-

pagnetræning på den Globale 

Platform. De lancerer en vellykket 

kampagne mod sexchikane i det 

offenlige rum i samarbejde med 

lokale myndigheder og forskellige 

feministiske organisationer.
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sigtet med projekter, hvor organisationen sammen med landets gymnasie- og 

efterskoleelever står for at indsamle midler, lave oplysningskampagner og til 

dels følge op på de støttede projekter. Men OD udfører ikke selv projekterne. 

Det gør lokale samarbejdspartnere, i samarbejde med en dansk udviklingsor-

ganisation – eksempelvis MS.

SKOLER I MOZAMBIQUE 1995 – 7,4 MIO. KR
Projektet koncentrerede indsatsen i to distrikter i Mozambique, hvor MS i for-

vejen var tilstede. Det bestod af tre komponenter: et skolebogsprojekt, hvor 

OD-midler skulle subsidiere priserne på skolebøger, således at de blev mere 

tilgængelige; nybygning og renovering af skoler; udstyr og aktiviteter til lærere.

Projektets primære målgruppe var ca. 60.000 børn mellem 6 og 14 år. Se-

kundært blev demobiliserede soldater involveret som arbejdskraft, så de kun-

ne lære et håndværk.

I 1996 indgik Mozambique en aftale med Verdensbanken og andre større 

donorer, som sikrede en subsidiering af priserne på skolebøger i hele Mozam-

bique. De penge, OD skulle have brugt på denne komponent, blev derfor om-

fordelt til skolerenovering og læreruddannelse samt bygning af undervisnings-

centre.

Projektet har gennemført læreruddannelse, således at 90 procent af lærer-

ne i de to distrikter fik et bedre grundlag for at undervise, pædagogisk såvel 

som fagligt. Der blev bygget 58 landsbyskoler, eller eksisterende skoler fik til-

bygninger; tre ressourcecentre med bibliotek og øvrige faciliteter blev bygget, 

og to ressourcecentre blev renoveret. Byggeriet blev udført af landsbyerne selv 

med hjælp fra MS, med brug af lokale materialer i videst muligt omfang.

I Memba og Nacarôa distrikter gik 90 procent af børnene efter projektet i 

skole, og det var den højeste andel i hele Mozambique. 

En positiv sidegevinst var, at de lokale samfund blev mobiliseret omkring 

en fælles sag. Fx mødtes lærerne stadig til pædagogiske seminarer, selvom 

OD-projektet ikke længere kunne dække deres rejseudgifter. Desuden vurde-

rede MS, at projektet bidrog til forsoningen mellem befolkningsgrupper efter 

borgerkrigen. 

LÆRERE I SYDSUDAN 1999 – 5,25 MIO. KR.
Sudan havde siden 1983 været plaget af borgerkrig, og det overvejende kristne 

Sydsudan ønskede selvstyre fra det muslimske militærregime i nord. Stort set 

al undervisning blev varetaget af frivillige, men ikke-uddannede lærere. Formå-

let med projektet var derfor at sikre midler til uddannelse af lærere, etablering 

af to uddannelsescentre med bibliotek, undervisningsmaterialer og trykkeri, 

plus etablering af fire satellitcentre.

Projektet blev gennemført i samarbejde med MS’ lokale partnere: New Su-

dan Educational Association (NSEA) og Education Programme for Sudanese 

Refugees and Displaced People (EPSRDP).

I projektets første fase blev der etableret fem ressourcecentre i Uganda og 

Sudan samt et trykkeri i Uganda. Centrene blev dagligt benyttet af mere end 

Set i et bredere Operation Dagsværk perspektiv har MS med fire OD-pro-

jekter ikke spillet samme dominerende rolle som Folkekirkens Nødhjælp og 

IBIS, der tilsammen har haft ansvaret for cirka halvdelen af alle OD-projekter. 

Ikke desto mindre har foreningen fire gange prøvet kræfter med den særlige 

indsamlingstradition, som Operation Dagsværk har udviklet. Det fortjener at 

blive husket – og især skal projekter og partnere huskes.

HISTORIEN OM OPERATION DAGSVÆRK
Operation Dagsværk (OD) er oprindeligt en svensk idé, startet af svenske 

gymnasieelever til ære for den svenske generalsekretær for FN, Dag Ham-

marskjöld. Han var kendt for at spille en aktiv rolle i fredsbestræbelser rundt 

om i verden og talte ofte undertrykte folks og nationers sag. Da han i 1962 

døde i et flystyrt over junglen i Den Demokratiske Republik Congo, besluttede 

de svenske gymnasieelever at skabe en dag til ære for ham – en solidaritets-

dag: “En dag for Dag”.

I dag eksisterer OD i alle de nordiske lande, og i Danmark siden 1984, med 

den første indsamling i 1985 (hvis man ser bort fra nogle vigtige Afrikaindsam-

linger i 70’erne). Med inspiration fra den svenske idé voksede OD ud af elev-

bevægelsen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og Landssam-

menslutningen af Kursusstuderende (LAK). I dag er OD helt uafhængig.

Tanken var ganske enkel: at give én dag af sin egen uddannelse for at unge 

andre steder i verden uden samme muligheder kunne få en uddannelse. Da 

studerende som regel ikke har mange penge, valgte man en form, hvor man i 

stedet for at lave en traditionel indsamling skulle give et dagsværk. En enkelt 

dag skulle man udføre et stykke forefaldende arbejde, og indtjeningen skulle 

gå til et udviklingsprojekt. 

Grundidéen er den samme i dag. Siden starten har OD indsamlet over 162 

millioner kr. til projekter over hele verden.

OD er ikke en bistandsorganisation i traditionel forstand. OD arbejder lang-
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500 elever. Der blev nedsat komitéer i landsbyerne til at lede centrene. I tilknyt-

ning til centret i Yei blev der opført gæstehytter, som muliggjorde overnatning 

for lærere. 

En midtvejsevaluering fandt sted i 2002, og herefter gik fase to i gang. Der 

blev udviklet undervisningsplaner til samfundsfag og afholdt flere borgermø-

der. Samtidig blev håndværkertræningen startet.

OD afsluttede i 2005 sin del af projektet. De resterende midler blev overført 

til MS-Uganda som midler, der skulle gå til at finansiere drift og vedligeholdelse 

af ressourcecentrene i Mojo, Yei, Rubeke, Kajo Keji og Nimule i en periode på 

fem år. De fem år skulle bruges til at udarbejde en strategi for, hvordan centre-

ne kunne overleve uden Dagsværkstøtte. 

MS fortsatte samarbejdet med både EAA og NSEA. Desuden fik MS bevil-

liget 6 mio. kr. fra Danida til et fredsundervisningsprojekt, der tager udgangs-

punkt i ressourcecentrene.

GÆLDSSLAVER I NEPAL 2002 – 7,1 MIO. KR.
I sommeren 2000 blev tusinder af gældsslaver (kamaiyaer) i det sydlige Nepal 

frigivet efter generationers undertrykkelse og slavearbejde for rige godsejere. 

Efter frigivelsen stod de tidligere kamaiyaer i et tomrum mellem slaveri og fri-

hed – formelt var de frie; reelt var de fortsat afhængige af godsejere, der næg-

tede at udbetale løn eller give jord. 

OD-projektet, som var et samarbejde med den lokale græsrodsorganisati-

on BASE, havde til formål at bryde denne onde cirkel. Gennem støtte til uddan-

nelse af kamaiyaernes børn forsøgte projektet at undgå udnyttelse fremover. 

Ved hjælp af oplysende aktiviteter om vigtigheden af skolegang og udarbejdel-

se af særlige undervisningsmodeller, prøvede projektet at øge opmærksomhe-

den om uddannelse. 

Kampagnen for Nepal blev en af de mest succesrige kampagner i OD’s 

historie. I efteråret 2003 blev de første penge udbetalt, de første skoler blev 

bygget, og efteruddannelse af lærere blev sat i gang. Der blev skabt en god 

dialog med de lokale myndigheder; et samarbejde, der skulle være med til at 

sikre projektets bæredygtighed fremover.

Konflikten mellem den nepalesiske regeringshær og maoisterne fik imidler-

tid også vidtrækkende konsekvenser for projektet. Det gik ikke på noget tids-

punkt helt i stå, men det skred betydeligt langsommere frem end forventet.

En midtvejsevaluering i 2005 konkluderede, at projektet, set i lyset af de 

svære politiske omstændigheder, måtte betragtes som succesrigt. Fx var der 

stor succes med “indskrivningskampagner”, hvor forældre blev opfordret til at 

indskrive deres børn. Derudover havde man opnået gode resultater ved at 

samarbejde med de lokale myndigheder, hvilket resulterede i flere lærere til 

skolerne. Men det blev også konkluderet, at målgruppen af lærere, elever og 

forældre skulle have bedre mulighed for indflydelse.

I udfasningsperioden blev der lagt særlig vægt på aktiviteter, der fokusere-

de på den fremtidige bæredygtighed. Dette gjaldt blandt andet oplysning 

blandt forældre og styrkelse af skolebestyrelser, så de kunne få større ejerskab 

over projektet og stille krav til de officielle myndigheder om at opretholde den 

gode kvalitet i skolerne, når disse skulle overgå til de lokale myndigheder ved 

projektets afslutning. 

Som en del af fokus på projektets udfasning blev der arbejdet med spred-

ningseffekten. Skoler udenfor projektet fik, bl.a. via besøg på de deltagende 

skoler, indsigt i deres erfaringer. Samtidig blev der opbygget stærke netværk 

mellem skolernes bestyrelser.

UNGE I ZIMBABWE 2009 – 6 MIO. KR.
Siden begyndelsen af 1990'erne har Zimbabwe befundet sig i en økonomisk 

og politisk krise præget af politisk vold, fattigdom, arbejdsløshed og massiv 

inflation. De strenge krav til registrering af NGO’er og de restriktive regler for 

offentlige forsamlinger gjorde det svært at lave politisk arbejde, og mange 

NGO’er oplevede omfattende chikane og endda bortførelser og tortur. 

Derfor fokuserede projektet på at hjælpe de unge til en bedre fremtid ved 

at undervise dem i at blive ledere og rollemodeller. 

Projektets opstart i begyndelsen af 2010 forløb stort set problemfrit. Dog 

blev en del aktiviteter forsinkede, dels på grund af den politiske udvikling, hvor 

en ny forfatning skulle udarbejdes, hvilket medførte øget vold og chikane mod 

organisationen, og dels på grund af en revision af projektdokumenterne, der 

trak ud.

I slutningen af 2010 opdagede MS, at partnerne havde rod i deres finanser, 

og udbetalingerne blev stoppet. Resten af 2011 gik med at udvælge nye loka-

le samarbejdspartnere: National Youth Development Trust (NYDT) og Youth 

Agenda Trust (YAT). 

I forhold til ledertræning og life skills gik projektet rigtig godt, og aktivitets-

målene blev stort set opfyldt. Enkelte aktiviteter blev forsinkede på grund af 

valget og den politisk anspændte situation. 

Den økonomiske ’empowerment’ komponent viste sig at være en ny og 

stor udfordring. Organisationerne havde brug for at lægge strategi for aktivite-

terne og efteruddanne sig, så de var i stand til at uddanne de unge og i stand 

til at administrere de mikrokreditlignende puljer, der indgik i komponenten. 

OD 2019 – MS DELTAGER I OPLØBET
I 2018 deltog syv danske organisationer i kampen om at blive valgt som 

indsamlingsprojekt for 2019. MS stillede endnu engang med et Zimbabwe- 

projekt: “Power til slummens unge” blev det kaldt. Det blev efter en afstemning 

på landets skoler valgt til finalerunden, sammen med projekter fra Verdens 

Skove (Nicaragua), Danske Handicaporganisationer (Uganda) og Sex og Sam-

fund (Uganda). 

Derefter blev der fra alle fire organisationer indleveret et fuldt udviklet pro-

jektforslag, og MS konkurrerede nu med de tre andre om elevernes stem-

mer på Operation Dagsværks Stormøde i slutningen af november. Her endte  

Uganda-projektet fra Danske Handicaporganisationer med at få størst opbak-

ning – og tillykke med det!
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den ud fra vores værdigrundlag. Vi surfede på succesen med Fair Fælled Fe-

stival, og vi var inspirererede af konceptet om Globale Platforme, som vi var 

begyndt at etablere rundt om i verden.”

I bygningen ud mod Fælledvej flyttede Sekretariatet snart ind i “Arbejderi-

et”, og ved siden af lå organisationens store møde og konferencelokale “Mø-

deriet” og derunder “Spiseriet”, hvor der både var plads til at alle kunne spise 

fælles frokost og til at holde større arrangementer med op til 100 deltagere. 

Gården med det enorme kastanjetræ ledte over til den næste bygning “Glo-

bal Platform Denmark”, der blev den danske gren af det store internationale 

uddannelsesprogram af samme navn med plads til kurser, uddannelser og 

workshops foruden at være et fast hjemsted for 10-15 andre organisationer. 

I det sidste hus ud mod Ravnsborggade boede bl.a. internationale Danida-

gæster i husets 20 værelser, mens en gruppe frivillige satte sig for at omdanne 

kælderlokalet til “Cafe MellemRummet”. 

 

CAFÉ OG HOSTEL I RAVNSBORGGADE
Nogle af de mest ivrige, man stødte på i starten, var en gruppe frivillige unge, 

der bl.a. havde været ude at rejse med Global Contact og været med til at lave 

Fair Fælled Festival i Fælledparken. De ville starte en frivilligdrevet café og for-

elskede sig i kælderlokalet ud mod Ravnsborggade, som dengang foruden Nør-

rebro Teater og Nørrebro Bryghus mest bestod af støvede antikforretninger. 

Efter lang tids hårdt arbejde og en masse organisering kunne frivilliggruppen 

i slutningen af 2010 endelig invitere indenfor i den nye café til både en kop fair 

trade morgenkaffe og en økologisk fyraftensøl. Det blev hurtigt til et sandt mel-

lemfolkeligt sted, hvor fællesskab og solidaritet stod øverst på dagsordenen. 

Da lejerne af de 20 værelser oven på caféen skulle flytte ud i 2015, var or-

ganisationen moden til et nyt eventyr og startede kort efter Globalhagen Ho-

stel, der både kunne rumme egne kursister, gæster fra ActionAid og almindeli-

ge backpackers fra nær og fjern. 

Caféen blev samtidig lounge og check-in sted for tusindvis af gæster fra 

hele verden. På samme tid forvandlede den omkringliggende Ravnsborggade 

I 2009 flyttede Mellemfolkeligt Samvirke fra anden etage i en halvgrå 

kontorbygning i indre by til hele tre store bygninger på sprudlende Nørrebro.

Et afgørende skridt, der har præget organisationens udvikling markant 

og er blevet det naturlige omdrejningspunktet for flere og flere nationale 

aktiviteter, plus et samlingssted for internationale partnere.

STARTEN PÅ EN NY HISTORIE
Champagnepropper og nytårsraketter var dårligt blevet ryddet af Nørrebros 

gader, da MS flyttede til Fælledvej 12 i starten af januar 2009. Væk fra en an-

den etage med dørtelefon og ned i gadeplan og ansigtshøjde med alle de 

mennesker, sociale bevægelser og organisationer, som man gerne ville arbej-

de tættere arbejde sammen med og nu kunne byde velkommen indenfor i hele 

tre store bygninger med sammenhængende gård. 

Peter Christiansen, der var leder af uddannelsesafdelingen og én af nøgle-

personerne i både flytningen og forvandlingen af MS i de år, fortæller sådan 

her:

“Første gang jeg så stedet, var jeg 120 procent sikker – det er her skal være 

vores, det passer perfekt! Jeg kan huske mit hjerte bankede hurtigere og hur-

tigere, da jeg så alle de rum og muligheder. Vi ville starte en ny historie med 

fokus på unge, så det var afgørende, både at finde et nyt sted – og især finde 

et sted, hvor unge gad at være. Med stedet kunne vi bedre lave en rejse, så de 

gik fra nysgerrige til aktivister. En dannelsesrejse til at blive aktør for en bedre 

verden – og rammerne var efter min mening helt unikke og beliggenheden 

fantastisk.”

Generalsekretær i denne periode, Frans Mikael Jansen, uddyber dette per-

spektiv og fortæller, at det var et stort, men naturligt skridt for organisationen 

på det tidspunkt:

“Vi drømte om at skabe en åben organisation, hvor vi kunne rumme det 

frivillige engagement og række ud til aktivister, som ønskede at forandre ver-
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sig til et langt mere levende område med øl- og vinbarer, caféer, restauranter 

og gadefester, hvilket for alvor gjorde gaden til et populært sted for både loka-

le beboere og gæster udefra.

Ligesom caféen blev også Globalhagen Hostel hurtigt en succes, der både 

skabte et økonomisk overskud og dannede rammen om et omfangsrigt inter-

nationalt fællesskab, som organisationen ikke havde oplevet så tæt på før. 

Alene i løbet af de første tre år fik man besøgende fra omkring 100 lande, 

havde frivillige fra over 60 forskellige lande og mere end 8.000 årlige gæster, 

der sov i en af de 85 senge, som stedet kunne tilbyde. 

Til de omkring 200 årlige events i caféen kunne man se lokale beboere 

blande sig med internationale gæster til alt fra standup, musik, debatter, film-

visninger, oplæg om alt fra feminisme til kreativ aktivisme og gadefester som 

Nørrebros 48 timers festival og Distortion, der med udgangspunkt i stedets 

solidaritetsprojekt gav kant til de årlige bydelsfester. Det hele hjulpet godt på 

vej af sociale medier og internationale bookingplatforme, der kunne sikre, at 

stedets unikke karakter og udbud nåede ud til kommende gæster i huset.

KONTORER OG AKTIVISME I GLOBAL PLATFORM DENMARK
Ved siden af det gule hus i Ravnsborggade lå en flot murstensbygning i fire 

etager, der fik navnet Global Platform Denmark og blev brugt til en række for-

skellige formål. Udover egne møder, kurser og workshops blev en stor del af 

de mere end 15 lokaler lejet ud til eksterne organisationers ditto, samt til faste 

kontorlokaler og endda et kontorfællesskab for mindre NGO’er, som kunne 

etablere sig med arbejdspladser for så lidt som 850 kroner om måneden. 

Med kontorpladser til 10-15 organisationer og yderligere 75 organisatio-

ner, der lejede sig ind ad hoc, blev også dette hus langsom et sted for en 

masse spændende aktiviteter med uddannelse, oplysning, debat og aktivisme 

som fælles samlingspunkt. 

Når folk og sociale bevægelser var i nød, åbnede MS sine døre og gav 

husly til andre.

“Udflytningen til Fælledvej blev et markant fysisk udtryk for den organisa-

tion, vi ønskede at skabe. Vi blev en organisation, der pludselig kunne række 

ud til bevægelser. Vi husede og støttede i de første år bl.a. Kirkeasyl, som 

støttede flygtninge, og vi åbnede vores sovesale for de frysende udenlandske 

hjemløse i den kolde vinter,” fortæller Frans Mikael Jansen.

Flygtningebevægelsen Refugees Welcome havde også deres sekretariat 

her i den periode, hvor flygtninge begyndte at krydse den dansk-tyske græn-

se, og bevægelsen afholdt et af deres første stormøder i gården under det 

store kastanjetræ. 

I gården skabte man også traditionen med at afholde fællessang under 

Kulturnatten i varmen fra bålfade og en gryderet, og samlede i flere år folk til 

støttekoncerterne “Bands on the Move” til fordel for syriske flygtninge med 

kunstnere som Outlandish, Shaka Loveles, Lars Lilholt og Sebastian.

Kunstnere, aktivister og borgere, der ville være med til at kæmpe for en 

verden med social retfærdighed og bæredygtighed, kunne samles om mani-

festationer og fælles projekter på Fælledvej.

I 2015 åbnede Globalhagen Hos-

tel ovenover Café MellemRummet, 

og ved den lejlighed blev der sat 

et ekstra skilt op på den gule byg-

ning ud mod Ravnsborggade. Om 

sommeren kan man nyde en kop 

kaffe på fortovet uden for caféen.

Et kig indenfor på “Globalhagen 

Hostel”. Opfindsomme værelser 

opkaldt efter vigtige samarbejds-

lande – her er det Palæstina. Og 

der er plads til både at hygge og 

selvfølgelig gode madrasser at 

sove på efter en hård dags 

aktiviteter.

Hver dag sørger Globalhagen 

Kitchens to køkkenansvarlige, 

Cecilie Baas og Marlene Linde-

gaard, for at medarbejderne kan 

spise sund og grøn mad – der 

serveres ikke kød. 
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“Vi lavede også kurser og skabte Klimaagent kampagnen samtidig med, at vi 

husede det fælles klimasekretariat, som ledede NGO-arbejdet op imod klima-

topmødet, Cop15, i København. Vi blev omdrejningspunkt for hundredvis af 

unge aktivister fra vores Globale Platforme i hele verden og for unge håbefulde 

og talentfulde forandringsagenter i Danmark og i ActionAid,” forklarer Frans 

Mikael Jansen.

ØKONOMISK OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Med de mange praktiske opgaver i bygningerne og gården gav det pludselig 

også mening at starte et socialt program for borgere, der stod uden for ar-

bejdsmarkedet, hvor de kunne hjælpe med vigtige vedligeholdelsesopgaver. 

Kommunen efterspurgte jobtræningspladser, og det blev starten på et decide-

ret socialt mentorprogram i MS. 

Det sociale fællesskab spændte nu hele vejen fra café og hostel i Ravns-

borggade til Arbejderiet ud mod Fælledvej. 

Ud over de mange nye aktiviteter og personer, man nu kunne rumme, ske-

te der sideløbende en enorm udvikling af MS’ økonomi, hvor en langt større 

andel af omsætningen kom fra indtægtsskabende aktiviteter. Det var derfor 

også med en skarp økonomisk linse på, at man startede både café og hostel 

og også indrettede “Global Platform Denmark” forretningsmæssigt.

Bl.a. skiftede NGO-huset navn til Globalhagen House, der passede bedre 

sammen med Globalhagen Hostel, og det nye køkken Globalhagen Kitchen. 

Køkkenet, som serverede sit første måltid mad i 2018, var ligesom organisati-

onens andre socialøkonomiske enheder baseret på principper omkring social, 

økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

I køkkenet omkring Spiseriet havde man fra start haft fællesspisning, der 

samlede de ansatte om et godt, sundt frokostmåltid hver dag, hvor snakken 

gik lystigt om både arbejde og fritid. 

Dygtige kokke forpagtede køkkenet i perioder, men dog uden at etablere 

sig permanent. 

Efter en periode uden kokke på adressen, besluttede man at åbne sit eget 

køkken. Således kunne Globalhagen Kitchen fra maj 2018 servere husets egne 

sunde økologiske og grønne måltider til både ansatte og kursister med et er-

klæret mål om at åbne op ud mod gaden og Nørrebro til større folkelige mad-

events, og på sigt etablere stedet som en decideret restaurant med tilhørende 

kokkeskole for udsatte grupper.

FREMTIDEN 
Selvom det har været en stor opgave at fylde så mange lokaler ud med noget 

meningsfyldt og samtidig økonomisk bæredygtigt, er der vist ikke rigtigt no-

gen, som længere kan forestille sig en bedre udvikling for MS end flytningen 

til Fælledvej.

“En folkelig organisation bør være der hvor folk er, så det var et helt rigtigt 

træk for MS af flytte til Fælledvej. Og koblingen i dag til lokalt arbejde, commu-

nity-building, nye fællesskaber, integration, social økonomi, festivaler og enga-

gement viser, at det er vigtigt at have et sted, der sikrer åbenhed og adgang,” 

mener Peter Christiansen.

“Fælledvej var et markant fysisk udtryk for den bevægelse, som MS gen-

nemløb i årtiet fra 2006 til 2016. Uden Fælledvej ville det ikke have været muligt 

at nå så langt,” siger Frans Mikael Jansen.

Selv en indledende sund skepsis fra ActionAid, der stillede spørgsmålstegn 

ved værdien af at investere i eget hovedsæde, har efter gentagne internationa-

le besøg på Fælledvej, været med til at illustrere og skabe respekt om MS’ 

særlige innovative tilgang til at skabe udvikling indenfor ActionAid-familien.

Ikke mindst fordi de erfaringer, som MS har opbygget undervejs ved at 

drive stedet som dels sekretariat og dels socialøkonomisk virksomhed med 

bæredygtige underafdelinger, også har kunnet bruges andre steder end på 

Fælledvej. Eksempelvis da man besluttede at åbne ny frivilligcafé i Aarhus, el-

ler da aktivister på Global Platform Zambia fik støtte til at organisere deres 

egen café med offentlige events. 

MS’ generalsekretær siden 2016, Tim Whyte, anerkender i den grad også 

stedets betydning for organisationen:

“Der er ingen tvivl om, at Fælledvej – og det åbne og stærke miljø vi har 

skabt her – betyder enormt meget for frivillige, ansatte, gæster og medlemmer 

i dag. Men i fremtiden tror jeg i endnu højere grad, at det også vil betyde mere 

for omverdenen – vores naboer på Nørrebro og gæster fra sociale bevægelser 

og aktivister rundt omkring i verden. I vores nye strategi har vi fokus på, hvor-

dan vi kan støtte op om nye fællesskaber og hjælpe folk med at organisere sig 

lokalt og globalt. Her bliver Fælledvej et vigtigt aktiv, som kan støtte op om 

både lokale og globale aktiviteter og samarbejder.”
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Når MS fylder 75, er det ved at være 60 år siden, at Steen rejste med sine 

forældre til Indien, udsendt af MS. Dengang vidste han naturligvis ikke, at han 

gennem det næste halve århundrede skulle komme til at bruge en stor del af 

sit liv sammen med MS – som medlem, bestyrelsesmedlem, oplyser, 

konsulent, rådgiver og åbenmundet kritiker. Som pensionist er han stadig 

engageret og aktiv i og for MS, nu med fokus på medlemskabet af 

ActionAid International.

DE GODE MENINGERS LEGEPLADS
Du har været medlem og aktiv i MS længere end de fleste, og du er fortsat aktiv. 

Hvordan endte du hos MS, og hvorfor er du blevet hængende hos MS i stedet 

for i en af de andre organisationer der arbejder med udvikling?

Det handler til en vis grad om tilfældigheder, og så måske ikke alligevel. Til-

fældigheden var, at mine forældre blev sendt ud af MS for at starte Mysore-

projektet i Sydindien. Min far skulle være administrativ leder, og begge mine 

forældre skulle være en slags ‘kulturelle ambassadører’, for projektet havde 

også tilknytning til et UNESCO-projekt, som handlede om kulturelle værdier.

Hele familien sejlede med skib til Indien i 1959. Jeg var 19 år på det tids-

punkt. Det blev starten på det, som kom til at definere resten af mit liv. Jeg gik 

på universitetet og rejste rundt over hele Indien plus Nepal. Det var bare fanta-

stisk!

Jeg var klar over, at jeg skulle være geograf ligesom min far, og hjemme i 

Danmark blev jeg kulturgeograf med økonomisk geografi som speciale. Sene-

re studerede jeg plantagedrift i Sydindien, og lidt pikant blev jeg som færdi-

guddannet sat i spidsen for evalueringen i 1968 af det projekt i Mysore, som 

min far havde startet.

Mod slutningen af 60’erne udvikler der sig et ret bistandskritisk miljø i Danmark, 

som du er en del af og i høj grad bidrager til. Hvordan passede din position til 

de toner, der dominerede i MS på den tid?

Det er vel rimeligt at sige, at jeg altid har været en del af den kritiske fløj i MS. 

Blandt medlemmerne var der da mange, som delte mine synspunkter, men ser 

man på de ledende personer i foreningen og de fleste af de ansatte, så er det 

klart, at jeg stod til venstre.

Fra starten af 70’erne bliver det så mit medlemskab af Venstresocialisterne, 

som dominerer mit liv, ikke mindst efter at jeg bliver valgt til Folketinget i 1975 

og forbliver medlem i ni år. Dog indvælges jeg i Repræsentantskabet i 1980, og 

efter folketingstiden vælges jeg først i årene 1988-92 og igen 2004-16 til besty-

relsen.

I den første styrelsesperiode var John Martinussen formand, og jeg tilhørte 

sammen med et par andre det, man kunne kalde for ‘de uregerlige’, som var i 

loyal opposition til flertallet. Programmæssigt var vi kritiske over for flere af ti-

dens tiltag, fx ønsket om at MS skulle være projektimplementerende i lighed 

med flere andre NGO’er.

Man kan vel sige, at MS helt fra starten og op i 60’erne var ‘de gode viljers 

legeplads’. Folk ville gerne gøre noget godt i verden, lige fra at genopbygge 

Europa til at sende unge ud og give en hånd med. Det var ikke særlig politisk, 

men ganske udmærket og sympatisk.

Det ændrer sig en del med politiseringen i 70’erne, og MS positionerer sig 

måske lidt ‘til venstre for midten’. Jeg var ikke ude efter at MS skulle blive en 

filial af Venstresocialisterne. Det gav op gennem årene god mening, at MS 

bestod af en bred politisk vifte bestående af socialdemokrater, radikale, fol-

kesocialister og sådan nogle som mig selv. 

John Martinussen var formand i en periode, og han var jo socialdemokrat 

og en god én af slagsen, og jeg støttede fuldt ud hans tanker om ‘folkestyret 

udvikling’. Til gengæld var jeg ikke så begejstret for den senere formand Chri-

stian Friis Bachs frihandelstanker, som i mine øjne var en forkert kurs for MS, 

og derfor engagerede jeg mig i det.

Der har naturligvis været udsving i den måde, skiftende ledelser i MS har 

positioneret foreningen. I de første mange årtier havde MS en helt særlig posi-

tion blandt NGO’erne, fordi man havde sin egen plads på finansloven både til 

frivilligprogrammet og oplysningsarbejdet, og det lagde også op til, at man 

havde et særligt ansvar. Det varede længe og sluttede først, da MS som de 

øvrige større NGO’er fik en rammeaftale i nullerne. 

“FRIVILLIGPROGRAMMET 
VAR ALT FOR DANSK”

STEEN FOLKE

SAMTALER



Jeg har også været og er stadig medlem af Ibis, og oprindelig var den almin-

delige opfattelse nok, at Ibis lå til venstre for MS. Var man venstreorienteret, 

var Ibis nok det naturlige valg, mens MS stod lidt mere gumpetungt og skulle 

dække en større bredde. 

Det synes jeg til gengæld har ændret sig op gennem nullerne og frem til i 

dag. Det er lykkedes for os at bevare bredden i vores arbejde, og jeg har i alle 

årene kæmpet som en løve for, at MS ikke endte med at blive specialiseret på 

et enkelt afgrænset tema – fx uddannelse, som Ibis valgte. Godt nok blev de-

mokrati et MS-fokusområde i nullerne, men det var alligevel defineret ret bredt 

og som en tilgang, der gav mening, når man som MS gik ind for udvikling skabt 

nedefra. 

Selvfølgelig kan der være politiske over- og undertoner i alt det her, men 

det er heldigvis lykkedes at holde partipolitikken ude. Til gengæld er jeg tilfreds 

med, at MS nu om dage gennem sit kampagnearbejde leverer nogle klare og 

markante politiske budskaber. Det er der brug for.

MIN PROFETI GIK I OPFYLDELSE
Det er ikke nogen hemmelighed, at du hørte til den kritiske fløj i MS omkring de 

frivilliges rolle i bistandsarbejdet. Du skrev i 1992 en grundig artikel i MS-Revy 

om at ned- eller omlægge frivilligprogrammet. Hvorfor?

Min artikel fra 1992 rummer ikke blot mine synspunkter om, hvad jeg mente, 

der var problematisk ved programmet, men også et forslag om, at det skulle 

udfases i 2013, 50 år efter at det startede. Og sådan gik det jo faktisk, så det 

må siges at være ret så profetisk!

Vi kendte til kritikpunkterne fra den såkaldte Kuenstler-evaluering, som 

kom i slutningen af 80’erne. Jeg involverede mig meget i diskussionen i min 

styrelsesperiode 1988-92, hvor jeg også var medlem af Frivilligudvalget, og der 

var mange gode argumenter for at udfase udsendelsen af danske frivillige.

Først var der naturligvis det forhold, at hele hensigten med bistanden var, 

at den skulle gøre sig selv overflødig. Ubalancen i magt- og beslutningsforhol-

det mellem dem og os var problematisk, og forslaget om at involvere de lokale 

partnere formelt kom alt for sent. 

Folk derude skulle selv stå for indsatsen, og vi skulle blot have en rådgiven-

de funktion. Der skulle være langt færre danske udsendte og langt flere lokale 

frivillige. Mange af de danske udsendte gjorde bestemt en stor indsats, men 

hele programmet var skruet forkert sammen. Det var alt for dansk! 

Nu var situationen også en helt anden i 1992 end i 1962, fordi der var langt 

flere uddannede i Syd. Desuden var programmet blevet meget dyrt, fordi der 

blev sendt familier med børn ud – noget helt andet end de unge på motorcyk-

ler, jeg mødte i Indien i starten af 60’erne.

Jeg har altid ment, at denne form for bistand kunne give gode resultater, og 

kulturmødet var jeg helt med på. Men grundlæggende var min holdning, at 

programmet tog en alt for smal tilgang til bistand. Så der var mange gode ar-

gumenter for, at modellen havde overlevet sig selv. 

Der var ikke dengang flertal i MS for mit forslag om at udfase over en tyve-

årig periode. “MS i Syd” programmet fra 1993 indeholdt en række af de tanker, 

jeg havde præsenteret, og jeg støttede programmet, men det indfriede langt-

fra, hvad jeg mente, der var brug for.

Man kan sige, at konsulentrapporten om MS i Syd fra 2008 bekræftede min 

opfattelse. Den viste, at en tredjedel af de danske udsendte udførte et rigtig 

godt og meningsfuldt arbejde; en anden tredjedel kom der ikke noget godt ud 

af, og det var begge parter sådan set enige om; og så var der en sidste tredje-

del, som var den bløde mellemvare.

På den baggrund så jeg en mulighed for, at MS kunne bevæge sig i den 

retning, jeg havde skitseret mange år tidligere. Her var det helt afgørende, at 

MS havde fået Trine Pertou Mach som forkvinde og Frans Mikael Jansen som 

generalsekretær.

Så arbejdet med at lukke det gamle frivilligprogram og udvikle nye former 

for udsendelser startede i de følgende år, samtidig med at MS drøftede med-

lemskab af ActionAid og udviklede nye måder at arbejde på efter de store 

nedskæringer, vi havde været udsat for.

Mellemfolkelighed i øjenhøjde har været centralt for MS siden 1944. Det må i 

sagens natur involvere et vist antal danskere direkte. Hvor meget af det synes 

du, der er tilbage i dagens udgave af MS?

Jeg har altid været meget optaget af det kultur- og menneskemøde, som ud-

viklingsarbejdet muliggør, og derfor engagerede jeg mig meget i videreudvik-

lingen af arbejdslejrene til det, vi nu kalder for Global Contact. Det involverer 

nu udsendelsen af tusindvis af danskere, som selv betaler for det. De rejser 

ud i tre, fire eller fem måneder, deltager undervejs i noget undervisning på de 

Globale Platforme, besøger lokalsamfund hvor de lever sammen med lokalbe-

folkningen, osv. 

Jeg siger ikke, at det er det samme som at have folk udsendt i flere år, det 

er det selvfølgelig ikke. Men det holder trods alt fast i noget af det, som er MS’ 

kerne. Det samme gør de inspiratorer og rådgivere, der har afløst udviklingsar-

bejderne.

Det er rigtigt, at ActionAid tog imod denne del af MS’ bidrag til føderationen 

en smule modstræbende. Men det er også mit indtryk, at man i dag ser positivt 

på de bidrag, som inspiratorer og rådgivere leverer. Det er jo ikke kun danske-

re, det handler om, men overvejende Syd-Syd-placeringer, ofte fra nabolande.

Fordelen er, at Syd-folkene har et tættere forhold til de lokalsamfund og 

miljøer, de skal agere i. De kommer også med stor viden og masser af erfarin-

ger, som hurtigt kan omsættes til handling i den periode, de er udsendt. Jeg 

har set det i marken, og jeg er overbevist om, at det giver rigtig god mening.

MAGTEN ER FLYTTET FRA NORD TIL SYD
Du har spillet en rolle i processen med at MS blev medlem af ActionAid Inter-

national (AAI). Hvorfor er lige netop AAI en god ‘mage’ for MS, når vi på mange 

måder egentlig er ret forskellige i vores historiske udgangspunkter?
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Der er ingen tvivl om, at MS har stor indflydelse i AAI. Det hænger sammen 

med hele vores historie, vi har en masse erfaringer med i bagagen, vi kan 

rigtig meget. Alt det har givet os indflydelse. Det handler naturligvis også om 

penge, og dem havde MS igen nogle af i 2008, efter vi var kommet op at stå 

efter krisen.

Medlemskabet af AAI giver MS en mulighed for at spille med på den globa-

le bane og dermed få mere ud af vores resurser. Vi har også formået at placere 

os centralt i føderationen, fx ved at påtage os et ansvar i forbindelse med ud-

viklingen af den globale strategi. Selv har jeg repræsenteret MS i AAI’s gene-

ralforsamling og været medlem af to nationale AA-bestyrelser. 

MS har klart været med til at udvikle AA i en progressiv retning.

Historisk er det rigtigt, at AA startede som en organisation, der arbejdede 

med sponsorater for børn. Globalt set er det stadig halvdelen af finansieringen, 

som skabes på den måde. Det er jeg ikke begejstret for. Men i dette årtusind 

har organisationens konkrete arbejde primært haft fokus på samfundet som 

helhed, uanset at den enkelte sponsor hører om det enkelte barn. 

Til gengæld kan man sige, at organisationen fra omkring 2000 har bidraget 

til at flytte magten fra Nord til Syd, og man er et helt andet sted end den vel-

dædighedstilgang, som kendetegnede AA i starten. 

Hovedkvarteret blev flyttet fra London til Johannesburg. 

Man har nationaliseret de lokale AA-kontorer, så de har fået lokale bestyrel-

ser og lokale sekretariater. I hver bestyrelse sidder der en international repræ-

sentant, og det har været min rolle i Italien og i dag Vietnam. Den reelle magt 

ligger således i den nationale organisation, som tilfældet også er i Danmark, 

men vi er alle en del af føderationen.

Alt i alt har man formået at forskyde magt fra Nord til Syd på en måde, som 

det aldrig var muligt i MS. De nationale AA-organisationer har bestyrelser med 

en forholdsvis bred repræsentation. Der er ikke tale om medlemsorganisatio-

ner i stil med MS, så der er absolut stadig plads til demokratiske forbedringer, 

og det har jeg personligt brugt energi på. 

Hvis vi til sidst ser på den lange MS-bane, og på andre begivenheder som 

starten på frivilligprogrammet i 1963 og ændringen til medlemsforening i 1974, 

hvordan ser du så medlemskabet af ActionAid International (AAI)?

Det var afsindigt vigtigt at gå ind i AAI, både for MS og for AAI. Jeg husker, 

hvordan den daværende forkvinde for AAI, i forbindelse med forberedelser-

ne til at blive ‘prøvemedlem’, pegede på, at det måske ikke så meget var et 

spørgsmål, om MS kunne klare at være medlem af AAI, men om AAI kunne 

håndtere at få MS som medlem.

Jeg mener, at beslutningen har historisk betydning på niveau med det, der 

skete i 1963. Det at gå fra at være en dansk organisation til at være en del af et 

globalt samarbejde, som omfatter 45 lande, har været med til at forny MS. Den 

græsrodstilgang, som AAI arbejder med, er helt på linje med den tilgang, MS 

har haft, og det samme gælder den forståelse af partnerskaber, som AAI arbej-

der med. Her havde MS nok en endnu klarere tilgang, og det har vi taget med 

ind i arbejdet i AA.

Så på flere områder er der tale om en videreudvikling af allerede eksisterende 

måder at arbejde på, mens der på andre områder naturligvis har været tale om 

et brud med fortiden.

Det er rigtigt, at MS har en særlig forståelse eller tilgang til det mellemfol-

kelige, hvor der lægges stor vægt på det direkte menneske- og kulturmøde. 

Her er vi utvivlsomt specielle, og det er klart, at vi ikke længere har så mange 

direkte kanaler til partnere i Syd, som vi havde tidligere. Omvendt kan man 

sige, at føderationen giver mulighed for at udvikle det ‘globalt mellemfolkelige’, 

og det er også utroligt berigende. 

Foreningens tyngde i Danmark er blevet styrket af medlemskabet, fordi vi 

nu har mulighed for at trække på viden og erfaringer fra langt flere lande, og 

det er også vigtigt for de politiske kampagner, MS kører.

Vores føling med de enkelte lande er sikkert mindre end tidligere, og det er 

da en udfordring, vi skal være opmærksomme på. Men for mig hænger tingene 

sammen – arbejdet derude gennem AAI og kampagnerne i Danmark. 

De unge ser anderledes på det. De har et engagement i det globale, som er 

meget større, end da jeg var ung. Nu rejser de ud i massevis, og med stort 

engagement. Jeg er glad for, at der er kommet så mange unge ind i MS, for 

foreningen var ved at blive lidt grå i toppen.

Betyder det, at MS er på vej til at blive en ungdomsorganisation? Nej, det 

tror jeg ikke, og det mener jeg heller ikke, at MS skal være. 
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Vi møder den 28-årige Alejandro på et tidligere hotel midt inde i den lille by 

Suchitoto, 50 km udenfor San Salvador, hovedstaden i El Salvador. 

Her holder den Globale Platform til. Mødelokaler og sovesale summer af 

unge mennesker, som lige har afsluttet et kursus. Alejandro er daglig leder, og 

lige nu er han sammen med de andre ansatte ved at forberede ankomsten af 

næste hold elever. Stemningen er afslappet og minder om en blanding af 

dansk højskole og gammeldags vandrehjem. Det skal vise sig, at denne 

danske forbindelse ikke er nogen tilfældighed.

DANSKE RÅDGIVERE VAR MED FRA STARTEN
Alejandro, du er for ung til at have været med, da MS startede sit program i 

slutningen af 80’erne og også var aktiv i El Salvador efter fredsslutningen for 25 

år siden. Men du kender jo historien?

Bestemt, og det er rigtigt, at der har været platformsaktiviteter i El Salvador 

siden fredsslutningen i 1992. Aktiviteter for unge startede som en vigtig del af 

en lokalt baseret NGO, der hed CRC, som stod for “Comite de Reconstruccion 

de Cuscatlan”. 

CRC tog sig af integrationen af hjemvendte guerillasoldater. Derudover fun-

gerede organisationen, som havde rødder i befrielsesbevægelsen FMLN, 

som en slags de facto lokalråd, og den var meget aktiv i planlægningen af 

det lokale genopbygningsarbejde. 

Jeg ved, at CRC blev én af MS’ vigtige partnere, og efter fredsslutningen 

blev arbejdet med uddannelse af ungdomsledere en af hjørnestenene i orga-

nisationens arbejde. 

Samarbejdet med MS er fortsat gennem årene, og efter MS-programmets 

lukning i 2010 og frem til i dag har den Globale Platform modtaget finansie-

ring til driften fra MS, selvom MS/ActionAid ikke længere har regionalt pro-

gram eller repræsentation i regionen.

Hvordan vil du formulere Platformens visioner for arbejdet med unge i et land 

som El Salvador, hvor fremtidsudsigterne for unge ikke virker særlig optimisti-

ske?

I El Salvador er der meget stor arbejdsløshed, især blandt de store ungdoms-

årgange. Fredsslutningen i 1992 løste ikke landets mere dybtgående proble-

mer, og tusindvis af unge er emigreret til USA for at finde muligheder for 

overlevelse og tjene nok, så de kan sende penge hjem til deres familier. 

Ungdommen er dybt frustreret og ser ingen muligheder for at ændre situ-

ationen. Den voksende bandevold, især i landdistrikterne, har medvirket til 

øget migration, og der er generel mistillid til de eksisterende partier.

I begyndelsen af 2000 satte man sig derfor sammen med nogle MS-råd-

givere og udviklede en vision, som kunne hjælpe med at imødegå den stigen-

de apati, især blandt de unge. Det blev til beslutningen om at etablere et 

værested med et varieret tilbud af korte kurser for at styrke viden omkring 

landets reelle problemer, men også for at dygtiggøre deltagerne om kommu-

nikation og dermed gøre dem i stand til at formulere sig og bruge de nye 

redskaber i større kampagner og aktiviteter på lokalt plan.

Der er ingen tvivl om, at MS-rådgiverne havde idéen om et sted eller et 

center for disse aktiviteter med sig i bagagen fra Danmark. De var alle lærere 

og havde arbejdet med ungdomsundervisning, en form som vi aldrig før har 

kendt til i El Salvador.

Det er Platformens store vision, at der blandt de unge rejser sig stemmer, 

der kan lede de nye generationer på vej til udformningen af et demokratisk og 

retfærdigt samfund, hvor viden ikke er afhængig af pengepungen. Vi ønsker 

at engagere og uddanne nye ledere, der er i stand til at kommunikere direkte 

til andre unge, uden at være afhængige af de store medier, der alle er styret 

af pengemagten. 

Derfor har Platformens aktiviteter et politisk sigte, men vi har fra starten 

gjort klart, at vi ikke går ind i partipolitik. Platformen tilhører alene dem, der 

arbejder og kommer her.

Vi ønsker at sikre stor deltagerstyring af vores aktiviteter. De fleste medar-

bejdere startede i Platformen som kursister, og derfor er der en klar kontinui-

tet bag denne form for styring og ledelse. 

”AT STÅ PÅ EGNE BEN 
HAR NOK VÆRE PLATFORMENS 
STØRSTE LAKMUSPRØVE”

ALEJANDRO 
JOSÉ 
LABRADOR

SAMTALER



ER NY GENERATION AF UNGE LEDERE
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan Platformen er organiseret og hvad det 

er, I kan man tilbyde kursusdeltagerne?

Platformen har sin egen faste stab på 11 medarbejdere under ledelse af en 

daglig leder, som er assisteret af en regnskabsmedarbejder. Alle ansatte arbej-

der med kursusplanlægning og administration, og en række medarbejdere har 

så ansvaret for at gennemføre de specifikke kurser.

Vi lægger årsplaner for at definere kursustilbud til de potentielle deltagere, 

som så i løbet af kursusforløbet er medansvarlige for udformningen af de en-

kelte aktiviteter. 

Vi indbyder til kurser, hvor deltagerne dygtiggør sig i strategisk kampagne-

planlægning med inddragelse af temaer som foto og andre visuelle udtryk. Li-

geledes lægger vi megen vægt på udnyttelsen af musik i kampagnearbejdet.

Kurserne løber over en periode på op til fem uger, og alle kursustilbud er 

fokuseret på at styrke kreativitet i aktivistarbejdet. Langt de fleste kurser forbe-

reder kursisterne på deltagelse i konkrete kampagner, så på den måde arbej-

der man med reelle og aktuelle problemer. 

Debatten om abortlovgivning og de presserende miljøproblemer har for ek-

sempel været mål for flere kursusforløb. Vi motiverer også udviklingen af nye 

lokale ledere gennem særlige strategikurser. 

I tæt samarbejde med MS/ActionAid modtager vi i løbet af året “globale 

frivillige” fra Europa på forberedelseskurser, inden de rejser videre til deres 

bestemmelsessted i regionen. Generelt er årets kursustilbud også åbne for 

deltagere fra andre lande i Mellemamerika, som deltager på lige fod med de 

nationale kursister.

Vi lægger stor vægt på at internationalisere kursusstedet her i El Salvador. 

Selv mange år efter krigens slutning har de fleste unge salvadoranere aldrig 

været udenfor landets grænser eller haft mulighed for at træffe unge fra udlan-

det her i El Salvador.

Hvordan sikrer I, at de unge får kendskab til Platformens profil og de kursustil-

bud, I har til de unge i El Salvador?

Vi søger at følge meget tæt med i, hvad der sker i landet blandt de unge. Her 

er vores bedste kontakter rundt omkring vores tidligere kursusdeltagere. 

I et godt stykke tid har vi vidst, at rapper-kulturen som ungt udtryk både for 

individualitet, men også for indignation over den manglende kontakt mellem 

mennesker, er et utroligt motiverende sted for mange unge. Vi har derfor orga-

niseret Rap-konkurrencer i hovedstaden, og til det andet Rap-event, vi afholdt, 

deltog der flere tusinde unge.

Så selv med små midler kan en Platform som vores være katalysator, og 

det skaber samtidig en mulighed for, at flere unge kender til vores aktiviteter. 

Vi er meget overbeviste om, at bevægelse og musik er utroligt vigtige ud-

tryk, og for et par år siden etablerede vi et MusikLab på vores center, hvor det 

er muligt for både kursusdeltagere og andre at få optaget deres musik og san-

ge, og med muligheder for at streame musikken i forskellige netværk. 

 Alejandro foran platformens 

lokaler i Suchitoto, sammen med 

venner og medarbejdere, fra 

venstre Ricardo Salinas, Isabela 

Rojas, Margarita Herrera og 

Edenilson Rivas.

På et aftenmøde i MS’ Café 

MellemFolk i Aarhus fortæller 

Alejandro om aktiviteterne på 

Platformen, som caféen har 

tænkt sig at støtte, sådan som 

også Café MellemRummet i 

København gør.

På bagvæggen i Café Mellem-

Rummet har frivillige begået et 

maleri, som fortæller om den bus, 

som caféens økonomiske støtte til 

platformen i El Salvador skal 

bruges til. Det vil gøre det muligt 

at gennemføre kurser rundt om i 

landet såvel som i nabolandene.
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VI FÅR STØTTE FRA MELLEMRUMMET
Med de aktiviteter I gennemfører, og det antal medarbejdere som skal aflønnes 

for deres arbejde på Platformen, så skal der trods alt en del penge i kassen. 

Hvordan sikrer I økonomien?

En meget stor del af vores årsbudget dækkes af midler fra MS, og flerårsbud-

getter udarbejdes og drøftes med MS’ kontor i København. Samarbejdet er 

baseret på en trepartsaftale mellem platformen, MS og formelt deltager også 

CRC, der i indtil dato er vores juridiske repræsentant i El Salvador. 

I samarbejdet med MS/ActionAid har det været forudset, at platformen 

gradvist søger at finde midler til drift og udvidelse af aktiviteterne hos andre 

donorer. Det er en opgave for den daglige ledelse. Ekstra midler kan også 

komme fra udlejning af kursusstedet til andre ligesindede organisationer. 

I forbindelse med udbygning af nye aktiviteter har vi modtaget støtte fra 

bl.a. Oxfam, og på de indre linjer prøver vi at effektivisere udnyttelsen af Plat-

formens kapacitet gennem udlejning, og vi håber i fremtiden at kunne finde 

national finansiering, som er tro overfor vor uafhængighed af politiske og øko-

nomiske interesser og derfor ikke kræver betingelser for at støtte os.

Og så skal det tilføjes, vi er utrolig glade for det bilaterale samarbejde, vi for 

tiden har med MS/ActionAids mødested i København, det som hedder “Mel-

lemRummet”, der jo på baggrund af frivilligt arbejde har været i stand til at bi-

stå os med mange hundrede tusinde kroner til nye kreative tiltag, fx køb og 

montering af en mobil enhed, der vil kunne bringe en række af Platformens 

redskabskasser for kampagnearbejde ud til unge i lokalområderne. 

Den anden café MS lige har startet i Aarhus, “MellemFolk” hedder den, har 

også ønsket at støtte os, når den får overskud.

MS har ikke længere et kontor i El Salvador, og ActionAid er ikke aktiv i Mellem-

amerika, så hvordan fungerer samarbejdet med MS egentlig?

Uden de sidste års finansielle støtte fra organisationen ville det ikke have været 

muligt at fastholde vores aktivitetsniveau. Og med ovennævnte eksempel fra 

samarbejdet med “MellemRummet”, helt i vores øjenhøjde, fornemmer vi det 

globale samarbejdes vigtighed. 

Vi er jo selv som unge sat på en meget udfordrende opgave med et stort 

ansvar overfor MS/ActionAid, som netop ikke længere har kontorer i regionen. 

Dette ansvar tager vi meget alvorligt, og vi føler selv, at vi har opnået store re-

sultater. At stå på egne ben har nok været Platformens helt store lakmusprøve. 

Vi lærer meget om ansvarlighed i disse år, og med den kollektive ledelse 

som demokratisk omdrejningspunkt har det nok som Platform været en fordel 

at skulle klare det hele selv med direkte ansvar overfor MS/ActionAid. 

Der er imidlertid også en bagside af medaljen. Det handler om, at vi ikke 

som andre platforme har haft oplevelsen af at være lige så meget en del af det 

større hele, som andre platforme i for eksempel Afrika. Vi håber, at de globale 

møder mellem de Globale Platforme i regi af ActionAid vil bringe os stadig 

tættere på det globale – og på organisationen selv. Vi står jo som salvadorane-

re midt i det globale.

Med de vilkår, unge mennesker vokser op under i El Salvador og i regionen i 

det hele taget, er der jo nok at tage fat på. Hvordan ser du platformen udvikle 

sig i de kommende år?

Udover vigtigheden af de globale aspekter, håber vi, at Platformen kan få et 

stærkere samarbejde med CRC, som jo også den dag i dag er en vigtig insti-

tution for lokaludvikling her i Suchitoto. Vi føler en forpligtigelse overfor denne 

organisation, som jo er vores direkte udspring og dermed også en del af vores 

arbejde med unge mennesker på det helt lokale niveau.

Samarbejdet mellem unge i Mellemamerika lader fortsat meget efter at øn-

ske. Det er en del af Platformens vision, at den gradvist øger sit regionale ud-

syn gennem aftaler med forskellige ligesindede organisationer og grupper af 

unge. Vi er i gang med at finde partnere i såvel Nicaragua og Guatemala.
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Der er masser af liv og latter i gården hos MS på Fælledvej denne 

eftermiddag, hvor vi har sat Astrid stævne. Hun tilhører den nye generation 

af unge, som i disse år sætter deres markante præg på foreningen. 

Som flere generationer før hende rejser hun ud med MS efter at have afsluttet 

gymnasiet, og efter oplevelser i Nepal og Vietnam er hun solgt til idéen 

om at kanalisere sin indignation ind i den type aktiviteter, MS kan tilbyde for 

at gøre unge danskere til globale medborgere.

GENERATION 9/11
Du tilhører en generation, som får verden ind gennem diverse medier døgnet 

rundt. Hvad er forklaringen på, at du godt ville ud og opleve verden på egen 

krop og med egne øjne, og ikke bare via de sociale medier?

Jeg var 10 år gammel, da hele verden sad klistret til skærmen den 11. septem-

ber 2001. I kølvandet fulgte en stærkere og stærkere retorik om “os og dem” 

og øget mistillid på tværs af kulturer. Det fik jeg et stort behov for at udfordre. 

Jeg nægtede at tro på, at verden var så sort/hvid, som vi konstant fik fortalt i 

medierne og af vores politikere. 

Det at vokse op i generation 9/11 betød for mig et stort behov for at gøre mig 

mine egne erfaringer med verden og de mennesker, der bor i den. For mig 

blev det derfor nærmest et politisk projekt at tage ud i verden og modbevise 

det unuancerede skræmmebillede af andre kulturer, jeg blev præsenteret for 

herhjemme. 

Jeg vil heller ikke udelukke, at min opvækst havde en betydning for, at jeg 

skelede til MS. Jeg er vokset op i et venstreorienteret hjem, hvor vi fra barns-

ben lærte at stille spørgsmål ved tilværelsen og samfundet, og hvor solidaritet 

blev betragtet som noget positivt. MS var en solid organisation, som man re-

spekterede, og derfor blev en rejse gennem MS også oplagt for mig. 

Din første rejse alene udenfor Europa går østpå med Global Contact, og du 

starter med en måneds ‘højskoleophold’ i Nepal. Hvad gik det ud på?

Allerede inden jeg færdiggjorde gymnasiet, vidste jeg, at jeg skulle ud med MS. 

Jeg var 20 år gammel og efter at have brugt et halvt års tid på at spare penge 

op, tog jeg af sted. 

For mig var det vigtigt, at det var mit eget projekt – min dannelsesrejse. Jeg 

tog derfor af sted alene og valgte destinationer, som hverken jeg selv eller mine 

forældre havde besøgt før. Nepal kendte jeg fra Steppeulvenes “Itsi Bitsi”, og 

Vietnam havde jeg lært om i gymnasiet.

Så det var vel igen behovet for at blive klogere på en del af verden, jeg 

havde hørt om, men aldrig oplevet med egne øjne og på egen krop. Et behov 

som driver mig den dag i dag, og som jeg heldigvis også kan mærke driver 

mange af de unge, jeg er med til at sende ud.

På højskolen i Kathmandu blev vi klædt på til at navigere samt bo og arbej-

de i en østasiatisk kultur. Vi fik redskaber til at arbejde som frivillige og blev 

undervist i alt lige fra sproget og historie til politiske forhold og konflikthåndte-

ring. 

Undervisningen var en kombination af teori og praksis, hvor vi eksempelvis 

først diskuterede fattigdomsproblematikker og derefter tog ud og snakkede 

med beboere i slumområder. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig endelig at få 

lov til at møde menneskene bag historierne, og at høre dem selv fortælle om de 

kampe, så mange af dem kæmper hver eneste dag.

Jeg husker tydeligt følelsen af at blive en del af et større netværk gennem 

ActionAid og Activista. Det var utroligt inspirerende at møde ligesindede unge 

passionerede nepalesere, der gennem aktivistisk frivilligt arbejde kæmpede for 

deres rettigheder. Vi drøftede verdenssyn og erfaringer, og det efterlod mig 

med følelsen af, at det mellemfolkelige møde på tværs af kulturer havde en 

kæmpe værdi. 

Efter opholdet i Kathmandu tager du videre til Vietnam. Det er naturligvis meget 

anderledes end Danmark, men hvad er det især, du husker tilbage på som en 

helt speciel oplevelse eller erfaring?

Efter Nepal tog jeg sammen med tre andre piger, jeg havde mødt på højskolen, 

til det sydlige Vietnam, hvor vi skulle bo og arbejde i tre måneder. Vi boede i en 

“VERDEN ER IKKE SÅ 
SORT/HVID SOM VI TROR”

ASTRID WIBORG JENSEN
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lille landsby, hvor der ikke havde været hvide siden Vietnamkrigen, hvilket be-

tød, at mange troede, at vi var amerikanere. På trods af det blev vi, lige meget 

hvor vi var, mødt med en enorm gæstfrihed og oprigtig åbenhed. Vi underviste 

i engelsk og hygiejne på små skoler, der lå midt ude i rismarkerne, og som vi 

hver morgen cyklede ud til sammen med vores vietnamesiske tolk. 

Noget af det, der står stærkest for mig, er den utrolige appetit på at uddan-

ne sig og lære om den verden, der omgav dem. Når vi underviste de lokale 

børn i engelsk, hang hele generationer ind ad vinduer og døre for også at være 

med. 

Det betød, at vi også begyndte at undervise efter skoletid på det lokale torv, 

hvor ung som gammel kunne møde op for at lære alt fra farver og grammatik til 

at udtale navnene på store personligheder. Første aften kom der vel en fem-

seks indbyggere. Til sidst var det nærmest hele landsbyen, som mødte op. 

JEG VAR VOKSET TI CENTIMETER
Mange, som er rejst ud med MS, fortæller, at det faktisk er sværere at komme 

hjem igen end at rejse ud. Oplevede du også det, og hvordan?

I overført betydning var jeg vokset mindst ti centimeter, da jeg landede i Ka-

strup lufthavn. Jeg havde fået sat perspektiv på min tilværelse og mødt skæb-

ner, der havde gjort et uudsletteligt indtryk på mig. 

Jeg husker, at jeg oplevede livet i Danmark som trivielt og danskere som 

hamrende forkælede. Værst af alt var oplevelsen af, at Danmark var gået i stå, 

mens min verden var vokset. Mistilliden, hverdagsracismen og splittelsen var, 

hvis ikke den samme, så forværret. 

Heldigvis betød det for mig en indignation, der kanaliserede sig ud i et 

endnu større behov for at engagere mig i MS’ arbejde. I tilbageblik manifeste-

rede den rejse sig på mange måder i form af et slags indre kompas, der også 

fik betydning for mit valg af uddannelse. 

Efter hjemkomsten startede jeg på RUC og tog – måske ikke så mærkeligt 

– en BA i Socialvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier, efterfulgt af en MA 

i Global Studies and International Development. Under mine studier fortsatte 

jeg med at rejse ud og blive klogere på verden, når jeg havde mulighed for det. 

Det betød bl.a. et semesters udveksling i Buenos Aires, backpackerrejse i Pa-

læstina og feltarbejde i Myanmar. 

En del af tankegangen bag ‘rejsen’ på MS-manér har altid været, at man ven-

der tilbage til Danmark og formelt eller uformelt deltager i et oplysningsarbejde 

over for andre danskere. Har du også gjort det?

Jeg plejer at sammenligne mig selv, og senere de unge mennesker, som jeg i 

dag er med til at sende ud i verden, med små frø, der har en umiddelbar glo-

bal spire. Her ser jeg MS som havende et kæmpe dannelsesansvar – og ikke 

mindst potentiale – i forhold til at gøde og vande disse frø, så de små spirer 

blomstrer, og de unge vokser op som globale medborgere. 

Det handler om at føle, at man er en del af noget større og, at det rent fak-

tisk nytter at handle og hæve stemmen. Jeg tror på, at hvis unge mennesker i 

en tidlig alder oplever, at verden er vedkommende og at deres stemmer bety-

der noget, så udvikler de sig også som mere ansvarsbevidste og reflekterede 

voksne mennesker. Det lyder måske lidt langhåret, men det er virkelig den 

erfaring, der driver mig i mit nuværende arbejde. 

Personligt engagerede jeg mig i forskellige MS-aktiviteter efter min hjemrej-

se, først som frivillig i MS’ Café MellemRummet, som fortæller på folkeskoler 

og gymnasier, som underviser på MS’ egne kurser, og senere som studenter-

medhjælper med ansvaret for MS’ frivilligprogram i Asien. 

I dag er jeg ansat som koordinator for MS’ globale praktikprogram og har 

stadig en stærk vision om at inspirere og ‘danne’ de hundredvis af unge, vi 

sender ud i verden, som solidariske verdensborgere. 

Du har i en ret ung alder valgt at arbejde for MS. Betyder det, at vi også vil møde 

dig her om tyve år? Eller ender du måske et sted derude i den store verden?

Der er ingen tvivl om, at jeg er MS’er helt inde i kernen og altid vil være det. 

MS er en organisation, der tør sige sin mening, være politisk og blande sig i 

debatten. For mig har det altid været noget af det, jeg har set som vores stør-

ste styrke. 

Det er dog nok også samtidig det, der kan dele vandene – enten er du vir-

kelig en MS’er, eller også kan du slet ikke holde det ud. Det betyder for mig at 

se, at jeg har nogen af Danmarks mest passionerede kollegaer. Der opstår 

altså en helt utrolig energi, når en hel arbejdsplads overordnet gerne vil noget 

med verden.

Desværre er “os og dem” retorikken ikke blevet mindre skarpt optegnet 

med årene, og behovet for en civilsamfundsorganisation som MS, der råber 

magthaverne op og hjælper andre med at hæve stemmen, når de ikke selv 

kan, er mere relevant end nogensinde før, både med afsæt i Danmark og i re-

sten af verden. 

Så jo, jeg har bestemt ingen planer om at skifte branche. Om det så bliver 

i MS resten af livet, det må tiden jo vise.
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MS startede sit program i Nepal i 1986, det første og eneste landeprogram 

i Asien. Efter en demokratisk opblussen i starten af 90’erne skærpes de politi-

ske modsætninger, da Maoisterne starter en ‘folkekrig’, som i begyndelsen af 

nullerne fører til krigslignende tilstande flere steder. Det er situationen, 

da Birgitte som nyuddannet socialantropolog følger sit hjerte og tager afsted 

som udviklingsarbejder for at bidrage til uddannelsen af de netop frigivne 

gældsslavers børn. Det blev mere dramatisk, end hun havde forestillet sig.

JEG VAR ANTROPOLOG MED HJERTET
Hvordan så Birgittes historie frem til det første møde med MS ud? Var det fami-

lie eller venner, som førte dig til MS, eller var det tilfældigheder?

Efter gymnasiet rejste jeg i flere omgange rundt alene, først i længere perioder i 

Sydamerika, og senere også i Asien. Første gang var i 1992, og det var vist lidt 

mærkeligt for min familie, for jeg tog bare afsted, uden at kunne tale spansk, 

landede i Quito lufthavn i Ecuador og tog en bus derfra. Allerede efter den før-

ste tur var jeg overbevist om, at jeg skulle studere noget, der kunne give mig 

værktøjer til at ‘gå ud og redde verden’.

Først faldt jeg over antropologi og kulturgeografi, og jeg valgte det sidste, sup-

pleret med en master i socialantropologi i London. Jeg var på feltarbejde i 

Ghana og Indien, og mit speciale handlede om mobilisering af ‘dalitter’, et 

meget politisk projekt.

Arbejde havde jeg ikke tid til, mens jeg læste, for jeg var aktivist i min fritid, 

og efter jeg kom hjem fra feltarbejde i Ghana i 1998 var aktivismen knyttet til 

MS. Fx var jeg med til at lave den store event ‘Fredag mod Fremmedfrygt’.

Når valget faldt på MS, var det fordi MS var mere politisk markeret end de 

andre NGO’er. Der var gang i så meget, og der var en fantastisk stemning, så 

jeg levede på det nærmeste inde i Borgergade. Alt var muligt, vi lavede vilde 

ting. Jeg har nogle af de sejeste mennesker i mit liv tilbage fra den periode.

Aktivismen førte til, at jeg i 2001 stillede op til Styrelsen og også kom ind i 

Forretningsudvalget. For mig var MS den vigtigste organisation, ikke bare på 

grund af arbejdet i Syd, men fordi det blev koblet til civilsamfundsmobilisering 

herhjemme. Det gjorde MS dengang, og det synes jeg, at MS gør igen i dag. 

Verdens problemer angår os alle sammen og alle steder. Vi er alle sammen 

forandringsagenter. Det er en af grundene til, at jeg har holdt fast ved MS.

Nu var du så færdig med studierne og i gang med en lovende karriere både 

som aktivist og politiker i MS – men du vælger alligevel at springe fra det hele 

for at rejse til Nepal som udviklingsarbejder. Hvorfor det?

Mange, jeg snakkede med, mente, at jeg skulle koncentrere mig om studierne 

og få en Ph.d., eller starte turen gennem FN-systemet. Men jeg ville ud og red-

de verden! At blive en del af et stort bureaukrati som FN tændte mig slet ikke. 

Jeg var antropolog med hjertet og ville ud, hvor der var møder med mennesker. 

At komme til Nepal som rådgiver for MS var perfekt. Selvom det var mig, 

der søgte jobbet, var min bedre halvdel Anders, der var freelance fotograf, med 

på idéen. Lad os bare komme afsted, sagde han. Kort efter ankomst begyndte 

han også at arbejde for MS i Nepal.

Der var mulighed for, at jeg kunne komme til at arbejde med ‘dalitter’, som 

var mit speciale, men det var hos to meget små organisationer. En anden mu-

lighed var ‘Backward Society Education” eller BASE, som var blevet startet i 

1985 for at kæmpe for de såkaldte ‘kamaiyaers’ (gældsslavers) rettigheder. Her 

skulle jeg beskæftige mig med oplysning og fortalervirksomhed, både på det 

jordnære plan lokalt og helt op til det højeste politiske niveau.

Jeg var ikke i tvivl om, at BASE var sagen for mig. Heller ikke selvom jeg fra 

tidligere og nuværende MS-frivillige godt vidste, at der var problemer med or-

ganisationen. Desuden var Nepal plaget og præget af en voldsom og voldelig 

politisk konflikt i de her år, så det var ikke et let miljø at komme ind i.

Det første halve års tid i Bardia ved grænsen til Indien boede jeg faktisk 

alene i en lille lejlighed det meste af tiden, fordi Anders skulle gøre nogle ting 

færdige. Men det gjorde ikke så meget, for jeg havde travlt med at lære at tale 

nepalesisk. Jeg ville være i stand til at tale nepalesisk, som blev brugt i orga-

nisationen og på skolerne, så jeg brugte masser af tid på at snakke med folk 

i landsbyerne og. Det gav mig hurtigt lokale venner og hjalp mig med at vinde 

tillid i lokalsamfundet.

”VERDENS PROBLEMER 
ANGÅR OS ALLE – VI ER ALLE 
FORANDRINGSAGENTER”

BIRGITTE LIND PETERSEN
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JEG FØLTE MIG TÆT FORBUNDET TIL DISSE MENNESKER
Du kommer til Nepal efter at MS i samarbejde med Operation Dagsværk lige 

har kørt stor kampagne for uddannelse til gældsslavernes børn, og der er ind-

samlet over 7 mio. kr. Det må have været en stor udfordring at gå i gang med?

Den på mange måder store udfordring var bl.a., at partneren ikke vidste ret 

meget om projektet, da pengene var blevet samlet ind. Tanken var også, at de 

lokale myndigheder skulle være medfinansierende, og i det hele taget føle reelt 

medejerskab, og det var en stor og ny udfordring.

Men reelt var der meget lidt, som var forberedt, fordi organisationen var 

overvældet og stadig manglede at ansætte en del af de folk, der skulle ud-

føre projektet. Desuden besværliggjorde konflikten arbejdet. Hidtil havde MS 

hjulpet med organisations opbygning – nu var det pludselig et stort ambitiøst 

projekt, der skulle gennemføres. 

Bare det at informere de lokale skoler, for slet ikke at snakke om gældssla-

vefamilierne, om hvad det gik ud på, var en formidabel udfordring. Der skulle 

ansættes en masse kvalificerede mennesker, og det var ikke ligefrem, fordi det 

vrimlede med den slags i et område præget af politisk vold og ufred.

Jeg gik meget op i, at vi skulle motivere skoleledere, lærere og forældre 

gennem ‘eksponering’, for det nytter ikke at docere. Det er meget bedre, at folk 

selv mærker en begejstring ved at møde andre folk i samme situation. Hvis de 

så noget i praksis, som virkede inspirerende, kunne de tage det med hjem, og 

vi kunne snakke om det. 

Vi kunne ikke rigtig finde nogle gode eksempler i Nepal, så vi besluttede at 

fylde nogle MS-biler med repræsentanter fra skolerne og ministeriet og køre 

ud gennem Indien op til Ladakh nord for Kashmir, en tur på tusind kilometer. 

Der var vi i tre uger, for at se hvordan organisationen SECMOL havde været 

med til at revolutionere uddannelsessystemet og inddraget de lokale. Det var 

helt vildt, for vores partnere havde stort set aldrig været uden for Nepal, men 

det var meget inspirerende og lige det, der var brug for i starten af projektet. 

Jeg er ikke i tvivl om, at der nok var folk i BASE, som var mest interesse-

rede i pengene, og mindre i min rolle som rådgiver. Omvendt vil jeg sige, at 

vores nyansatte medarbejdere viste et kæmpe gå-på-mod og lyst til at bruge 

mig, fordi jeg havde godt kendskab til substansen og desuden talte godt nok 

nepalesisk til, at jeg kunne snakke med alle. Vi havde et godt samarbejde, og 

jeg forsøgte at støtte så godt jeg kunne, men det blev ofte lavpraktisk grundet 

opgavens overvældende karakter.

Problemet var nok så meget, at de ikke kunne bruge mig godt nok, fordi 

organisationen var svag på distriktsniveau og havde kraftigt vokseværk, og 

fordi konflikten konstant besværliggjorde arbejdet. Måske havde det været 

bedre, hvis jeg havde været det, vi kaldte for ‘roaming’, altså en slags ‘omvan-

drende udviklingsarbejder’, hvor jeg kunne rådgive flere partnere over en læn-

gere periode, og sørge for at komme til partneren, når den havde bruge for lige 

præcis mine råd. 

På den anden side var det lige på det tidspunkt umuligt at bevæge sig sær-

lig meget rundt på grund af den væbnede konflikt. Konflikten gjorde nok også, 

at jeg følte mig tæt forbundet til stedet og de mennesker, jeg arbejdede med. 

Ingen tvivl om, at vi spillede en rolle for de lokale, ligesom de gjorde for os, ikke 

mindst fordi vi som udlændinge kunne gøre nogle ting, som de lokale ikke kun-

ne, f.eks. presse hær og politi, når de begik overgreb på folk, vi arbejdede med. 

Så det var i realiteten en stilling med en syv dages arbejdsuge, for sådan 

bliver det, når man lever midt i en konflikt. Det handlede også hele tiden om 

at forholde sig til her-og-nu problemstillinger, som der ikke stod noget om i 

stillingsbeskrivelsen. 

Alt var usikkert. Lige pludselig blev skolerne lukket i to uger på ordre fra 

Maoisterne! Det betød selvfølgelig, at det, vi havde planlagt i forhold til Ope-

ration Dagsværk projektet, var svært at gennemføre. Så meget desto mere 

imponerede var de ting der faktisk blev opnået. Det var ‘på trods’ og løftet af 

en fantastisk samarbejdsånd.

‘SÅ ER DET NU, BIRGITTE!”
Hvor godt forberedt var du på det politiske landskab, du blev sendt ind i, når du 

tænker tilbage? Var det overhovedet forsvarligt?

Vi nåede faktisk til det punkt, hvor vi næsten ikke registrerede eller snakkede 

om, at der havde været en bombesprængning, som fik vinduerne i landsbyen 

til at klirre. Jeg vidste godt på forhånd, at tingene var uforudsigelige, men ufor-

udsigeligheden var større, end vi forventede.

Om det var forsvarligt eller ej blev bestemt diskuteret, og kraftigt diskuteret 

endda. Mange var kritiske over for landekontorets holdning, som lidt var, at 

vi derude måtte bruge vores partnere samt sunde fornuft og dømmekraft. I 

Kathmandu vidste man ikke noget om de lokale forhold. Det synspunkt havde 

jeg det sådan set fint med, for det eneste, jeg tænkte på, var, at jeg ikke ville 

forlade mine partnere.

Vi drøftede, hvordan vi skulle forhold os, hvis det og det skete, for der var 

en formodning om, at Maoisterne ville sætte det helt store angreb ind. Hvad 

gjorde vi så?

Til sidst blev vi bedt om at tage afsted, fordi jeg var højgravid. Sammen 

med Anders lå jeg under bordet, mens der blev skudt ved politistationen lige 

ved siden af. 

Det lykkedes os efter et døgns tid at komme igennem på satellittelefon til 

Kathmandu og snakke med MS’ leder, og hun sagde: “Så er det nu Birgitte!” 

Hvorefter jeg begyndte at græde. Jeg ville ikke væk.

Men sådan skulle det være, og vi holdt møde med medarbejderne. Mao-

isterne havde barrikaderet landsbyen med jordvolde i hver ende, og at komme 

ud i bil var ikke så enkelt. Medarbejderne kontaktede alle, der kunne være 

behjælpelige. Vi fik at vide, at vi på et bestemt tidspunkt skulle gå til fods over 

den første bombevold, gå et par kilometer og stå på en bus, som kunne køre 

os til den næste landsby.

Vi gjorde, som der blev sagt, jeg vrælende, med min lille rygsæk som ene-

ste bagage. Da vi kom til Kathmandu, var jeg så påvirket af hele situationen, 

at jeg bare havde brug for at tage det stille og roligt i en måneds tid. Pludselig 

opstod der en kortvarig våbenhvile, som gjorde det muligt for os at tage tilbage 
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 Backward Society Education 

(BASE) vandt i 2000 et årelangt 

opgør med Nepals feudallignende 

storbønder, da regeringen beslut-

tede at frigive de såkaldte “kamai-

yaer” – gældsslaver. Det betød 

også, at de tidligere gældsslavers 

børn kunne komme i skole. 

I første omgang i små lokaler byg-

get af ex-kamayerne selv af træ 

og ler i deres bosættelser 

i junglen.

Operation Dagsværk indsamlin-

gen i 2002 endte med et resultat 

på godt 7 mio. kr. Pengene gik 

til etablering af flere skoler for 

kamaiyaernes børn, i tæt samar-

bejde med myndighederne og 

under ledelse af BASE. Det var en 

vigtig del af projektet at opmuntre 

forældrene til at lade deres børn 

komme i skole, og få resten af 

lokalsamfundet til at bakke op.

For at hente inspiration til det 

projekt, som blev finansieret af 

pengene fra Operation Dagsværk 

indsamlingen, kørte Birgitte og 

partnerne fra BASE og kommunen 

omkring 1.000 km gennem Indien 

og ind i Ladakh, hvor man har 

udviklet modeller, som kunne 

inspirere.

Birgitte arbejdede som rådgiver 

tæt sammen med BASE Bardiyas 

teater-gruppe. De brugte forum-

teater til at skabe debat om prob-

lemer, der var hyppigt forekom-

mende i lokalsamfundet, f.eks. 

at mange børn skulle arbejde i 

stedet for at gå i skole. Det var 

altid et tilløbsstykke og en effektiv 

måde til at lave oplysning på og 

sikre lokal involvering. Her er Juna 

og teatergruppen i gang.

Kvinder i demonstrationstog på 

kvindernes internationale 

kampdag den 8. marts. Tharu-

erne, som er den etniske gruppe 

BASE primært støtter, mødte altid 

talrigt op til protester for deres 

rettigheder. Det var også en vigtig 

grund til, at gældsslaveriet blev 

opløst.

Planlægning i et klasseværelse 

sammen med Tanuja, der var leder 

af medarbejderne i BASE Bardiya. 

Ud over at bygge små skoler i 

ex-kamaiyaernes bosættelser, 

skabte BASE med Dagsværkpro-

jektet modeller for inkluderende 

og børnecentreret undervisning på 

udvalgte kommunale skoler.



til landsbyen for at pakke vores ting. Det lykkedes, og til sidst blev vi sat på et 

fly til København.

Jeg endte derfor med at føde i København, men fire uger efter fødslen var 

vi tilbage i Nepal, denne gang med bopæl i Kathmandu, for min landsby var 

ikke egnet til et stille og roligt familieliv med en nyfødt datter. Det var jeg ked 

af, men det kunne ikke være anderledes. 

Du har understreget betydningen af sproget, så man kan komme ordentligt i 

kontakt med de mennesker, man skal rådgive. Hvad vil du ellers pege på?

Det er bestemt godt at have noget faglighed, men det allervigtigste er at være 

helt grundlæggende åben og nysgerrig og ydmyg. Ikke ydmyg på den måde, at 

man skal underkende sin egen viden, men at man ikke bygger sine antagelser 

på sin egen baggrund. Så lærer man at navigere og at komme ind til de men-

neskelige relationer, som er afgørende. Så kan man måske gøre en forskel. Det 

er jo den måde, MS arbejder på.

I mit tilfælde var jeg skolet som antropolog, og den faglighed gav mig helt 

sikkert nogle fordele. Jeg havde min redskabskasse og måde at angribe tin-

gene på, herunder også min aktivistiske baggrund fra MS. Og så elsker jeg at 

lære nye mennesker, steder og måder at kende.

Den deltagerorienterede tilgang var noget, jeg havde arbejdet med gennem 

helt mit studie. For mig var det derfor naturligt ikke kun at gå til den person i 

landsbyen, som alle mente, man skulle gå til for at finde svarene. Jeg kunne 

godt navigere bagom tingene, uden af den grund at gå bag om nogen! Jeg var 

mindre tæt på de højeste i organisationen end på fodfolket.

På det tidspunkt, du var i Nepal, var der en Policy Advisory Board med et flertal 

af lokale resursepersoner. Hvordan håndterede bestyrelsen den meget vold-

somme polarisering, som Nepal var præget af? Snakkede man om det?

Det tog noget tid. Der var en tendens til, at man helst ikke ville tale om kon-

flikten. Nepal er kendetegnet ved at være meget hierarkisk, og det kan være 

svært at tale højt om de vanskelige ting. Det var jo ikke frihedskæmpere, som 

sad rundt om bordet. MS ville godt have kvinder og lavkasterepræsentanter 

med, men det var svært. De, der endte med at komme med, var svage og 

kunne ikke for alvor udfordre dem i toppen af hierarkiet.

Alligevel er det interessant, at mange snakkede om, at MS var unik, fordi vi 

i det mindste prøvede. Bare det, at partnerne blev inviteret med, var mere end 

hvad andre organisationer gjorde, og det havde en vigtig symbolsk betydning. 

Det snakkede man skam om ude omkring, også i ministerierne. Det syntes de 

var ret vildt! 

Selv var jeg nok frustreret over, at vi ikke kunne komme videre med at høre 

de undertrykte stemmer. På den anden side må jeg indrømme, at det var nød-

vendigt at starte et sted. Lidt ligesom årsmøderne, som jeg havde det noget 

ambivalent med, selvom det var et forsøg på at møde alle partnere.

Her transporterede vi partnere til Kathmandu fra hele landet, og sad lange 

dage og hørte på oplæg. Hvordan skulle de kunne byde ind? Måske ikke så 

meget som vi kunne ønske, men i det mindste viste MS, at vi var villige til at 

lytte. Det handlede ikke bare om at give dem en pose penge, og så kunne 

de ellers gøre, som de havde lyst. Jeg er ikke i tvivl om, at det har været en 

oplevelse, som vores partnere har haft glæde af og lært af. Det har mange af 

dem sagt.

Man skal altså ikke undervurdere betydningen af den måde at arbejde på, 

og jeg tror det er én af grundene til, at MS’ renommé i Nepal stadig er så godt, 

så mange år efter. 

Og så havde det en stor betydning at vi var venner og kolleger – det er det, 

der varer ved mange år efter. Det er fantastisk stadig at diskutere social foran-

dring med Nepalesiske venner.

OM NEPALS GÆLDSSLAVER
I juli 2000 besluttede Nepals regering at ophæve et system med “gældsslaveri” 

(Kamaiya-systemet), som blev udviklet i lavlandet mod grænsen til Indien, 500 

km vest for hovedstaden Kathmandu. Systemet blev udviklingen i starten af 

1960’erne, da højkastefolk fra bjergene slog sig ned i lavlandet og ved hjælp af 

snyd, bedrag og vold franarrede Tharuerne den jord, de havde dyrket gennem 

generationer.

For at være i stand til at købe såsæd og andre input til dyrkningen, var Tha-

ruerne fx tvunget til at optage lån hos deres nye herremænd. Det er skæbnens 

ironi, at de derefter var nødt til at arbejde på den jord, de oprindeligt ejede, for 

at betale lånet tilbage. Reelt kom de aldrig ud af gælden, fordi renten fortsatte 

med at stige.

Backward Society Education (BASE), med Dilli Chaudhary som en karis-

matisk leder, førte gennem flere årtier an i den kampagne for frigørelse, som 

omsider gav resultat i 2000. MS støttede BASE, i starten mest med udviklings-

arbejdere, og efter frigørelsen med de omkring 7 mio. kr., som blev indsamlet 

af Operation Dagsværk. 

Fra starten var håbet, at mere end 100.000 Kamaiyaer ville blive frigjort. Det 

var også hensigten med regeringens beslutning, men det gav ikke automatisk 

de frigivne ret til jord og penge til at leve for. Mange år senere kunne man kon-

statere, at en stor del af de tidligere gældsslaver levede et liv, som ikke var så 

forskelligt fra dengang de var slaver. Men at mange børn fik glæde af de skoler, 

MS var med til at bygge, er der ingen tvivl om.
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Optagelsen som fuldgyldigt medlem af ActionAid International fandt sted en 

varm junidag i 2010 i Bangalore i Indien, hvor alle føderationens medlemmer 

var samlet. Hermed trådte MS ind i en ny æra, hvor de værdier, som havde 

styret foreningen siden 1944, og de praksisser, som var blev udviklet gennem 

mere end seks årtier, fik endnu stærkere global gennemslagskraft. Nogle år 

senere ramte flygtningestrømmen Danmark og mobiliserede MS’ medlemmer 

og aktivister til at bidrage med den mellemfolkelighed, som MS har bidraget 

med lige siden 1944.

VI ER NU ACTIONAID
Gennem medlemskabet af ActionAid International (AAI) søgte MS bl.a. en glo-

bal opkobling, fordi kampen mod fattigdom og favntag med fattigdommens 

og ulighedens strukturelle årsager kræver, at kræfterne forenes på tværs af 

lande og kontinenter. MS kunne med sin profil og sine historiske erfaringer og 

kompetencer styrke AAI på en række punkter. Og MS ville for alvor flytte magt 

fra Nord til Syd, styrke folkelig deltagelse og forankre ansvaret for indsatser og 

forandringer hos de mennesker, det hele handler om. 

Nu rykkede MS op i en anden liga og udgjorde det danske ben i en global 

rettighedsbaseret organisation. Et nyt kapitel i solidaritetsorganisationens lan-

ge liv var indvarslet.

Sigende for den politiske tid, der var begyndt at tegne sig, var der i selvsam-

me uge i juni 2010 en demonstration i Danmark, som MS var medarrangør af. 

Hoveddemonstrationen var mod VK-regeringens såkaldte genopretningspak-

ke, og den fik tusindvis af mennesker på gaden. Ulandsorganisationerne stille-

de også op. Under parolen "Fair bistand" var kravet at stå fast på en fortsat 

stærk dansk udviklingspolitisk profil og stoppe nedskæringerne i udviklingsbi-

standen. Det skulle vise sig at blive et helt centralt politisk kursskifte i dette årti. 

I dag er MS med til at gøre 

træning af aktivister over hele 

verden mulig. Her er det unge 

kvinder, som er aktive på den 

Globale Platform i Bangla-

desh, hvor der undervises i 

hvordan man gennemfører 

kampagner, og hvor der fx 

gøres noget ved alt det affald, 

som er en trussel mod befolk-

ningens sundhed.
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Sommeren var således både præget af bekymringen for den danske politiske 

udvikling, på et bagtæppe af næsten 10 år med VK-regeringers indhug på 

udviklingsbistanden, og hvor store forandringer, der mon var i sigte for MS. 

Efter to års indledende integrationsproces var MS nu fuldgyldigt medlem af 

AAI. Organisatorisk betød det bl.a., at MS fik fuld stemmeret i AAI’s generalfor-

samling. Samtidig ville det styrke både programarbejdet i syd og arbejdet med 

politik, fortalervirksomhed, kampagner og fundraising. MS brugte dygtigt sin 

indflydelse, og medlemskabet betød, at MS nu fik ansvar for at lede og koordi-

nere AAI’s arbejde med demokrati og regeringsførelse i omkring 35 lande. 

Det var stadig ambitionen at skabe handlerum for mennesker, som drevet 

af solidaritet vil være med til at forandre og forbedre verden. Så det var helt i 

MS’ ånd, at ansvaret for at koordinere og opbygge AAI’s aktivistorganisation 

“Activista” tilfaldt MS. 

Én af de mere 'kulturelle' forandringer, der krævede opmærksomhed, var at 

fastholde og videreudvikle MS som en medlemsbaseret og demokratisk for-

ankret forening i Danmark og samtidig tage aktivt del i den nye 'familie', MS var 

blevet en del af. Der blev brugt mange ord om det ‘lille vi’ og det ‘store vi' og 

om at flytte perspektivet fra at være 'MS i ActionAid' til 'VI er ActionAid'.

Fokus kunne i sagens natur ikke alene være på, hvordan MS skulle fasthol-

de og videreudvikle sin kerne af medlemsdemokrati og folkelig forankring. Der 

måtte også vare fokus på at påvirke og skabe sig rum til indflydelse på AAI’s 

udvikling og prioriteringer. 

Da føderationen i 2011 vedtog sin nye strategi “People's Action to End 

Poverty”, kunne MS glæde sig over klare fingeraftryk. Der var tale om en poli-

tisk tilgang til udvikling og fattigdommens strukturelle årsager, med vægt på 

demokrati og indflydelse, kvinder, unge og kampagnearbejde. 

I MS’ egen strategi var ambitionen bl.a. organisering og træning af unge og 

et styrket kampagnearbejde og deltagelse i AAI’s internationale kampagner for 

omfordeling af resurser som jord og skat, arbejdet med sociale bevægelser, og 

prioritering af fortalervirksomhed og indflydelse på både dansk og europæisk 

politik. 

Ikke nok med at MS søgte og fik indflydelse på AAI-strategien. Selve orga-

nisationens udvikling og prioriteringer var også områder, som man søgte ind-

flydelse på. Det var en klar prioritering for MS at fastholde ambitionen om in-

ternationalisering og demokratisering. Og det blev bl.a. sikret gennem aktiv 

deltagelse i føderationens generalforsamlinger og bestyrelse. 

VIGTIGE BEGIVENHEDER
2010 MS bliver fuldt medlem af Action Aid International. – MS åbner i febru-

ar sine sovesale i København for hjemløseprojektet “Giv din hånd” og 

akutberedskabet “En Varm Seng” i den kolde vinter. – MS åbner Cafe 

MellemRummet, hvor et nyt, sprudlende miljø af frivillige er rammen 

om socialt samvær og et væld af forskellige arrangementer. 

2011 MS’ arbejde med demokratifokus evalueres positivt. Evalueringen 

fremhæver MS’ partnerskabstilgang, der er udviklet over mere end 20 

år. Den har været relevant og effektiv og er meget værdsat af de ca. 

170 partnere. Den betegnes som “en ægte støtte” med en åben dialog 

baseret pa gensidig respekt og tillid. 

2012 MS vedtager strategi for 2012-17: “Together Against Poverty”.

2013 Der indgås ny regeringsaftale mellem Tanzania og Danmark om træ-

ningscentret TCDC. – MS køber bygningerne på Fælledvej 12 og 

Ravns  borggade 11.

2014 MS afleverer over 35.000 underskrifter for en dansk anerkendelse af 

Palæstina til udenrigsminister Martin Lidegaard. – MS etablerer de før-

ste samarbejder med Bispebjerg og Tingbjerg lokaludvalg om støtte til 

samarbejde med ungdomsklubber på Nørrebro og i Nordvest. 

2015 MS engagerer sig aktivt i arbejdet med at sikre flygtninges forhold og 

rettigheder i Danmark og Mellemøsten. – Der indsamles 1 mio. kr. til 

arbejdet med syriske flygtninge i Jordan og Libanon. – I forbindelse 

med Folketingets åbning overrækker MS 53.339 underskrifter til uden-

rigsminister Kristian Jensen med krav om at øge støtten til nærområ-

derne og sikre flygtningene i Danmark en anstændig behandling. – 

Folketingets historisk store nedskæring af udviklingsbistanden 

ram  mer MS med en reduktion på over 40 millioner for 2016. Dette re-

sulterede bl.a. i lukning af programmet i Nicaragua. – MS åbner hostel 

“GlobalHagen” i bygningerne i Ravnsborggade 11. – Det årlige Råds-

møde beslutter at udfolde rettighedsarbejdet i Danmark. Beslutningen 

bliver fulgt op med en første donation fra TrygFonden på 3,4 mio. kr.

2016 MS er med til at etablere “Africa Rising”, et netværk af afrikanske ci-

vilsamfundsorganisationer, samlet på træningscenteret MS-TCDC i 

Tanzania. – MS bliver strategisk partner for Roskilde Festival over en 

treårig periode med et tematisk fokus på ulighed. – I samarbejde med 

sociale bevægelser arrangerer MS solidaritets- og fredsdemonstrati-

on foran Christiansborg under parolen “Save Aleppo”. 

2017 MS modtager en ny femårig bevilling fra Udenrigsministeriet. – Strate-

gi for perioden 2018-22 vedtages med titlen “Fællesskaber for en bæ-

redygtig og retfærdig verden”. – MS samler civilsamfundet i protest 

mod stop for modtagelse af kvoteflygtninge. 80.000 danskere har ind-

til videre skrevet under.

2018 Cafe MellemFolk – en frivilligdrevet café – åbner i Århus. – Frivillig- 

gruppen Aktive Pensionskunder bliver etableret.

2019 MS fejrer sit 75-års jubilæum den 24. januar 2019 med stor fest i loka-

lerne på Fælledvej.

MS OG DET ARABISKE FORÅR
I 2011 brød Mellemøsten og Nordafrika i brand. Oprøret, som i medierne blev 

kaldt for det “Det arabiske forår”, omfattede lande som Tunesien, Egypten, 

Syrien, Bahrain og Yemen, hvor mennesker protesterede mod deres regimer 

og krævede brød, frihed og retfærdighed. 

MS havde gennem flere år haft som ambition at arbejde med Mellemøsten 

og Nordafrika, lige siden Det Arabiske Initiativ opstod i 2003. Da Karikaturkri-

sen ramte Danmark i nullerne, stablede MS i løbet af ingen tid et Next Stop 
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Mellemøsten på benene. MS’ engagement i Israel-Palæstina-konflikten har 

gennem tiden skiftevis været op- og nedprioriteret, men i disse år har MS pri-

oriteret at være aktiv i kampen for rettigheder i de besatte palæstinensiske 

områder. 

I det arabiske forårs første måneder var MS ofte til stede bag mikrofonen, 

når unge dansk-arabere stablede støttedemonstrationer på benene i Køben-

havn, ligesom MS var begyndt at få en klar stemme og rolle i Palæstinaarbej-

det. MS insisterede på, at MS’ og AAI’s rettighedsbaserede tilgang med fokus 

på støtte til folkelige bevægelser, organisering og mobilisering og at skabe 

handlerum til unge, gav god mening i regionen.

Der var naturligvis stor glæde, da MS i 2017 fik tildelt flere midler fra uden-

rigsministeriet for perioden frem til 2021. En del af pengene skulle bruges i 

Mellemøsten til afhjælpning af humanitære katastrofer – for humanitær nød-

hjælp er nu et nyt arbejdsområde for MS i kraft af AAI-medlemskabet. Det lig-

ger i fin forlængelse af MS’ arbejde i flere år med støtte til flygtninge i nærom-

råderne. 

DEN AKTIVISTISKE OG FRIVILLIGE NERVE
Frivillighed og aktivisme har altid boet i og kendetegnet MS. Det handler bl.a. 

om at skabe handlerum for mennesker, der er drevet af en lyst og vilje til at 

forandre verden, være del af et fællesskab og dér kæmpe for retfærdighed. Ja, 

det var vel fra starten den egentlig nerve i MS.

I dette årti blev det bl.a. til Fair Fælled, demonstrationer, åbning af Café 

MellemRummet i København og senere Café MellemFolk i Aarhus. Internatio-

naliseringen af denne form for engagement har MS taget med ind i AAI. De 

globale platforme rundt om i verden er ikke mindst platforme for ungdomsak-

tivisime og organisering, der giver unge mulighed for at medvirke til forandring 

af deres samfund.  

At der er voksende brug for organisering og mobilisering for solidt dansk 

engagement i kampen mod fattigdom og uretfærdighed blev på flere måder 

indvarslet med demonstrationen for Fair Bistand i 2010, som symbol på de 

paradigmeskifter og store politiske omvæltninger, der skulle komme til at præ-

ge årtiet.

Udviklingen i antallet af medlemmer og bidragsydere tyder på, at der er lyst 

og opbakning til dette. Medlemstallet er nu på omkring 24.000. Demonstratio-

ner og kampagner, frivillighed og aktivisme viser sig at være levedygtige stør-

relser i det 21. århundrede.

Og det skulle hurtigt vise sig, at der var brug for flere muskler, kapacitet og 

modstandsdygtighed blandt civilsamfundsorganisationerne både i Danmark 

og globalt. Finanskrisens dønninger var voldsomme, både økonomisk og poli-

tisk. Udviklingsbistanden og den globale ambition om, at lande skal give 0,7 

procent af BNI, kom under pres. Donorlandene, også Danmark, vendte i sti-

gende grad blikket indad.

ET SAMMENFALD AF KRISER KRÆVER LEDERSKAB
Sammenfaldet af kriser – finanskrise, klimaforandringer, fødevarekrise og sult, 

ulighed, tillidskrise i det internationale system og et historisk stort antal men-

nesker på flugt – fik store konsekvenser for verdens fattige og marginaliserede. 

AAI og MS var aktive i debatterne, i form af politikpapirer, rapporter og offentlig 

debat. Vi insisterede på, at de kombinerede udfordringer kræver solidt politisk 

lederskab. Desværre måtte vi konstatere, at verdens ledere langt fra gjorde 

nok. 

Igennem årtiet har MS søgt indflydelse baseret på argumenter og mål om 

"Et globalt ansvarligt Danmark". Sammen med andre organisationer har vi in-

sisteret på, at klodens udfordringer er så alvorlige, at der ikke er råd til at lade 

være. Hensynet til udviklingslandenes interesser og behov må integreres i kli-

mapolitik, handel, landbrug, osv. – ellers får vi ikke bugt med fattigdommens, 

marginaliseringens og migrationens strukturelle årsager. Debatten om, hvor-

dan disse ting hænger sammen, har aldrig rigtigt fået tag i danske politikere. 

Den oplagte chance for et paradigmeskifte var vedtagelsen af de globale mål 

for bæredygtighed (SDG’erne) i FN i sensommeren 2015. Alverdens statsledere 

talte fra FN’s talerstol om behovet for at handle nu for at give en bedre verden 

videre til vores børnebørn. Det har betydning også for MS, der har bæredygtig 

udvikling i sin formålsparagraf; og MS er i AAI en af hovedkræfterne bag styrkel-

sen af det fokus i føderationen. Men hullerne i de konkrete indsatser for at reali-

sere den transformative dagsorden, som verden blev enig om, er store.  

Paradoksalt nok var 2015 også året, hvor ulighedskrisen for alvor slog 

igennem og blev synlig i form af migration og flygtningestrømme. De store 

sammenhænge blev tydelige for øjnene af os. Flygtninge gik på landevejene. 

Nyheder om migranter, der forsøgte at komme over Middelhavet for at nå 

Europa, skabte en krise, der endnu ikke er overkommet, og som desværre har 

sat det internationale samarbejde på alvorlig prøve. 

Ser man sig omkring i det danske politiske landskab, er der stadigt færre 

politiske kræfter, der stiller sig på internationalismens side og lægger kræfter i 

at skabe praktiske løsninger. 

Det danske civilsamfund mærker også krisen. Flere oplever udskældning 

fra Christiansborg, mens andre bekymres over, at sammenholdet og modet til 

at stå imod, synes svækket.

I efteråret 2015 fremlagde regeringen et finanslovsforslag, der af MS blev 

betegnet som et “historisk nulpunkt i Danmarks internationale arbejde for bæ-

redygtig udvikling, præget af total mangel på fornemmelse for den alvorlige 

situation, verden omkring os befinder sig i”. 

PARADIGMENSKIFTE I DANSK UDVIKLINGSPOLITIK
Der havde på tværs af politiske skel i mange år været opbakning til en stærk 

dansk udviklingsprofil, udtrykt gennem 1 procent af BNI i bistand. Den am-

bition er nu fravalgt af et bredt flertal pa Christiansborg. Det er spørgsmålet, 

om der overhovedet er opbakning til at prioritere det lange seje træk og den 

langsigtede fattigdomsbekæmpelse, som ellers er et åbenlyst element i hånd-

teringen af de mange kriser.
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Skiftet er paradoksalt set i lyset af, at Danmark af bl.a. den amerikanske tæn-

ketank Center for Global Development placeres på førstepladsen for vores 

udviklingssamarbejde fire år i træk 2012-15. Især fremhæves dansk bistands 

kvalitet og fattigdomsorientering. Også OECD’s udviklingskomité har igennem 

årene haft rosende vurderinger af Danmarks udviklngisbistand. 

FORMÆND
2007-13  Trine Pertou Mach 

2013- Helle Munk Ravnborg

GENERALSEKRETÆRER
2006-16  Frans Mikael Jansen

2016-  Tim Whyte

Men konsensus om denne form for aktivistisk udviklingspolitik var slut. Alle-

rede i 2013 varsler Venstre en markant nedgang i bistanden, og den social-

demokratisk ledede regering havde i sit regeringsgrundlag fra 2011 reduceret 

det til et mål at nå op på de 1 procent igen, men uden at sætte årstal på. Den 

opfyldte heller ikke målet. I valgkampen i 2015 opgav regeringspartierne helt 

at sige, at bistanden skulle stige. Man ville prioritere sygehuse, ældrepleje og 

de små børn.

Bruddet var definitivt. I 2015 lå bistanden på 0,85 procent, og i årene der-

efter blev den skåret til det laveste niveau i tre årtier – i 1983 var den på 0,73 

procent. I realiteten er der en ny konsensus om, at Danmark ikke længere skal 

søge at spille en ‘stormagtsrolle’ på udviklingspolitikkens område. 

Civilsamfundet rejser gennem årene kritik af de massive udhulinger. Ikke 

alene er de samlede midler, der kaldes udviklingsbistand, faldet drastisk, men 

midlerne dækker over stadigt flere ting – sikkerhedspolitik, erhvervspolitiske 

tiltag, og ikke mindst udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark. I 2017 er den 

andel, der bruges til langsigtet fattigdomsorienteret bistand, blevet næsten 

halveret.

Også de politiske ambitioner med bistanden ændres. I 2012 vedtog et enigt 

Folketing den udviklingspolitiske strategi om "Retten til udvikling". Men der 

sker markante ændringer derefter. Den andel af udviklingsbistanden, der gives 

gennem multilaterale institutioner, falder voldsomt og udgør i 2014 mindre end 

en tredjedel. Til gengæld skrues der op for indsatser i nærområderne, skrøbe-

lige lande og lande med vækstpotentiale. Inddragelsen af den private sektor 

får fornyet betydning, og vækstrådgivere og myndighedssamarbejde får forny-

et fokus. 

Også den del af bistanden, der anvendes gennem danske NGO’er, ændrer 

sig. Alene fra 2015 til 2016 beskæres den med en fjerdedel. Ministeriets ram-

meaftaler med NGO’erne udfases og erstattes i 2018 af nye partnerskabsafta-

ler, som indeholder en målsætning om, at organisationernes arbejde og de 

politiske prioriteringer spiller sammen. Både politisk og finansielt udfordrer 

dette udviklingsorganisationerne voldsomt. I AAI mærkes forandringer og ned-

skæringer også. Således er MS nødt til at lukke programmet i Nicaragua, og 

generelt rammes AAI af nedskæringerne i flere af de traditionelle donorlande.

Midt i disse udfordringer holder MS fast i, at rettigheder og fattigdom ikke 

blot skal forstås i et Nord-Syd perspektiv, men at disse kampe foregår, omend 

på forskellig vis, i forskellige dele af verden og skal forbindes. Derfor var ambi-

tionen om egentligt programarbejde i Danmark aldrig lagt i skuffen; og i 2015 

vedtager Rådet, at det skal iværksættes, og MS begynder igen arbejdet med 

marginaliserede unge. Med ankomsten af nye flygtninge i 2015 udvides indsat-

serne med visionen om mellemfolkelighed og forsoning som ramme.

MS OG AAI HAR VALGT SIDE
Paradigmeskiftet skubber til forandringer i civilsamfunndet og aliancerne. 

Man fornemmer, at det, der i den globale debat betegnes som ‘mindre politisk 

råderum’ for det kritiske civilsamfund også er en udfordring for det danske 

civilsamfund. Organisationerne bliver lidt mere stille. Samtidig vokser samar-

bejdet mellem NGO’er og privatsektoren, ikke mindst med udgangspunkt i 

SDG’erne, hvor privatsektorens rolle som drivkraft for virkeliggørelsen frem-

hæves.

MS har fastholdt problematiseringen af et overdrevent fokus på den private 

sektor og en tro på, at markedskræfter og vækst kan levere det nødvendige – 

uden blik for hvilken vækst og for hvem, og uden tilstedeværelsen af en velfun-

gerende stat. 

I 2015 vedtog bestyrelsen i ActionAid – med godkendelse af generalfor-

samlingen – at de massive udfordringer med at navigere i det forandrede do-

norlandskab kalder på en ny global strategi. Året efter kan føderationen på 

generalforsamlingen i Tanzania vedtage strategien “Action for Justice 2028”, 

som er en strategi med markante beslutninger og konsekvenser.

AAI definerer nu sig selv som en global rettighedsorienteret organisation, 

altså en organisation med fokus på global retfærdighed. På 14 år har AAI såle-

des bevæget sig fra at være en velgørenhedsorganisation i England med fokus 

på børn til at være en globalt rettighedsbaseret organisation, der arbejder po-

litisk med strukturelle årsager til fattigdom og ulighed, og med hovedkvarter i 

Sydafrika.

Strukturen er i sig selv et politisk valg. Den udtrykker en ambition om lokal 

forankring, reelt demokrati, deltagelse og medindflydelse. MS og AAI vælger at 

stå fast på at være en klar politisk stemme, som har valgt side med verdens 

marginaliserede, udsatte og fattige.
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met. Reviewet skulle danne basis for en gennemgribende revision af program-

met. Der var særligt fokus på at tilpasse et fremtidigt frivilligprogram til en tid, 

hvor MS ikke længere havde sine egne landekontorer, og hvor programmet 

skulle implementeres af kontorer, der ikke nødvendigvis havde en forudgående 

tradition og erfaring med brug af frivillige. 

Desuden var det vigtigt at kigge på den traditionelle nord-syd udveksling, 

der var udgangspunktet i det daværende DW-program. ActionAid, som MS 

søgte optagelse i, havde flyttet hovedkontoret til Johannesburg fra London for 

at signalere og sikre en stærkere forankring og indflydelse fra føderationsmed-

lemmerne i syd. 

Hovedkonklusionerne i gennemgangen var bl.a., at DW-programmet langt 

hen ad vejen havde bidraget positivt til programarbejdet og kunne demonstre-

re mange gode resultater. Men det blev også påpeget, at programmet var for 

dyrt, og at DW-kategorien favnede over meget forskellige typer og niveauer af 

kompetenceudvikling. 

Nogle DW’ere arbejdede hos store strategiske partnere, mens andre var 

placeret hos små landsbyorganisationer. Der fulgte derfor en stærk anbefaling 

om, at man fremadrettet burde have mere end én personelkategori og være 

mere strategiske og målrettede, når det gælder indsatsen for at udvikle kom-

petencer. Resultaterne af gennemgangen, kombineret med MS’ forestående 

optagelse i ActionAid, betød, at det eksisterende DW-program blev fundamen-

talt revideret. Resultatet blev et helt nyt personelprogram.

SYD-SYD-PLACERINGER DOMINERER
People4Change-programmet brød med et mangeårigt princip om primært at 

sende danske frivillige til Syd. Fremover kunne frivilligplaceringerne varetages 

af folk fra hele verden. Man fastholdt, at alle placeringer skulle være internati-

onale, dels for at fremme solidaritet og gensidig respekt på tværs af kulturer og 

landegrænser, og dels ud fra den overbevisning, at kimen til forandring skabes, 

når vi bliver inspireret af noget nyt og udfordret på vores sædvaner og overbe-

visninger.

I tråd med anbefalingerne blev der etableret to kategorier af udsendte: 

Rådgivere og Inspiratorer. 

Rådgiver-kategorien udgjorde den specialiserede og professionelle støtte 

til ActionAids landekontorer og større strategiske partnere. De skulle samtidig 

støtte læring og erfaringsudveksling på tværs af lande. 

Inspirator-kategorien blev det nye frivilligprogram, hvor fokus var på de fri-

villiges praktiske erfaring. Særlig praktisk erfaring fra Syd blev vægtet højt i 

rekrutteringen. Målgruppen for Inspirator-placeringerne var typisk de lokale 

partnere og lokale ungdomsgrupper i og uden for hovedstaden. Fokus i place-

ringerne var på at understøtte den praktiske implementering ved at undervise 

i og inspirere til forskellige metodiske tilgange. At styrke organisationernes vi-

den om og evne til at arbejde rettighedsbaseret var et tværgående fokus.

Fælles for både Rådgivere og Inspiratorer var, at de skulle have fokus på 

opbygning af kompetencer gennem trænings-, mentor- eller coachingforløb, 

almindelig rådgivning, oplæring, osv.

Det kom til verden i 1963 med det ucharmerende navn “Dansk Ungdoms 

U-landsarbejde”, men det blev kendt som “Frivilligprogrammet”. Senere blev 

de frivillige kaldt for udviklingsarbejdere, og programmet blev i 1993 omdøbt 

til “MS i Syd” for partnerskab og udvikling. Dengang var flertallet af de 

udsendte danske statsborgere, selvom der lidt efter lidt sneg sig andre 

nationaliteter ind. Sådan er det ikke længere. MS satser stadig på at bruge 

udsendelsen af unge mennesker med viden og engagement til at skabe 

forandringer, men i nutidens “People4Change” program er danskerne i 

mindretal. 

ET NYT GLOBALT FRIVILLIGPROGRAM
James fra Zimbabwe sidder med en gruppe unge frivillige i en landsby i det 

nordøstlige Uganda. Før James kom, var mange af de unge i den fjernt belig-

gende kommune uvirksomme og desillusionerede over de manglende mulig-

heder. Nu er optimismen større.

Sammen med det lokale ActionAid-kontor støtter James, som er såkaldt 

Inspirator og udsendt af MS, de unge i at organisere sig og tage aktivt del i at 

skabe bedre forhold for unge i området. De unge er begyndt på forskellige 

indkomstskabende aktiviteter, og de organiserer sig politisk ved at holde kom-

munen og distriktet ansvarlige for at levere ordentlige undervisnings- og sund-

hedsforhold. Det er de områder, de unge selv ser som de vigtigste i deres 

kommune. 

Gennem ActionAids ungdomsnetværk Activista mødes landsbyens unge 

med andre unge fra resten af landet for at lære af hinandens sejre og erfaringer. 

James har også spillet en vigtig rolle med at starte Activista-netværket op.

James repræsenterer nutidens MS-frivillige, der i dag ikke kun rekrutteres 

fra Danmark, men globalt. Programmet har også ændret navn, og hedder i dag 

People4Change.

I 2008 blev der gennemført et omfattende eksternt review af DW-program-
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Selvom alle placeringer var og stadig er åbne for danske frivillige og professi-

onelle, udviklede People4Change-programmet sig hurtigt til at blive et globalt 

program med ganske få danske udsendte. Især Inspirator-programmet udvik-

lede sig meget hurtigt til et Syd-Syd program, hvor frivillige fra eksempelvis 

Kenya eller Uganda, der havde solid erfaring med at arbejde rettighedsbasse-

ret i deres egne lande, tog til Zambia eller Malawi for at dele denne erfaring og 

hjælpe med at opbygge lokal kapacitet. 

Det blev hurtigt tydeligt at Inspiratorer, der kom fra Syd, generelt havde en 

relativt hurtigere tilpasningsevne end danske frivillige – især hvad angik place-

ringer ude på landet. Der var dog også her eksempler på kulturelle og sprog-

mæssige barriere, men der opstod ofte genklang i de udfordringer, den lokale 

partner stod med, og de erfaringer, som Inspiratoren havde med sig fra hjem-

landet.

FOKUS PÅ RETTIGHEDSBASERET UDVIKLING
People4Change blev indledningsvist implementeret i de lande, hvor MS hav-

de haft et programsamarbejde. De gamle MS-kontorer var dog blevet lukket 

og lagt sammen med de lokale ActionAid-kontorer, og de fleste steder blev 

programmet overtaget af en medarbejder uden forudgående erfaring med at 

placere og håndtere frivillige som en del af programstøtten. 

Det er rimeligt at konstatere, at der i starten var en vis skepsis overfor 

programmet på de nye sammenlagte kontorer. Det var således lidt af en op-

gave at skulle implementere et helt nyt program, i en helt ny organisatorisk 

struktur i lande, der samtidig ikke var helt overbeviste om programmets værdi! 

Inspirator-kategorien blev testet med gode resultater i Uganda og Kenya i 

2010, hvilket var midt i sammenlægningsprocessen med ActionAid. De første 

par år voksede programmet langsomt og stadig fortrinsvis i MS’ hidtidige 

programsamarbejdslande. De årlige interne evalueringer viste stigende til-

fredshed med programmet. 

I 2013, da der var etableret en mere formel struktur for, hvordan man kun-

ne sætte Rådgiver- og Inspirator-placeringerne i et bredere udbud i ActionAid-

  -føderationen, eksploderede efterspørgslen på begge kategorier. People-

4Change endte med at have placeringer i 30 forskellige lande over den næste 

fem-årige periode. 

Fælles for placeringerne var, at de skulle understøtte bestemte strategiske 

mål i den danske og internationale ActionAid-strategi, og at placeringerne kun 

kunne være i de mindst udviklede lande. Fx udsendte MS således 194 Inspi-

ratorer og 52 Rådgivere i 2014. Det strategiske fokus var på skat og levering 

af relevante offentlige serviceydelser, mobilisering af unge, ansvarlighed i hu-

manitære katastrofer samt et stærkt fokus på at understøtte en rettighedsba-

seret tilgang til udviklingsarbejdet. 

Inspiratorerne arbejdede især med at opbygge kapacitet og lokal viden 

om, hvad det vil sige at arbejde rettighedsbaseret og understøtte konkrete 

aktiviteter og metoder, der kunne sætte lokale organisationer og grupper i 

stand til at kræve deres rettigheder, både overfor det offentlige system, men 

også i forhold til deres egen dagligdag i lokalsamfundet og i familien.
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 For et kvart århundrede siden 

kunne man have set en dansk 

MS-frivillig siddende på en stol i 

en landsby som denne i Kap-

chowa i det østlige Uganda, 

i samtale med en kvinde om 

familiens økonomi, børnenes 

uddannelse, osv. Nu er det en 

Inspirator fra Nepal.

Arbejdet med en ny forfatning 

i Nepal har resulteret i mange 

kampagner og demonstrationer. 

Her ses en af de første 

Inspiratorer i Nepal i 2011 i 

tæt samarbejde med sin lokale 

nepalesiske kollega. 

I midten af billedet ses en 

Inspirator fra Indien. Hun har med 

sine erfaringer fra Indien støttet 

udviklingen af en kampagne til 

fremme af kvinders rettigheder 

i Kenya, og hun er selv aktiv på 

selve dagen.



Parallelt hermed støttede Rådgiverne en lignende proces på nationalt niveau 

gennem de nationale ActionAid-kontorer. Ser man på strategiperioden 2012-

2017, er der ingen tvivl om, at People4Change spillede en afgørende rolle i 

operationalisering og implementering af ActionAids centrale rettighedsstrate-

gi “People’s Action in Practice”. 

Ligeledes er rådgivernes markante rolle i at understøtte organisationens 

skattearbejde nationalt og regionalt blevet dokumenteret. Flere af de lande, 

der har haft skatterådgivere tilknyttet, er blevet videnscentre på skatteområ-

det og bliver ofte konsulteret om landets skattelovgivning. Konkrete forbed-

ringer i skattelovgivningen har også fundet sted flere steder som et resultat af 

lobbyarbejdet.

Ser man på de årlige interne evalueringer, der er baseret på tilbagemeldin-

ger fra partnere og nationale kontorer, er der grund til at være stolt af pro-

grammets udvikling. Et stort flertal af partnere og kontorer beretter, at Inspira-

torerne og Rådgiverne bidrager til øget effektivitet og forbedring af deres 

programarbejde. 

Et stort flertal understreger også, at det er en fordel, at folk kommer ude-

fra, samt at placeringerne især bidrager med inspiration og kritisk refleksion. 

Særligt tydelig bliver værdien af placeringerne fra andre lande, når konteksten 

er politisk eller kulturelt sensitiv. 

Mange af organisationerne arbejder for større inddragelse og ansvarlighed 

omkring kommunale budgetter og forvaltningen af disse. Her har mange part-

nere udtrykt, at arbejdet med de lokale myndigheder i visse tilfælde bliver 

nemmere, når Inspiratoren kommer udefra, da han/hun anses for at være 

mere neutral. Desuden hviler der stadigvæk en vis respekt overfor udlændin-

ge i mange lokale samfund, hvorfor det kan give øget adgang til at blive hørt 

hos de lokale myndigheder

PEOPLE4CHANGE ANNO 2018
I 2017 vedtog ActionAid føderationen en ny tiårig strategi, og MS udarbejdede 

samtidig en ny femårig strategi. I begge er der en stærk fokusering på unge 

som forandringsagenter og ‘organisering’ som væsentlig forandringsteori. For 

People4Change har det betydet endnu en gentænkning af programmet, for 

at sikre at det spiller relevant ind i programarbejdet. Det har medført et par 

markante ændringer. 

Den ene er åbningen for at have nationale Inspiratorer. Sprogbarrierer har 

været en udfordring, som frivilligprogrammet har kæmpet med igennem alle 

årene. Inspiratorprogrammet fokuserer på den praktiske implementering, og 

placeringerne er typisk ude på landet, hvor lokale eller regionale sprog er 

mere dominerende. Der kan det i visse situationer være en fordel og mest ef-

fektivt at placere en Inspirator, der kan tale det lokale sprog. 

Desuden har der været voksende problemer med at få arbejds- og op-

holdstilladelser i flere lande, og det er en virkelighed, som programmet må 

forholde sig til. 

I lande med store interne etniske, politiske eller kulturelle konflikter forven-

tes det, at det mellemfolkelige møde gennem nationale Inspiratorer stadig vil 

kunne tilføre værdi, når det gælder interkulturel forståelse og gensidig respekt 

og tolerance.

Den anden store ændring er en langt stærkere forankring af placeringerne i 

programarbejdet og de øvrige kompetenceudviklingsinitiativer, som MS bidra-

ger med. I dag spiller de Globale Platforme, der er trænings- og aktivistcentre 

for unge, en central rolle i MS’ samarbejde med de enkelte lande. Her er Inspi-

ratorerne tiltænkt en særlig rolle i forhold til at støtte op omkring aktiviteterne 

på Platformene – bl.a. ved at følge op på træning af unge aktivister på Platfor-

mene. 

Tanken er, at de indsatser, MS kan bidrage med, ikke kommer til at være 

isolerede, men spiller sammen i et planlagt læringsforløb. Et forløb kunne fx 

være, at en gruppe unge, der er aktive i en lokal Activista-gruppe, tilbydes et 

læringsforløb for at styrke deres kompetencer indenfor ikkevoldelig aktivisme. 

De bliver først koblet op til en online platform, hvor de har mulighed for at 

læse og lære om gode eksempler på kreativ aktivisme. Herefter deltager de i 

en uges kursus på en Global Platform, hvor de gennem konkrete eksempler får 

inspiration til, hvordan man kan arbejde med forskellige former for aktivisme. 

Efter træningen er de blevet en del af et større unge-netværk, de kan dele 

erfaringer og måske skabe alliancer med. Samtidig får de hyppige besøg af en 

Inspirator, der understøtter det, de har lært undervejs, og understøtter det net-

værk, der måske er blevet etableret som en del af træningen.

At vi i dag arbejder så integreret med vores forskellige metoder har også 

haft betydning for antallet af udsendte frivillige. MS placerer i dag kun Inspira-

torer i lande, hvor vi har et programsamarbejde. Det vil sige, at programmet er 

gået fra et årligt måltal på ca. 200 til omkring 60. 

Til gengæld forventes Inspiratorerne at spille en langt større og synlig rolle 

i forhold til at opnå programmålene i de enkelte lande. Den direkte kobling 

mellem indsats og resultater bliver nemmere at se. Tidligere har vi set mange 

fantastiske resultater fra forskellige Inspirator-placeringer, men da de har været 

isolerede placeringer, har indsatsen været svær at koble til overordnede pro-

gramresultater. 

Der er ingen tvivl om, at frivilligprogrammet i MS har ændret sig betydeligt 

over de mere end 50 år, der er gået siden starten, og ændringerne handler 

både om formål, omfang og roller. Men People4Change programmet er stadig 

båret af de samme grundliggende værdier: at vi forandrer verden ved at skabe 

og arbejde sammen på tværs af kulturer, religion, hudfarve og til dels nationa-

litet; at vi er solidariske og nysgerrige på hinandens forskelligheder; samt at vi 

bør bygge broer frem for mure og hegn, hvis vi vil fremme fred og interkulturel 

respekt og forståelse. 
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kante sociale skel, politisk eksklusion og banderelaterede konflikter, der påvir-

kede unge beboeres liv i udsatte boligområder i Danmark. Vi så et klart behov 

for støtte til unges organisering. Vi så også, at MS havde noget at tilbyde.

Hvorfor blot arbejde med unge og deres politiske deltagelse i det globale 

syd? spurgte vi os selv. Metoder og erfaringer fra udviklingsarbejdet kunne vi 

bringe til Danmark, og der var stor interesse.

I dag har arbejdet bredt sig til også at gælde Brøndby Strand og Alberts-

lund. Visionen er at nå ud til mange flere dele af landet og at forbinde de unge 

på tværs, og at kunne efterleve de ugentlige efterspørgsler for støtte fra udsat-

te boligområder i hele landet.

DE UNGE GIVER SVAR PÅ TILTALE
Vi fokuserer først og fremmest på at styrke de unge i deres tro på egen indfly-

delse i demokratiet. Gennem dynamiske workshops, der er målrettet de un-

ges tempo, lytter vi til deres udfordringer, faciliterer deres fælles magtanalyse 

af deres situation, arbejder med dem om at se på muligheder for forandring, 

støtter dem i fælles handling. Mange af de unge fra de udsatte boligområder 

har minoritetsbaggrund og kæmper med identitetsspørgsmål og manglende 

anerkendelse. For mange af dem er det helt afgørende at blive en del af et 

fællesskab, hvor de har mulighed for at møde andre med samme udfordringer. 

Vi har konstateret, at vi kan noget helt særligt ved at sikre, at de unge mødes 

på tværs af boligområder og på tværs af byer. 

Fælles analyse og dannelsen af meninger og formidling har været en afgø-

rende del af arbejdet med de unge. Indsatsen har fra starten bygget på part-

nerskaber og frivillighed. Partnerne har været de boligsociale helhedsplaner, 

kommunale aktører, klubber, skoler og andre civilsamfundsorganisationer. De 

frivillige har bl.a. været unge, der tidligere har været ude med Global Contact. 

Mødet på tværs mellem de unge fra de udsatte boligområder og de andre 

unge har været et stærkt omdrejningspunkt i etableringen af rettighedsarbejdet 

i Danmark. Efter at have været en del af debatten om ulighed op til årets Ros-

kilde Festival 2018 sagde 18-årige Barwaqo Jama Hussein for eksempel:

“At stå på scenen på Roskilde Festival til én af debatterne om ulighed har 

for mig været en af de mest skræmmende oplevelser i mit liv. Men dét, at jeg 

vidste, at Mia (MS-frivillig) var med mig hele vejen gjorde bare, at jeg turde gå 

op og gøre det. Selv der, hvor jeg blev rørt og græd... Så jeg synes, det gør 

noget ved én, at der er en ved ens side uanset hvad – hun gjorde bare oplevel-

sen meget nemmere.” 

DE UNGE KRÆVER DIALOG
Akkurat som Barwaqo fik andre af de af unge mulighed for at overskride nye 

grænser og deltage i den offentlige debat i forbindelse med regeringens ud-

spil vedrørende de udsatte boligområder. Den førte retorik lød, at der rundt 

omkring i landet er “parallelsamfund” og “sorte huller”. Udspillet lagde op til 

skærpet regulering af bestemte boligområder, hårdere straffe for kriminalitet 

begået i bestemte områder, og nultolerance.

Rettighedsarbejdet med fokus på unge i de udsatte boligområder i Danmark 

tog sin start i 2014. Frivillige og medarbejdere satte gang i diskussionen om, 

hvordan vi kan arbejde med udsatte unge, empowerment og organisering i 

Danmark ved brug af de samme metoder, som vi altid har brugt i udviklings-

arbejdet. Efter et års debat vedtog et enigt Råd på et årsmøde, der blev holdt 

i Tingbjerg, at arbejdet skulle gå i gang. I dag er indsatsen veletableret. MS er 

blevet en vigtig aktør på unge- og integrations-området, og ambitionen er, at 

arbejdet spreder sig til andre dele af landet.

LOKALDEMOKRATI I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Da Nadeen Aiche deltog i debatten om regeringens stærkt omdiskuterede 

ghettoudspil i en propfyldt dome på Folkemødet 2018, gjorde hun det i sin 

egen ret. I panelet var ud over hende også Københavns overborgmester Frank 

Jensen, borgmester fra Ikast-Brande Ib Boye Lauritsen og tre andre mandlige 

deltagere. Nadeen var den eneste kvinde med etnisk minoritetsbaggrund, og 

den eneste deltager under 18 år.

Da hun midt i debatten på baggrund af en panelkommentar gjorde det 

klart, at hun og andre unge ikke længere vil finde sig i kategoriseringer som "I 

undertrykte kvinder med minoritetsbaggrund" og "I kriminelle unge med mino-

ritetsbaggrund" var det til tilhørernes store applaus.

Én gruppe jublede særligt meget og særligt længe. Det var de andre fra 

MS. For i Nadeens skarpe kritik af de fordomme, hun møder overalt, inkarne-

rede hun formålet med det rettighedsarbejde, vi har udført i Danmark efter en 

beslutning i Rådet i 2015: 

At unge på tværs organiserer sig og siger fra over for ulighed og de for-

domme de møder, og at de i fællesskab finder nye løsninger. 

Efter Rådsbeslutningen tog første del af arbejdet hurtigt fart, med etable-

ring af unge-fællesskaber i Tingbjerg, Bispebjerg og Nørrebro, med støtte fra 

TrygFonden. Arbejdet var en reaktion på den voldsomt stigende ulighed, mar-
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Beboerne – og især de unge beboere – i de omdiskuterede områder havde 

til gengæld ikke opfattelsen af at blive hørt. De fulgte diskussionerne på lang 

afstand i de almene boligblokke, der har dannet ramme om hele deres liv. 

Men hvordan føltes det at blive stemplet som samfundets tungeste pro-

blem på grund af bopæl?

Hvordan er det at blive talt om og ikke med i en samfundsdebat, der kører 

på alle platforme og kanaler og omhandler din hverdag og din bopæl? 

Det spørgsmål diskuterede vi med en gruppe på 30 unge, der i forbindelse 

med debatten var klar på også at komme med deres egne holdninger. Sam-

men analyserede vi boligudspillet, og de unge udformerede deres eget unge-

manifest med fire forslag til politikerne. 

Med opbakning fra kommunikationsfolk i MS gav manifestet de unge tale-

tid. De kom i medierne og argumenterede for, at politikerne skulle gå i dialog 

med dem i stedet for “at sidde og brainstorme på fordomme”.

Indsatsen fortsætter. Fra at arbejde med empowerment af de unge, sikring 

af deres stemme i debatten og sikre lokale handlinger, der skaber lokale foran-

dringer, arbejder vi på en landsdækkende indsats, hvor vi også kan være med 

til at forbinde de unge nationalt. På tværs af de dagsordner, de ser – og i en 

fælles kampagne mod ulighed og for social sammenhængskraft.

INDSATSEN I KØLVANDET PÅ FLYGTNINGESTRØMMEN I 2015
Parallelt med opstarten af rettighedsarbejdet i Danmark skete der en større 

velkendt bevægelse i Europas fraktalplader, der også kaldte på det mellemfol-

kelige engagement. 

I september 2015 kom flygtninge gående på E45 i Danmark med retning 

mod Sverige. Overalt i Europa og i Danmark begyndte civilsamfundet at orga-

nisere sig for at hjælpe de mange mennesker, hvoraf en stor del var på flugt fra 

krigens rædsler i Syrien. Det samme skete på Nørrebro i København. 

MS blev etableret ud fra ønsket om forsoning – og for at hjælpe mennesker 

på flugt. Det var derfor helt naturligt, at vi – ugen efter at de første flygtninge 

havde krydset grænsen – samledes med mere end 700 mennesker på Fælled-

vej for at være med til at organisere civilsamfundets svar på den nye udfor-

dring. Her blev et stort solidaritetsarbejde skudt i gang. 

Eksempelvis blev gruppen “Welcome to Denmark” født. Den organiserede 

de følgende år en aktivistisk kamp for flygtninges rettigheder. Gruppen rykkede 

i starten ind på “GlobalHagen Hostel”, der var under opbygning, og fik et tomt 

lokale, der i dag er døbt Syria-Room. 

Sidenhen samarbejdede MS med Venligboerne på mange forskellige pla-

ner, og lige nu støtter vi Jura-Rådgivingen, der yder frivillig bistand til asylansø-

gere i Danmark omkring deres rettigheder.

Fra 2015 til 2016 stiger antallet af asylcentre i Danmark fra 47 til 98, med 

forskellige fokusområder som modtagelse, ophold, unge uledsagede og fami-

liecentre. Det står hurtigt klart, at de asylansøgere, der ankommer, står i en 

særdeles sårbar situation. 

Mange er traumatiserede, og livet på asylcentrene er ofte konfliktfyldt og 

stressende. Mange mister hurtigt glæden over at være kommet i sikkerhed i 

Nadeen Aiche deltager i debatten 

om regeringens stærkt omdiskute-

rede ghetto-udspil i en propfyldt 

dome på Folkemødet 2018. 

Nadeen var den eneste kvinde 

med etnisk minoritetsbaggrund, 

og den eneste deltager under 

18 år.

Stormødet på Fælledvej i 

september 2015 samlede mere 

end 700 mennesker, som 

organiserede sig i mindre grupper, 

der igangsatte en række aktivi-

teter, som assisterede de 

nyankomne flygtninge. 

Efterhånden som arbejdet vok-

sede, etablerede MS en mere 

permanent indsats. I løbet af de 

næste to år gennemføres således 

80 workshops, som når ud til 

asylansøgerne på fire asylcentre. 
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Danmark, og mange bliver yderligere traumatiserede af at være i en langvarig 

og ensom venteposition på centrene.

I 2016 tager en række asylcentre kontakt til MS og beder om støtte til ud-

vikling af tilbud til asylansøgerne. Asylcentrene har et ønske om at styrke an-

søgernes kompetencer indenfor bl.a. konfliktforebyggelse, hverdagsstrategier 

og medborgerskab. Arbejdet drives af frivillige ildsjæle og medarbejdere fra 

MS, og det bliver på centrene anerkendt som væsentligt for de nyankomne 

flygtninges efterfølgende muligheder for at integrere sig. 

Efterhånden som arbejdet vokser, etablerer MS en mere permanent ind-

sats. I løbet af de næste to år gennemføres således 80 workshops, som når ud 

til asylansøgerne på fire asylcentre. Efterhånden som antallet af asylansøgere 

falder, daler behovene for støtte på asylcentrene naturligvis også.

ANTI-DISKRIMINATION OG MANGFOLDIGHED
I forbindelse med det øgede antal flygtninge, der ankom til Danmark, blev den 

i forvejen hårde retorik overfor vores etniske minoriteter skærpet yderligere. 

Desuden blev der hele tiden fremlagt nye stramninger i forhold til flygtninges 

rettigheder.

Derfor valgt vi at starte en målrettet indsats imod etnisk diskrimination. Det 

første projekt – “Meningsdanner mod diskrimination” – blev etableret i samar-

bejde med Politiken. Det var en fire måneders meningsdanneruddannelse, 

som styrkede 40 unge debattører til at træde ind i den offentlige debat og ud-

fordre diskriminerende stereotyper.

Deltagerne fik de nødvendige kommunikationsredskaber, så de kunne om-

danne personlige oplevelser med diskrimination til stærke offentlige fortællin-

ger. Deres historier blev bragt i landsdækkende aviser, i radioen og på TV. En 

enkelt deltagers historie endte på forsiden af Politiken, og flere af deltagerne er 

nu blandt de mest prominente stemmer for et mere mangfoldigt Danmark. 

Efter projektets afslutning valgte en gruppe af deltagerne at etablere “Sam-

men mod Racisme”, som blev en selvstændig frivilliggruppe under MS. Grup-

pen har haft en særlig stærk indflydelse på MS’ interne arbejde med at blive en 

mere mangfoldig organisation, og på Rådsmødet og bestyrelsesmødet i maj 

2017 blev mangfoldighed valgt som én af MS fire kerneværdier, og anti-diskri-

mination blev en markant del af organisationens femårige strategi. 

I dag arbejder Sammen mod Racisme fortsat med eksterne aktiviteter og 

arrangerer bl.a. debatarrangementer, skoleworkshops, filmaftener og senest 

en podcast om hverdagsracisme.

I 2017 blev der etableret et ambitiøst samarbejde med Læreruddannelsen 

UCC, som dækker hovedstadsområdet. Projektet skulle kvalificere alle 125 

undervisere til at undgå at skabe marginaliseringsprocesser i deres eget un-

dervisningsrum på læreruddannelsen. Dermed er de med til at klæde de frem-

tidige folkeskolelærere på til at skabe et inkluderende klasserum i folkeskolen. 

Projektet indgik et strategisk arbejde med Studenterrådet, og der er nu pla-

ner om at videreføre mangfoldighedsarbejdet på bl.a. pædagoguddannelsen. 

Hvis det lykkes, vil MS have bidraget til, at én af landets største uddannelses-

institutioner med 20.000 studerende får en decideret mangfoldighedsstrategi.

I 2018 er arbejdet blevet udvidet med en større indsats på arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune indgik 

et samarbejde med MS om at udbyde workshops og coaching-sessions til 

små og mellemstore virksomheder med fokus på temaer som værdien af en 

mangfoldig arbejdsplads, redskaber til mangfoldig rekruttering og håndtering 

af oplevet diskrimination på arbejdspladsen.

Målsætningen med indsatsen er, at virksomheder efterfølgende arbejder 

aktivt med inklusion på arbejdspladsen og i rekruttering af medarbejdere, samt 

løbende arbejder for at styrke medarbejderes og lederes viden og handlemu-

ligheder om diskrimination. 
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under EU, gav egne landmænd landbrugsstøtte, så de kunne eksportere fø-

devarer, mens udviklingslandene parallelt hermed havde ringe mulighed for at 

afsætte deres varer til de rige landes markeder.  

Kampagnen afholdt debatter, skrev læserbreve (det var før de sociale me-

diers tid), og gennemførte kreative, spektakulære og modige happenings og 

events. Via signaturaktioner, hvor frivillige var klædt ud som køer, konger, fatti-

ge bønder og rige EU-bureaukrater blev der skabt opmærksomhed i pressen. 

Det blev kombineret med politisk lobbyarbejde og mobilisering af flere frivillige, 

der sammen deltog i WTO-ministerrådsmøder og G8-topmødet i Rostock i 

2007.

Sporene til MS’ nye kampagnearbejde og kreative aktivisme blev lagt her. 

Tænkningen var, at MS var rig på menneskelige resurser, men fattig på penge. 

De første ‘dogmeregler’ lød derfor: 

Vi skal have fællesskab – og det skal være sjovt at være med. 

Det nytter altid at bruge sin stemme – debatten er vigtig. 

Vi er åbne og folkelige – og kombinerer med politisk dialog. 

Vi skal tænke i både form og indhold for at trænge igennem. 

Vi skal være modige til at gribe dagsordener.

SKATTELY, “TOUR DE FUTURE” OG KLIMA
Fra handelsaktioner, kampagner og store festivaler for retfærdig handel gik der 

en lige vej ind i kampagnesamarbejdet i ActionAid, som i Storbritannien i flere 

år havde arbejdet med skat og skattely. De var blandt de første til at dokumen-

tere, hvordan skattely er en central brik i det puslespil, store virksomheder bru-

ger til at dræne ressourcer ud af udviklingslande til verdens rigeste ved hjælp 

af forældede og hullede skattesystemer. 

ActionAids rapporter lagde fundamentet til en stærk udviklingsindsats i 

hele organisationen, hvor bl.a. skatterådgivere via støtte fra MS blev ansat i 

fx Zambia, Bangladesh, Tanzania, Uganda, Mozambique og Nigeria. Samtidig 

dannede arbejdet fundamentet for en tværgående kampagne i hele ActionAid 

i perioden 2013-2017, hvor de politiske målsætninger var klare på tværs af 

føderationen: 

Regeringer skulle udvikle og implementere gennemsigtige regler for be-

skatning af store selskaber.

Det skulle gøres socialt uacceptabelt for virksomheder at undgå skat og 

lave lobbyarbejde for skatterabatter.

Vi skulle skabe en stærk politisk bevægelse, der arbejdede for retfærdig 

skat. 

I MS foldede vi kampagnen ud på vores egen måde. De nye kampfæller i 

ActionAid forstod ikke helt vores insisteren på det stærke fællesskab. De hav-

de en stærk kampagnetradition, men den var baseret på online-kampagner og 

“skriv et brev til dit folketingsmedlem”.

Det fik vi en del spændende diskussioner ud af, og vi lærte af hinanden. Vi 

samarbejdede om de politiske analyser og krav, men i vores forandringsteori 

insisterede vi også på det folkelige og det spektakulære. Vi cyklede Danmark 

tyndt i Tour de Future-cykelkaravanen som en del af den flerårige kampagne-

MS har lavet oplysnings- og kampagnearbejde siden arbejdet startede efter 

befrielsen i 1945, men vilkår og former har ændret sig markant gennem de  

75 år. Fundamentet til det kampagnearbejde, som MS bygger på i dag, op-

stod i kølvandet på store nedskæringer af oplysningsarbejdet i nullerne. De 

spørgsmål, vi stillede os selv dengang og i dag, lød: Hvordan bruger vi bedst 

vores mange kræfter til i fællesskab at skabe bærende politiske forandringer? 

Hvordan bliver vi mange flere, der støtter og arbejder for MS?

“STOP HANDELSRØVERNE”
Da MS i 2006 mistede sin oplysningsbevilling, trak det mange kræfter ud af 

organisationen. Store indsatser skulle lægges ned, og vi sagde farvel til gode 

folk, der havde lagt års professionelt arbejde ind i den oplysningstradition, 

som MS var kendt for på alle landets lærerværelser og biblioteker. Der var tale 

om hjerteblod. 

Derfor var der også en “I-kan-ikke-slå-os-ihjel-stemning” på tværs af frivil-

lige og sekretariat, for oplysningsarbejdet havde altid været i centrum for MS´ 

arbejde. Det skulle ikke stoppe på grund af mangel på penge. Nye spor til det 

kommende kampagnearbejde blev lagt. Oplysning var stadig i centrum, men 

afgørende var det stærkere fokus på mobilisering og politisk forandring. 

Hvad kan vi sammen gøre for at ændre på uretfærdighederne? 

De frivillige i “Stop Handelsrøverne” var blandt de første stærke kræfter i 

opbygningen af kampagnearbejdet, i samarbejde med politikmedarbejdere i 

sekretariatet. Mange havde tidligere været ude med MS-Travels (i dag Global 

Contact), og ved deres hjemkomst var de enige om at arbejde mod de uret-

færdigheder, de havde oplevet. 

Fokus var de ulige handelsvilkår for udviklingslandene: At rige lande, her-
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platform for bæredygtig udvikling. Vi havde fokus på skattely og de milliarder, 

udviklingslandene gik glip af hvert eneste år. MS-frivillige trådte i pedalerne i 

samarbejde med aktivister fra det globale syd. I samarbejde med skoler og 

lokale ildsjæle holdt vi debatter og krævede politisk handling. 

Vores fælles ActionAid-kampagne startede for små fem år siden. Dengang 

var det stort set kun MS og Oxfam Ibis, der var højlydte omkring behovet for 

regulering. I dag kan vi konstatere, at der stadig er meget at kæmpe for, og 

det gør vi. Omfordeling via skat er en mærkesag for MS, og gennem årene har 

vi illustreret konsekvenserne af at have et forældet og gennemhullet skattesy-

stem, der øger den skæve globale fordeling af ressourcer. 

Men efter fem år kan vi også konstatere, at der er meget at fejre. Skat har 

bevæget sig fra at være en lille dagsorden til at være mainstream, og der er 

sket forandringer. Det er i stigende grad blevet socialt uacceptabelt for firmaer 

at undgå skat. Vi er især stolte af, at vi i 2014 fik skubbet så meget til debatten 

om dobbeltbeskatningsaftaler, at der for første gang nogensinde blev stillet 

spørgsmål til, om fordelingen af skat mellem Danmark og et udviklingsland 

ifølge aftalen var fair. 

Det ledte senere til en offentlig høring, hvor vi både var toneangivende og 

aktivistiske, hvor vi fx pudsede vinduer foran Jyske Bank i gulddragter for at 

understrege mangel på gennemsigtighed og lavede pop-op skattely på Chri-

stiansborg Slotsplads i protest over salget af DONG til Goldman Sachs. Ved 

Women Deliver konferencen i København i 2016 mødte vi op med budskabet 

om, at opfyldelsen af kvinders rettigheder kræver penge, som bl.a. skal kom-

me fra skat. 

Under COP15 klimatopmødet i 2009 stod vi for første gang side om side 

med ActionAid omkring en politisk kampagne op til et større topmøde. Ef-

tersom mødet fandt sted i København, var MS ansvarlig for den aktivistiske 

indsats, mens klimarådgivere fra bl.a. Indien og USA stod for det politiske lob-

byarbejde. 

Vores spektakulære kampagneform hjalp vores politiske krav godt på vej. 

Kravet fra ActionAid og andre var, at verdens rigeste lande skulle betale ver-

dens fattigste lande en betragtelig kompensation for den skade, som klima-

forandringer forårsaget af de rigeste landes forbrug allerede havde medført. Vi 

kaldte det for klimagæld. ActionAid-aktivister i røde jakkesæt var klimagælds-

agenter. De blev topmødets mediedarlings, når de rappede Rich Countries Pay 

Your Climate Debt.  

Den 12. december blev der i forbindelse med klimatopmødet afholdt en af 

Danmarkshistoriens største demonstrationer med omkring 100.000 deltagere. 

I tråd med vores tro på, at forandringer kræver folkeligt pres, har vi engageret 

os i brede mobiliseringer. Fx i folkets klimamarch op til COP 21, der resulterede 

i Paris-aftalen, og senest den store klimamarch i september 2018 i København. 

FUNDRAISING SOM EN POLITISK HANDLING
Vores nye venner i ActionAid var også med til at give os troen på, at en poli-

tisk organisation som MS også kan samle penge ind. Gennem årene var der 

nok megen skepsis om, hvorvidt det overhovedet kunne lade sig gøre for MS 

 Civile i Alleppo stod uden 

beskyttelse fra de modbydelige 

luftangreb fra deres eget og det 

russiske styre i december 2015. 

Sammen med lægen og aktivisten 

Haifaa Awaad arrangerede MS 

en solidaritetsdemonstration, der 

samlede over 10.000 mennesker 

i København og spredte sig til 

andre byer.

I april 2016 afslørede Panama 

Papers et gigantisk skattesvineri. 

En flok morgenfriske MS-aktivis-

ter mødte Folketingets politikere 

foran Christiansborg og overrakte 

dem en kost – med opfordring 

til at sætte skub i den gigantiske 

oprydning.

Ti minutter før der skulle laves et 

menneskebanner med teksten 

EQUALITY på Roskilde Festival 

2016 var der ingen deltagere. Fem 

minutter før billedet skulle tages 

kom de 500 deltagere vandrende 

fra alle hjørner af festivalpladsen. 

Alle var klar, da billedet blev taget.
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at formulere vores sag så kort og koncist, at budskabet kunne appellere i en 

indsamling.

I dag kan vi konstatere, at missionen lykkedes. I starten med god støtte fra 

ActionAid, og i høj grad også takket være en bestyrelse, der ønskede at inve-

stere i fundraising som en vej til økonomisk uafhængighed. 

Vi insisterede altid på at koble vores indsamlingsarbejde med vores politi-

ske budskaber. Landsindsamlingen “Giv jord til mor” forenede fx en appel med 

det politiske krav om kvinders adgang til jord. Men landsindsamlingen var også 

et eksempel på ét af flere initiativer, vi efter nogle år måtte lukke ned. Trods 

god opbakning var den for resursekrævende i forhold til de samlede indtægter.

Nye metoder blev afprøvet. Efter mange diskussioner gik vi i gang med 

Face2Face og konstaterede, at den enkle appel “Støt en aktivist” rent faktisk 

havde klangbund. Det ville danskerne gerne!  

I takt med udviklingen af de sociale medier konstaterede vi, at stærke un-

derskriftsindsamlinger gik godt i spænd med vores forandringsteori. Fx mo-

biliserede MS og skabte politisk pres via underskrifter i forbindelse med vo-

res støtte til palæstinenserne. Senere samlede vi danskerne mod racisme og 

fremmedhad og for fair behandling af flygtninge. MS var de første til at kritisere 

regeringens stop for modtagelse af kvoteflygtninge. Kampagnen har samlet 

en række organisationer og meningsdannere og over 80.000 danskeres un-

derskrift. 

I foråret 2014 vedtog bestyrelsen et positionspapir i forbindelse med MS’ 

arbejde i Palæstina. Igennem en årrække havde MS været en del af Det Arabi-

ske Initiativ, bestyrelsen havde været på besøgsrejse i regionen, og der var et 

ønske om en større tydelighed omkring arbejdet og det palæstinensiske folks 

situation – også i Danmark. 

Knap nok var dokumentet, der satte rammerne for MS’ position, vedtaget, 

før israelske angreb på Gaza brød ud. Bomberne regnede ned over Gaza-stri-

ben i seks uger hen over sommeren 2014, og flere tusinde mennesker blev 

dræbt, herunder hundredvis af børn. Aktivister, der tidligere havde været med 

MS på ‘Next Stop’ i Palæstina, arrangerede sammen med sekretariatet prote-

ster på gaden. København summede af aktivisme. MS’ tydelige holdning tiltrak 

mange nye medlemmer – og masser af hårde ord fra folk, der var uenige.

Støtten til det palæstinensiske folk blev fulgt op af Anerkend Palæstina-

kampagnen. Med over 60.000 underskrifter betød den et gennembrud, og 

kampagnen kører videre.

Vi satte også fokus på forhold i Danmark. Mest markant da flygtninge på 

flugt fra krigens rædsler i Syrien i sommeren 2015 nåede den danske grænse. 

Vi samlede igen over 50.000 danskere i appel for en anstændig modtagelse af 

flygtninge, og vi gav støtte til sociale bevægelser, der opstod som et svar på 

krisen. 

MS oplevede også et pres fra folketingspolitikere, der opfordrede os til kun 

at tale om forhold i udviklingslandene – og lade danske politikere tage sig af 

forhold i Danmark. Som svar samlede vi det danske civilsamfund, organiseret i 

Globalt Fokus, til forsvar for enhver organisations ret til at ytre sig om flygtnin-

ges forhold i Danmark. 

Da bomberne regnede ned over de civile i det belejrede Aleppo, samle-

de MS over 10.000 mennesker foran Christiansborg, og demonstrationerne 

spredte sig over hele landet. Krigshandlingerne fortsætter, og syrerne er stadig 

drevet på flugt, så MS fortsætter sin kampagne for, at Danmark på ny mod-

tager kvoteflygtninge. Vi er også en del af Bevægelsen for Asylbørns fremtid, 

der har fokus på de umenneskelige vilkår, som de afviste børn i asylcentrene 

lever under. 

NYE TILTAG – OG KAMPEN FORTSÆTTER
I februar 2018 lancerede MS gruppen Aktive Pensionskunder. Formålet er at 

udfordre Pensionsselskabernes investeringspraksis. De danske pensionsfor-

muer udgør 3.000 mia. kroner, og en rapport fra MS viser, at alle de ti største 

pensionsselskaber har problematiske investeringer. Gruppen spiller allerede nu 

en væsentlig rolle, når det drejer sig om at skabe pres på pensionsbranchen.

Tidligere Global Contact’ere havde gennem længere tid arbejdet for etab-

leringen af en frivilligdrevet café i Aarhus inspireret af Cafe Mellemrummet i 

København. I foråret 2018 blev de mange timer og anstrengelser endelig til 

virkelighed. Café MellemFolk i Vestergade er en realitet og er ikke alene en 

fantastisk frivilligdrevet café baseret på bæredygtighed og kampen mod ulig-

hed, men også et samlingssted for aktivister i Aarhus og en kilde til stærke 

gadeevents i det jyske. 

Der er forsat nok at kæmpe for, og vi er heldigvis blevet mange flere de 

sidste 10 år. 

I 2006 havde MS indtægter fra medlemmer og bidragsydere på 1,4 mio. 

kr. I 2019 forventer vi samlet at modtage knapt 18 mio. kr. fra flere end 24.000 

medlemmer og bidragsydere, der støtter arbejdet med månedlige bidrag. 

80.000 mennesker modtager MS’ nyhedsbrev, og 1.000 frivillige engagerer sig 

årligt i arbejdet.

Og selvfølgelig bedriver MS fortsat oplysningsarbejde til skoler og gym-

nasier. Unge frivillige – der tidligere har været ude med Global Contact – la-

ver workshops på gymnasier og folkeskoler om Verdensmålene. I samarbejde 

med andre aktører driver vi www.verdensmålene.dk, hvor undervisningssek-

toren kan hente materiale tilegnet de enkelte fag og læringsmål, ligesom vi 

tilbyder global inspiration og skoleforbindelser til skoler over hele Danmark via 

netværket Verdensklasse (tidligere Globale Skolepartnerskaber).

Arbejdet og kampen fortsætter. I tråd med Verdensmålene og vores egen 

strategi vil vi i de kommende år samle vores fokus på bekæmpelse af ulighed. 

I både Danmark og globalt. 

Dermed er vi helt inde i hjertet af MS’ smukke formålsparagraf om “at ar-

bejde for en retfærdig fordeling af jordens ressourcer”.
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Lotus er i slutningen af tyverne, studerende, MS-aktivist i Aarhus, medlem af 

MS-rådet og i 2018 valgt som næstforkvinde. Vi mødes en tidlig formiddag 

i den nyetablerede MS-café i Aarhus, Café MellemFolk, mens der endnu er 

roligt. Caféen er startet og drevet af aktivister. På væggen bag os hænger 

en kavalkade af historiske billeder, som forbinder den MS-historie, Lotus af 

gode grunde ikke har haft mulighed for at deltage i, men som hun vedkender 

sig betydningen af.

AT VÆRE EN DEL AF ET ’HANDLEFÆLLESSKAB’
Dit liv med MS startede velsagtens lidt som det er sket for mange andre gen-

nem årtierne, hvor arbejdslejrene har været en fast bestanddel af foreningen 

– du tager ud at rejse med MS, og så er du fanget?

Det er rigtigt! Jeg mødte helt tilfældigt MS på Roskilde Festivalen sommeren 

efter mit første gymnasieår. Det førte ikke til noget på det tidspunkt, men jeg 

husker, at de stillede nogle vanvittigt svære spørgsmål om verden, så jeg glem-

te ikke MS.

Jeg voksede op i Nordjylland, og som 18-årig besøger jeg Indien sammen 

med min mor og min lillebror, og det gjorde et stort indtryk. Sjovt nok finder jeg 

først senere ud af, at min mor var medlem af MS i sin ungdom, men hun kom 

aldrig ud at rejse.

I sidste del af gymnasietiden var jeg meget involveret i Operation Dagsværk 

indsamlingen, og det overbeviste mig endnu mere om, at jeg skulle ud i verden, 

ud at rejse, når gymnasiet var overstået. Og det blev så ikke så overraskende 

Global Contact, jeg tog kontakt til.

Jeg kommer afsted i efteråret 2011, og det er tilfældigt, at det bliver Zam-

bia, fordi det er dér, jeg får mulighed for at rejse med en makker. Først er jeg 

en måned på Platformen i Tanzania, hvor vi blev undervist. Jeg får helt som-

merfugle i maven af at tænke på det. Det var mindblowing og overvældende, 

for vi snakkede om verden, og vi var en del af det jeg vil kalde for et ‘handle-

fællesskab’. 

I virkeligheden var det måske den vigtigste måned i mit liv.

Derefter var jeg tre måneder i Zambia sammen med Mie, hvor vi boede 

langt ude på bøhlandet, hos høvdingens familie. Om formiddagen havde vi 

kontakt til en hel masse små lokale NGO’er, som arbejdede med rettigheder. 

Nogle af dem havde rigtig gode aktiviteter, men næsten ingen frivillige, og 

andre havde masser af frivillige, men ikke rigtig nogle aktiviteter. Det lagde 

jo op til, at man kunne lære af hinanden. Det hele sluttede derfor af med en 

workshop, hvor de kunne snakke om, hvordan de kunne bruge hinanden.

Om eftermiddagen underviste vi i idræt på en skole, og så havde vi nogle 

‘kvindeklasser’, fordi vi ikke ville gå lærerne i bedene.

Så man kan vel sige, at der var tale om mellemfolkeligt samvær i øjenhøjde 

med de lokale. Var det også en del af et større projekt? Og hvad synes du, at I 

efterlod jer efter de tre måneder?

Nej, vores arbejde i de tre måneder i Zambia var ikke en del af et større projekt, 

hvor vi skulle levere noget bestemt i forhold til MS’ eller ActionAid’s arbejde i 

landet. Men jeg synes, vi blev godt orienteret både i København inden vi rejste 

ud, og på den Globale Platform i Tanzania. Vi fik ofte at vide: 

“Husk nu, at I ikke skal ud og redde verden!” 

Det forstod jeg godt, men jeg tænkte alligevel: Jeg kan da godt bidrage en 

lille smule og gøre en forskel! Fx bare gennem de snakker vi havde med børne-

ne, vi var sammen med i den familie, vi boede hos.

Det kunne være en snak om alt det skrald, der flød over det hele. Det har 

konsekvenser, hvis man bare smider skraldet over skulderen. Men hvis de nu 

byggede en skraldespand af de mursten, der lå på marken, så kunne man i 

det mindste samle skraldet. Bare det at sætte nogle tanker i gang var en stor 

oplevelse.

Vi hørte også senere, at én af de organisationer, som havde deltaget i den 

afsluttende workshop, havde fået kontakt til en amerikansk organisation, som 

leverede nogle kørestole. Nej, jeg ved godt, at det ikke redder hele verden, men 

det sætter alligevel nogle spor. Det har været en drivkraft for mig.

Inspiration er vigtig, og det var noget, jeg syntes vi kunne bidrage med, 

selvom der ikke var tale om et stort projekt. Bare den måde, vi lavede work-

“DET TILTALER MIG 
AT MS TØR MENE NOGET”

LINETTE LOTUS DANST
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shop på, hvor vi startede med en ‘energizer’ som vi havde lært i undervisnin-

gen på Platformen. Det gav virkelig pote. 

Jeg har stadig kontakt med den familie, jeg boede hos, og det har min mor 

også. Hun besøgte mig dernede sammen med min bror. Faktisk hører jeg i dag 

mest om familien og landsbyen gennem min mor.

Der er nok mange steder, hvor der kommer rigtig mange unge som os på 

besøg fra Nord, men det var ikke tilfældet i vores landsby. Det var første gang, 

der kom disse unge ‘hvide’. Holdningen var vel nærmest, at de lokale ikke tro-

ede på, at vi kunne klare det. De mente nok, at de dér to unge piger, de smutter 

snart, for de kan ikke klare at skulle skide i et hul, spise majsgrød hver dag og 

lignende. Men det klarede vi altså!

VIGTIGT AT VÆRE OVER HELE LANDET
Kan man sige, at rejsen til Zambia bekræftede dig i, at MS var det rigtige sted 

for dig – at det var MS og ikke én af de mange hundrede andre danske organi-

sationer, som også arbejder med udvikling og globale forhold?

Ja, sådan var det bare, og jeg har aldrig overvejet at skifte. For mig har det 

være vigtigt, at det handler om udviklingshjælp og ikke nødhjælp. Det tiltaler 

mig også, at der er en vis aggressivitet involveret – vi tør gå ud og mene noget, 

vi tør have holdninger. Det sætter jeg pris på, og det passer mit temperament 

rigtig godt.

Jeg var i praktik i Ungdommens Røde Kors, og vi var naturligvis enige om 

en hel masse, men jeg kunne mærke, at jeg savnede den der indignation, som 

der virkelig er i MS.

Hvad der er mig og hvad der er min farvning af MS kan efterhånden være 

svært at svare på, for nu har jeg været en del af MS i otte år, en fjerdedel af mit 

liv, og jo derfor også en del af min uddannelse og dannelse. Jeg føler jeg har 

taget to uddannelser – én i antropologi, og så én i MS-aktivisme. 

Der har i MS gennem adskillige årtier været stadige diskussioner om balancen 

mellem det centralistiske og det lokale. Og nu er der en strategi, som siger, at 

MS skal være til stede fem steder rundt om i landet. Hvor vigtigt synes du det 

er?

Da jeg kom hjem fra Zambia, var jeg så megaskuffet over, at MS kun var fysisk 

til stede i København. Egentlig ønskede jeg at flytte til Aarhus for at studere, 

men dér var der ikke noget MS-miljø, så jeg var splittet og startede med at 

læse i København.

Aarhus-aktivisterne har lagt pres på MS København, og nu har vi fået støt-

te til at kunne ansætte den første lønnede medarbejder til at hjælpe os med 

caféen. Det er kun en måned siden, vi startede, så i første omgang skal vi 

overbevise bestyrelse og sekretariat om, at det kan lade sig gøre, altså at det 

kan løbe rundt økonomisk.

Vi har leget med tanken om at åbne et hostel, som de også har i Køben-

havn, men på det område er der allerede konkurrence i området. En anden 
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Det ligger i den måde, caféen 

drives på, at det især er unge 

mennesker, som udgør ryg-

raden i aktiviteterne. Men den 

kan forhåbentlig også blive et 

mødested for både ældre og 

yngre medlemmer.

Café MellemFolk er et social-

økonomisk foretagende i stil med 

den måde, MS i dag kører mange 

af sine aktiviteter. Bortset fra en 

enkelt ansat, som får løn, skal 

caféen kunne køre rundt ved 

hjælp af de frivillige medlemmer, 

som stiller op.

Da caféen blev indrettet,  

besluttede man at pryde den store 

endevæg med billeder fra MS’ 

historie – f.eks. da Domitila fra 

Bolivia besøgte Danmark i 1980, 

da sandinisterne sejrede i revolu-

tionen i Nicaragua i 1979, og da 

nogle af de første frivillige kom 

til Tanzania i 1963. Flere af disse 

billeder er med i bogen.



tanke er at åbne en libanesisk-orienteret restaurant, for der er ikke så meget 

mellemøstligt i vores område.

Programmæssigt snakker vi om unge og lokaldemokrati, og dér kan vi byg-

ge på det, som der er gang i ude i Tingbjerg-bydelen.

Frivilliggruppen er på én gang præget af en flad struktur og relativt høj grad 

af uafhængighed fra sekretariatet, og samtidig arbejder den meget organiseret. 

Der findes syv arbejdsgrupper, som mødes jævnligt og udveksler erfaringer. 

Driftsmæssigt får vi en masse viden og erfaring fra MellemRummet i Kø-

benhavn. Men der er klart nok stor forskel på København og Aarhus, for her 

skal vi leje os ind og så sørge for alle de ting, som kræves af en café. Det er 

ikke uden problemer, for det er ikke ligefrem opmåling til et handicaptoilet, som 

er det en frivillig først fokuserer på. 

I forhold til at være til stede rundt om i landet, så er det vigtigt for MS at 

åbne op, så vi kan inkludere og involvere flere danskere i vores arbejde. Uanset 

om formålet er at vise solidaritet med folk i Syd eller at stille krav om, at vores 

pensionsopsparing bliver brugt rigtigt, så skal flere danskere kunne være med. 

Vi skal ikke lukke os om os selv, og det var lidt den oplevelse, jeg fik, da jeg 

i sin tid kom ind i MS.

DER SKAL BYGGES MANGE BROER 
Set udefra kan man få det indtryk, at MS i dag er en ungdomsorganisation, 

og at det aktivistiske kampagnearbejde også afspejler ungdommens måde at 

handle på. Dominerer de unge for meget?

Ser man på sammensætningen af MS-Rådet, er det tydeligt, at det på ingen 

måde kun består af unge. Det afspejler netop alle generationer. Men det er 

klart, at vi skal være opmærksomme på, at vi ikke mister de ‘gamle’ rødder, og 

derfor kan man godt spørge, om gennemsnitsalderen i bestyrelsen, som den 

er nu, er for ung. 

Jeg synes, at MS’ arbejdsområder appellerer til en rigtig bred kreds af dan-

skere, men det er også rigtigt, at mange aktiviteter – fx at være med til at køre 

en café – især tiltrækker unge mennesker. Det kan da også være et problem, 

at vi selvfølgelig snakker ungdomssprog.

Det kan man sige er en mellemfolkelig udfordring. Vi skal ikke blot bygge 

bro mellem Nord og Syd, men mellem ung og gammel, sort og hvid. Der er så 

mange broer, som skal bygges! Og der er i MS så kort vej fra idé til handling, 

at der burde være plads til alle generationer.

Mange af de ‘gamle’, vi har mødt, tænker stadig på MS som en dansk organi-

sation, og ikke som en del af en international organisation. Oplever du selv MS 

som en dansk organisation?

Jeg kan af gode grunde ikke vide det, for jeg kender ikke det ‘gamle’ MS. Men 

min oplevelse er, at MS er blevet mere dansk. Vi laver program- og kampagne-

arbejde i Danmark, og i den store forsamling af ActionAid organisationer, dér 

er MS jo den danske del. 

Som medlem af bestyrelsen synes jeg, at det er spændende at være en del af 

en større ramme, og jeg synes, at der bliver rykket enormt meget både i MS 

og i ActionAid. 

Jeg ser mig selv som en verdensborger, og det er en god fornemmelse at 

have. Det er en følelse, jeg deler med mange i min generation, og jeg ser det 

derfor ikke som en udfordring at være medlem af både en dansk og en inter-

national organisation. Tværtimod

Programarbejdet med udvikling i landene i Syd køres af de enkelte natio-

nale ActionAid organisationer, mens kampagnearbejdet fylder rigtig meget i 

Danmark, fordi det er vigtigt at formidle viden til danskerne.

Det er vigtigt, at det er det lokale ActionAid kontor, som har kontakterne 

til de partnere, der støttes og samarbejdes med i et land. Som verden ser ud 

i dag, er der ingen grund til, at fx MS skal direkte ind over. Men har partnerne 

et ønske og et behov for at arbejde sammen, så finder man da ud af det. Så er 

verden trods alt heller ikke større!

Men MS deltager naturligvis i debatten om udviklingen i de lande, hvor 

ActionAid arbejder. Uganda er et eksempel, hvor MS blandede sig, da myn-

dighederne ville lukke det. Der er ingen tvivl om, at vores tilgang til arbejdet 

bliver værdsat.

De Globale Platforme er en vigtig del af vores arbejde, og der er ingen tvivl 

om, at MS har sat et kraftigt fingeraftryk på det arbejde, der udføres i platfor-

mene. 

Når det er sagt, så kan jeg da som aktivist godt føle, at for mange kontakter 

til andre frivillige og aktivister skal via hovedkvarteret. Det skal være meget let-

tere at etablere direkte kontakter. Så tror jeg på, at det bliver lettere at fastholde 

aktivismen, fordi de personlige oplevelser og forbindelser altid er afgørende. 

Hvis kontakterne bliver alt for professionaliserede, mister de deres attraktion.

Så mit perspektiv er, at deltagelsen i ActionAid er en styrke, fordi arbejdet i 

Syd bliver mere bæredygtigt. 
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MS åbnede i 2010 Café MellemRummet i Ravnsborggade i København.

Her danner et sprudlende miljø af frivillige rammen om socialt samvær og et 

væld af arrangementer. Caféen er non-profit, med frivillige der laver arbej-

det, og et overskud der går til MS’ arbejde ude i verden. Her fortæller Mikkel 

(frivilligkoordinator i MS), Boe (frivillig i MS), Mette (frivillig i MellemRummet) 

og Birgit (frivillig i MellemRummet) om etableringen af caféen, hvordan den 

drives, og hvordan den er med til at støtte MS’ arbejde.

HVORFOR CAFÉ MELLEMRUMMET?
MS åbnede Café MellemRummet i Ravnsborggade i 2010. Hvad var baggrun-

den for denne beslutning, og hvad er formålet med caféen i dag? 

MIKKEL: MS flyttede i 2009 fra Borgergade i det indre København til nye lo-

kaler på Fælledvej og Ravnsborggade på Nørrebro. Én af grundene til det var 

ønsket om at skabe plads til aktivisme og frivillige i MS. Det havde ikke været 

muligt i Borgergade. Der havde MS en række kontorer, men ikke faciliteter for 

de frivillige, og lokalerne var ikke let tilgængelige. 

I de nye lokaler i kælderen i Ravnsborggade havde der tidligere været en 

studentercafé, og MS besluttede at etablere Café MellemRummet. Der blev 

ansat en medarbejder, som sammen med de frivillige gik i gang med at reno-

vere lokalerne. Formålet var fra starten todelt – at skabe et rum og mødested 

for frivillige, som bygger på MS’ værdier, og samtidig skabe et overskud, som 

kan bruges til at støtte MS’ aktiviteter.

BOE: Oprindelig var det et socialt fællesskab for danske aktivister, men det har 

med tiden udviklet sig til et globalt fællesskab, med mange frivillige fra andre 

lande. Dertil kommer, at der også er en aldersspredning blandt de frivillige, så 

frivilliggruppen i dag virkelig består af en meget broget skare.

BIRGIT: Denne diversitet i gruppen er med til at gøre MellemRummet til et sted, 

hvor jeg som frivillig er glad for at komme. Til tider er der travlt, hvor vi så løfter 

i flok på tværs af alder og nationalitet, og når der er knap så travlt, har vi mu-

lighed for at lære af hinanden og bl.a. snakke om, hvorfor vi har valgt at være 

frivillige i MellemRummet.

HVORDAN DRIVES CAFEEN? 
Caféen drives udelukkende med frivillige kræfter, men i praksis er man vel nødt 

til at drive en café, som om der er ansatte med bestemte opgaver, vagter, osv., 

for ellers ender det hele jo med at sejle? 

MIKKEL: Det er rigtigt, at det udelukkende er frivillige, der står bag disken i 

caféen. Når man siger ja til at være frivillig på MellemRummet, siger man også 

ja til at tage minimum tre vagter i løbet af en måned. Vi har et online system, 

hvor den enkelte kan gå ind og tage de vagter, der passer i hans eller hendes 

program. Men udfordringen er selvfølgelig at få alle vagter dækket ind. 

Det er bestemt ikke alle frivillige, der laver langtidsplanlægning, så det kan 

godt være stressende hele tiden at sikre, at alle vagter er taget. Derfor er det 

også hele tiden vigtigt at være i gang med at rekruttere nye frivillige og sikre, 

at de får den nødvendige oplæring af de mere erfarne, så de føler sig klædt på 

til at tage en vagt. Planen er, at der altid skal være to frivillige på vagt, så man 

aldrig står alene med opgaven.

De frivillige organiserer sig i en række grupper, der er ansvarlige for forskel-

lige områder. Der er fx en HR-gruppe, som arbejder med rekruttering og op-

læring af nye frivillige; en bargruppe, der er ansvarlig for indkøb og bestemmer 

varesortiment og fastsætter priserne; en PR-gruppe, der skal skabe opmærk-

somhed om caféen og dens aktiviteter; og en event-gruppe, der er ansvarlig 

for at planlægge de mange aktiviteter, der foregår.

METTE: Vi må erkende, at rigtig mange ting er personafhængige, og somme-

tider kan man være bange for, at ting vil falde sammen, når en person forlader 

gruppen. Men som regel lykkes det at finde nye mennesker til at tage over, når 

én eller flere holder op.

Der er en tendens til, at det er de samme, der tager mange vagter, når det 

brænder på. Det er selvfølgelig fint, bare det ikke betyder, at de bliver brændt 

ud og holder helt op. Det har vi desværre oplevet nogle gange.

“CAFE MELLEMRUMMET ER 
BÅDE EN VIRKSOMHED OG ET 
GLOBALT MØDESTED”

BOE CHRISTENSEN 
MIKKEL IVERSEN 

BIRGIT MØLLER JENSEN
METTE SONG 
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MIKKEL: Den ene del af målsætningen med at etablere MellemRummet var jo, 

at vi skal skabe et overskud til at støtte MS’ aktiviteter, og derfor er det vigtigt, 

at der foregår noget i MellemRummet, så vi har mange gæster, som køber 

noget. 

METTE: Ja det er meget vigtigt. Jeg er ansvarlig for standup hver mandag, 

og det har jeg været i de seks år, jeg har været frivillig i MellemRummet. I den 

periode har vi kun aflyst to gange. Den ene gang var under en orkan, hvor man 

frarådede al udkørsel. 

I begyndelsen var der ikke så mange besøgende, medens vi i dag tit ople-

ver, at caféen er fuld, og der er gæster, der må stå op. Jeg tror, at det er vigtigt, 

at alle ved, at der er standup på MellemRummet hver mandag. Komikerne får 

ikke honorar, og der er gratis adgang. Jeg bliver sommetider kontaktet af ko-

mikere, der gerne vil lave et testshow på MellemRummet. I de tilfælde tager vi 

entré, hvor en del af entréen går til komikeren og resten går til MellemRummet.

MIKKEL: Det er vigtigt, at vi har faste arrangementer som fx standup hver 

mandag. Mandag er en stille dag i byen, og så er det fint, at man kan komme 

til standup i MellemRummet. 

Men vi må erkende, at det er meget personafhængigt. Mette har kontakten 

til komikerne, og den dag hun vælger at stoppe, kan det blive svært at finde en 

afløser, som kan videreføre det på samme høje niveau. Udfordringen er derfor 

hele tiden at tænke i nye aktiviteter, så vi kan blive ved med at tiltrække nye 

kunder.

Vi har også igennem årene fået en tradition for, at der er kvalitetsjazz på 

MellemRummet, når der er jazzfestival. En anden tradition er Distortion på Nør-

rebro, hvor MellemRummet også deltager.

OVERSKUDDET FRA CAFEEN 
Overskuddet fra cafeen går til at støtte MS aktiviteter ude i verden – hvad bety-

der det, og hvordan udvælges de konkrete aktiviteter? 

MIKKEL: MellemRummet har igennem årene støttet aktiviteter i Palæstina, 

Zambia og nu i El Salvador. Udgangspunktet er, at vi støtter unge aktivister i 

tilknytning til en platform. Det vil typisk være et projekt, der vil have svært ved 

fx at modtage støtte fra DANIDA. 

Til eksempel kan nævnes, at El Salvador er for rigt et land til at modtage 

DANIDA-støtte, men der er stor fattigdom og korruption i landet, så der er 

brug for støtte til at organisere unge i deres kamp mod dette. Pengene fra os 

går til at støtte en mobil platform – en bus, der kan komme rundt i landet og 

mobilisere unge.

METTE: Det første år var planen, at vi skulle støtte et projekt i ét år, men vi 

fandt ud af, at det var for kort tid. Der var simpelthen ikke tid nok til, at de på 

platformen kunne nå at gennemføre projektet, så derfor har vi nu valgt at støtte 

et projekt i en toårig periode. 

I lighed med Operation Dagsværk er det de frivillige, der vælger, hvilket projekt, 

der skal have støtte for den kommende periode. Der er tre platforme, der bli-

ver inviteret til at præsentere deres projekt til et frivilligmøde i efteråret, og her 

vælger de frivillige så, hvilket projekt, der næste gang skal have støtte fra Café 

MellemRummet, GlobalHagen Hostel og nu også Café MellemFolk i Aarhus.

MIKKEL: Det er vigtigt, at modtageren kender de økonomiske rammer. Derfor 

har vi besluttet, at den årlige støtte udgør 300.000 kr. Det overskud, vi skaber 

udover 300.000 kr., går til MS’ almindelige arbejde – som fx har været med til 

at sikre startkapital til opstart af Café MellemFolk i Århus.

BOE: MS organiserer en række frivillige på Roskilde Festivalen, og det får vi 

penge for. I 2018 organiserede vi 318 frivillige, og det har givet en indtægt på 

ca. 300.000 kr., når vi har trukket udgifter til logistik og mad til de frivillige fra. 

Dette beløb går også til at støtte unge på platformen i El Salvador.

MIKKEL: Det er vigtigt, at vi også oplyser om projektet på caféer og hostel. Vi 

har i år udarbejdet en folder, der kort beskriver projektet. Til efteråret arrange-

rer vi en tur til El Salvador, hvor frivillige fra MellemRummet har mulighed for at 

komme over og se projektet. De frivillige betaler selv deres billet til El Salvador, 

og de vil fortælle om projektet, når de kommer tilbage. 

Der er også fra tid til anden personer fra platformene i Danmark for at delta-

ge på forskellige kurser, og i de tilfælde arrangerer vi møder i MellemRummet, 

hvor de kommer og fortæller om projektet. Endelig sender projekterne også 

materiale om projektet, fx videoklip, som vi deler i MellemRummets Facebook-

gruppe. 

BIRGIT: Ja, man kan i hvert fald ikke påstå, at der ikke sker ting og sager, som 

holder MS ung og energisk!

361360 361SAMTALER



363362 363

Adriano is a citizen of Brazil. Since April 2014, he has been Secretary General 

of ActionAid International, operating from Johannesburg, South Africa. Adri-

ano has a long track record in fighting against poverty and for justice from 

working with political parties and social movements in his home country, and 

he has 18 years of experience working for ActionAid in different positions. 

We meet in his office in Johannesburg, to get a sense of how the Secretary 

General sees the role of Danish MS in the ActionAid International (AAI) fede-

ration and the challenges of development cooperation.

A FEDERATION IS A TWO-WAY STREET
Historically, the origins of MS and AA are very different, both in circumstances 

and approach. MS has now been a member of AAI for close to ten years. How 

do you see similarities and differences today?

I participated only indirectly as a member of the international directors’ team in 

the discussions leading up to the decision by MS to join, and by AAI to admit 

MS into the federation. I know of the issues of course, and in recent years I 

have followed developments closely as Secretary General. 

My clear conclusion is that both organizations have benefitted tremendously or 

said differently: they have added value to each other.

My sense is that MS had reached the limit of what the approach that had 

guided the work in developing countries over several decades had to offer. 

Posting of Danish development workers focusing on training was no longer 

in demand, as had been the case before. AA had also come to the end of the 

road in a way, because it is fair to say that the overemphasis on service delivery 

was no longer central.

Meeting now made it possible to develop a useful alliance, where both or-

ganizations could learn from each other and reset their approaches.

MS has been very effective in developing its work on youth and youth mo-

bilization, combining it with advocacy. The human rights-based approach of 

AAI allows it to be genuinely rooted in the local communities. Today, it is first 

about organizing local communities to mobilize themselves, and development 

workers are not key to this.

For MS, it was undoubtedly also seen as an added value to get access to 

the kind of global outreach – or ‘globalness’ if you will – that is possible through 

a federation of members present in more than 40 countries around the world. 

This is much broader than what MS had been used to with their programmes 

in the past.

Of course, MS has been very clear in stating that they also have an ambiti-

on to influence AAI, which I appreciate. Becoming a member of the federation 

is a two-way street. 

In a federation, member organizations must adhere to a certain approach or 

strategy. However, they also come from different histories and cultures. As the 

Secretary General, this must be exciting, but it could also pose challenges or 

difficulties?

 

Generally, I find the existing diversity both healthy and necessary, and part 

of my job is to ensure that there is the necessary space for differences in the 

federation.

First, we need to recognize that the struggle differs from country to country. 

What to do in a country needs to be assessed by the individual national organi-

zation, within the framework of the AAI strategy adopted in 2017. This defines 

the AAI identity, and I feel that within this identity, the diversity is moving in the 

right direction.

Second, it is very important that we can utilize our diversities producti-

vely to cooperate on our impact. Our purpose is after all to help bring about 

meaningful changes in peoples’ lives. This also requires an ability to manage 

power relations, and they differ from country to country. This is where national 

priorities and choices are critical.

Third, looking at all the member organizations, it is fair to conclude that 

they constitute a rather mixed bag. Some have very strong membership and 

governance structures, with a lot of decision-making power given to the as-

semblies – this is the case in Denmark, India and Italy. Others have much 

weaker democratic structures established right now, but are in a healthy pro-

”MS AND ACTIONAID HAVE 
BOTH BENEFITTED FROM 
JOINING HANDS GLOBALLY” 
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cess of strengthening and maturing, while building the constituencies we are 

to serve. Let me add that in some countries the political environment also of-

fers challenges. AA Uganda has been targeted by the government because of 

our positions on sensitive political issues; the same was the case in Tanzania 

a few years ago. However, in both countries we have had the will and strength 

to continue despite the resistance.

TAKING SIDES WITH THOSE SUFFERING
AAI is obviously dedicated to the mobilization and empowerment of groups 

and forces in civil society, and ultimately this will hopefully bring about changes 

in the actions of the state. How do you see the balancing between supporting 

the state and civil society?

The human rights-based approach taken by AAI clearly accepts the role of the 

state as a regulator of the market and a provider of public goods for the citi-

zens, and as the main duty bearers for the fulfilment of human rights. However, 

today our approach is different than before. Our campaign for tax justice is an 

example, where we focus on the ability and capacity of the state to get the 

national revenue needed to fund programmes that can benefit the poor.

Holding states and governments accountable is an equally important role. 

Capacity is one thing – willingness another. We support this through our vari-

ous campaigns, like education for girls, land for smallholder farmers and tax 

justice, just to mention a few. 

Therefore, it was important that the new president of Ghana gave a speech, 

where he promised free education for all, as we see it as an achievement of the 

Ghanaian civil society education campaigns.

This also shows that we agree on many issues with political leaders and 

governments. We don’t see ourselves as being in opposition to governments. 

We unapologetically take sides with those suffering from poverty and injustice 

to claim their rights. We need to work together to reverse the negative devel-

opments we see, with rising inequality globally being one of the most serious 

challenges confronting us. 

Can we find a successful recipe for change without the inequalities and 

injustices we experience today?

Our contribution must focus on long-term change, and we need to identify 

areas where we can contribute most effectively. Unfortunately, the incentives 

for long-term engagement are not always the best. Selling the message for 

long-term change in the media is not easy. The systems of accountability to 

donors and taxpayers also focus more on the short-term.

How we do this as a federation is a strategic challenge, making sure that 

the different resources of our members are combined to make our interven-

tions as forceful as possible. The emphasis of MS on youth and training –  

through People4Change, the Global Platforms and the TCDC training center in 

Tanzania – are important contributions to AAI overall.

MORE BACKLASH COULD BE COMING
How political do you consider ActionAid to be? And how do you see the pre-

sent global environment for the type of political dialogue that we believe is 

needed more than ever before to meet the challenges of inequality, injustice, 

immigration, etc.?

There is no doubt that we have experienced a shrinking of the space for critical 

dialogue and discussion all over the world in recent years, and this has also 

made it more difficult and at times also dangerous for civil society organisati-

ons to engage. 

ActionAid has also experienced this directly, like when the government in 

Uganda targeted our office, and when the authorities in Tanzania threatened us 

because of our documentation of land grabbing. In Uganda the office is up and 

running again, and in Tanzania the report was published without any retaliation 

from the government.

We do not see ourselves having specific partisan political positions – alt-

hough our strategy to fight poverty and injustice is based on addressing power 

imbalances, and therefore it is very political. Based on our activities and cam-

paigns, many are likely to place us on the left, because we take sides with the 

poor, confront neoliberal policies and advocate for redistribution of power and 

wealth. 

However, the exact positioning will differ from country to country, depen-

ding on the political environment and the specific issues in each country. 

In the global North, we also see different approaches from the AA members 

depending on the circumstances. In countries like Denmark, Italy and Greece, 

campaigning increasingly also tackles domestic issues. In the UK and Ireland, 

the focus has predominantly been on international development issues.

When I recently visited Denmark, it was interesting to see how MS was 

campaigning around issues related to refugees and migrants, in a situation 

where the present government seems to be less solidarity-oriented than has 

been the case in the past. There is a lot of potential in this type of campaigning, 

which also mobilizes the youth.

In such a situation, it is useful that MS has started a journey to become less 

dependent on state funding. We probably need to be ready for more backlash 

and for further cuts in spending on development cooperation. In a sense, we 

may have to prepare ourselves to further diversify our income and adapt to an 

environment with less public funds for long-term development than for huma-

nitarian assistance.

In a sense, we may have to prepare ourselves to be smaller, because it is 

more difficult to raise funds for long-term-development than for humanitarian 

assistance. This is not only a challenge for MS, but for all the members of Ac-

tionAid International.
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MS har haft mange markante politiske ledere gennem sine 75 år. Vi satte tre 

af dem stævne for at snakke om, hvordan forskellige generationer har præget 

historien, og hvordan nutidens MS præges af de tanker om forsoning og mel-

lemfolkelighed, som grundlæggerne i 1944 brændte for. Knud blev valgt som 

formand i 1991, Christian overtog formandstøjlerne efter ham i 1997, 

og Helle blev valgt i 2013.

OPRINGNING TIL EN KOMMENDE FORMAND
Hvordan det gik til, at I kom til at spille en så central rolle, som en formand, en 

forkvinde eller en forperson historisk har spillet i MS?

KNUD: Jeg lærte MS at kende på min første rejse til Afrika i 1969-70, altså for 

snart 50 år siden. Der rejste jeg rundt i Kenya, Tanzania og Uganda, mødte 

folk, mødte frivillige, besøgte landekontorer, og fik en ret tydelig fornemmelse 

af, hvad MS var for en størrelse.

Nogle år senere, hvor jeg er på orlov fra min stilling på Information, bliver 

jeg ringet op af én fra MS’ styrelse, som spørger, om jeg kunne tænke mig at 

være med. Det var i øvrigt ikke noget, som kom til at tage ret meget tid. 

Det med tiden viste sig nu ikke at holde stik, for det var på et tidspunkt, hvor 

man ikke kunne blive enige om én formand, så der var i en periode en slags 

triumvirat bestående af Torben Lundbæk, Lauge Stetting og undertegnede. 

‘Rigtig’ formand bliver jeg først i 1991.

CHRISTIAN: Mit første møde med MS må have været Brundtland-rapporten, 

omkring 1988. Den var jeg dybt optaget af og læste fra ende til anden, og der 

stod MS hen over hele den rapport. 

I midten af 90’erne arbejder jeg for Verdensbanken i Washington, D.C., og 

en dag får jeg besøg af en bekendt. Hun fortæller, hvor spændende det er, at 

jeg skal være formand for MS. Det anede jeg ikke noget om og havde aldrig 

forestillet mig jeg kunne blive, var stadig meget ung, synes jeg!

Jeg havde været meget aktiv i U-landsimporten, hvor jeg havde snakket 

med Knud, og da jeg kommer hjem fra Washington, ringer han for at høre, om 

jeg kunne tænke mig at stille op til styrelsen. Året efter blev jeg formand.

HELLE: Første gang, jeg hørte om MS, må have været i starten af 80’erne, i 

et kollektiv i Hedehusene, hvor der var flere, som havde været på arbejdslejr i 

Nigeria via MS. Én af dem læste udviklingsstudier på RUC og drømte om en 

dag at blive ambassdør. Det blev han dog ikke, men derimod konsulent.

Jeg endte med at forske i udvikling og mødte mange med tilknytning til MS 

på mine rejser, når jeg var på feltarbejde. Samtidig var jeg også kommet til den 

erkendelse, at jeg måtte være med til at forandre verden, ikke bare forske i den. 

Derfor var jeg sådan set parat, da også jeg en dag fik en opringning om min 

mulige interesse for at være formandskandidat, når Trine holdt op. 

Når vi ser på udgangspunktet i 1944 og de visioner og værdier, grundlæggerne 

lagde vægt på, hvordan hænger de så sammen med MS anno 2019?

HELLE: Det var rigtig spændende, da vi skulle til at lave vores nye strategi, 

som blev vedtaget i 2017, for vi startede bevidst med at gå tilbage i historien. 

Hvor kommer MS fra? Hvad er grundsubstansen? Her kom solidariteten og det 

mellemfolkelige meget stærkt frem.

Jeg synes, at især det mellemfolkelige står stærkt i den nye strategi, og 

forsoningsaspektet nok lidt svagere. At vi skal forstå hinanden på tværs af alle 

mulige grænser og arbejde sammen på tværs. Faktisk synes jeg, det står stær-

kere, end jeg mener det har været tilfældet i en periode, hvor der var tendens 

til et mere énstrenget fokus på det udviklingstekniske. 

KNUD: Jeg ved jo ikke, hvad de tænkte tilbage i 1943, men MS var vel en af 

de absolut første humanitære organisationer, som tænkte samfundspolitisk. 

Grundlæggerne havde et klart samfundspolitisk udgangspunkt, de var pacifi-

ster, de ville ikke slås. I virkeligheden sagde de også, at det der med at hjælpe 

verden har også noget med strukturer og politik at gøre.

Da man snakkede om at blive en del af ActionAid International (AAI), var 

der nok nogle af os, som spekulerede på, om det kunne holde. AAI var som 

udgangspunkt en mere traditionel organisation. Set i det lys er det spænden-

“UDEN DET MELLEMFOLKELIGE 
MØDE KAN VI IKKE 
LAVE GLOBALE KAMPAGNER”

HELLE MUNK RAVNBORG
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de, når Helle fortæller, at den nye strategi klargør, hvad man vil, med udgangs-

punkt i de oprindelige værdier.

CHRISTIAN: Når jeg i tiden efter MS skulle fortælle om MS, startede jeg altid 

med Fredsvenners Hjælpearbejde. Den vedholdende insisteren på at hjælpe i 

Tyskland efter krigen afspejlede en tro på, at hvis vi lærer hinanden at kende, 

så går vi ikke i krig med hinanden igen – og det er efter min mening det helt 

store projekt i MS.

Jo, det kan være rigtigt, at det bistandsfaglige i perioder har overskygget 

det mellemfolkelige, og det er godt, at forholdet nu er et andet. På et tidspunkt 

i nullerne blev Knud og jeg inviteret til en drøftelse af om ungdomsudvekslings-

programmet skulle lukke, fordi økonomien skrantede. Det var vi begge meget 

imod, og det skete heldigvis ikke. I dag ser vi, hvordan Global Contact bidrager 

til MS’ opblomstring og styrker engagementet blandt unge.

SKIFTENDE POLITISKE VILKÅR SPILLER IND
Men man kan vel også sige, at det i nogle perioder af foreningens liv har været 

vanskeligere end i andre at forvalte grundværdierne på den optimale måde?

KNUD: Når Christian nævner Fredsvennerne, kommer jeg til at tænke på tiden, 

da Anders Fog Rasmussen hærgede. Den tid hvor vi var med i flest krige. Jeg 

fremhævede ofte, at der overalt i det danske landskab boede mennesker, som 

havde været udsendt med MS og havde en grundigere viden om verden der-

ude, end man fik, når man rejste ud som turist. Pludselig havde vi flere soldater 

udsendt end fredsvenner! 

HELLE: Der er ingen tvivl om, at det giver en helt anden oplevelse og forstå-

else at være en del af et lokalsamfund i flere år, end det gør at rejse ud i nogle 

måneder. Vi kan på den anden side heller ikke skrue tiden tilbage, og vilkårene 

er anderledes i dag. Men det er spændende, at der i dag er så mange unge.

Der var en periode, hvor vi var meget fokuserede på den tekniske del af at 

lave programmer for de penge, vi forvaltede på vegne af ministeriet. Formid-

lingen af de livsvilkår, mennesker derude havde, kom til at stå svagere. Det 

synes jeg står stærkere i dag, hvor vi formidler kontakten til rigtig mange unge 

danskere, som vil ud og opleve verden. 

Vi arbejder også på tværs i mellemfolkelig forstand, for det er man nødt til 

for at tage fat på de strukturer, som er årsagen til fx skattesnyd, undertrykkelse 

og korruption. Uden det mellemfolkelige møde kan vi simpelthen ikke lave de 

kampagner, der er brug for, hvis vi skal gøre os håb om at ændre de forhold, 

som skaber et dårligt liv for mennesker.

CHRISTIAN: Det mener jeg nu også, vi gjorde tidligere, også i 90’erne. Vi havde 

omkring 800 på arbejdslejre over hele verden, og et par hundrede var udvik-

lingsarbejdere på lange ophold. Men måske blev vi i starten af nullerne tvunget 

til at være mere teknisk orienterede. 

KNUD: Ret beset skete der vel det op gennem nullerne, at man rettede mere 

og mere ind efter ministeriets ønsker og krav. Den gamle model byggede på, at 

staten havde tillid til civilsamfundet og gav rimelig frihed til, at vi inden for nogle 

givne rammer selv fandt ud af, hvordan det skulle se ud i praksis. Ministeriet 

kunne komme med gode råd og lidt kritik, men stort set bestemte vi selv. 

I den nye model var NGO’erne i langt højere grad redskaber for en bestemt 

bistandspolitik. Den form for ‘professionalisering’, kombineret med en ‘instru-

mentalisering’, prægede alle organisationer.

For nogle år siden indgik MS giftermål med ActionAid International. Derfor har 

vi fx ikke længere vores egne 'egne' partnere. Skal vi begræde det?

CHRISTIAN: Ingen tvivl om, at MS var på forkant med udviklingen, når vi ser på 

karakteren af vores partnerskaber i MS i Syd perioden. Der var fuld skrue på in-

volvering og dialog, også selvom alt jo ikke var lige vellykket. Men sandheden 

er da, at MS var kommet meget længere end stort set alle andre organisationer. 

De årsmøder, MS gennemførte dengang, var i verdensklasse, og det var 

supersjovt. Vi afholdt strategiske og meget ligeværdige debatter, og vi havde 

interessante valg til de rådgivende politikstyrelser. 

Til gengæld kan man sige, at noget af ånden måske samtidig gik ud af 

frivilligrollen. Jeg oplevede, at de stillede krav, som ikke passede til den ka-

rakter, partnerskabet nu havde fået. Med alt for stor fokus på dem selv, deres 

ret til at køre rundt i deres biler betalt af MS, og i det hele taget MS’ rolle som 

arbejdsgiver.

HELLE: Hvis man er i dårligt humør, kan man godt se det, som om der er ble-

vet skudt et ekstra led ind. Pengene fra ministeriet skal først til os, så til et AA 

landekontor, og derefter ud til partneren. Det kan synes som en lang rejse, og 

det er bestemt også noget, som der bruges mange kræfter på at diskutere .

Men i en verden, hvor bistanden kommer til at fylde meget mindre, er det i 

virkeligheden en helt anden slags partnerskaber, som kommer til at fylde me-

get mere og er af mere transformativ karakter. Det er partnerskabet mellem de 

mange mennesker, som bekymrer sig om den vej, udviklingen går i Danmark, 

og de mange ligeså bekymrede borgere i et land som Tanzania eller Gambia. 

Det er en anden måde at tænke partnerskab på.

Så nej, partnerskaber, som de så ud før i tiden, tror jeg ikke kommer tilba-

ge. Men det tætte samarbejde kampagnemæssigt kan jeg sagtens se for mig. 

Det afgørende bliver, hvordan vi er i stand til at løfte de ønsker, som små og 

større organisationer og bevægelser måtte have.

CHRISTIAN: Jeg mener det var helt afgørende, at MS kom med i AA. Jeg kend-

te ikke den del af AAI, som handler om børnesponsoraterne, men fra handels-

kampagnerne i 90’erne og deres medlemskab af Eurostep, ved jeg, hvor skar-

pe de var. Faktisk var AAI rigtig god til at drive den slags globalt orienterede 

kampagner og fortalervirksomhed, som MS også var rigtig god til. Men igen, 

med Fog ved roret i nullerne blev det hele vanskeligere og mere usikkert. De 

døre i ministeriet, som normalt havde været åbne for os, var pludselig lukkede.
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HELLE: Børnesponsoraterne har været en del af AAI fra starten, og den del 

findes stadig. Men så er der en anden del af AA, som gerne vil noget andet, og 

her har MS formået at spille en rolle, bl.a. takket være det store arbejde, som 

mange i MS har udført. Vi har været i stand til at påvirke den internationale 

strategi, så rummet for ‘dette andet’ er blevet større.

AAI skal være noget andet, end det var engang, og AAI er bestemt på vej til 

at blive noget andet, selvom processen ikke er færdig endnu. Det kan godt be-

tyde, at AAI med tiden bliver en mindre organisation, end den er i dag – og det 

må så være sådan. Det påvirkes også af, at den traditionelle udviklingsbistand 

bliver mindre. Vi skal jo, både herhjemme og globalt, bedømmes på, om de mål 

vi forfølger, er i overensstemmelse med de værdier, vi bygger på.

MENINGER OM BISTAND OG OM VERDEN
Det har i tidernes løb med mellemrum været diskuteret, om det var det ene, 

andet eller tredje område af MS' virke, som var det i historiens lys mest betyd-

ningsfulde bidrag. Hvordan ser I på det?

KNUD: For mig er det to ting. Det ene er menneskemødet, og det andet er MS’ 

indflydelse på tænkningen omkring bistanden i Danmark. Det synes jeg godt, 

man kan se tilbage på med stolthed, også selvom bistanden fremover kommer 

til at få en mindre og en anden rolle.

CHRISTIAN: Jeg blev jo selv engageret via oplysningsarbejdet, og der er da 

ingen tvivl om, at MS historisk har spillet en helt unik rolle på oplysningsområ-

det. Det gælder lige fra lysbilledforedraget i hver eneste lille flække rundt om 

i landet til de fine publikationer. Alt det har bidraget til at skabe et fundament 

for den rolle, Danmark internationalt har været i stand til at spille på udviklings-

området. Så blev “lysbilledforedraget” forældet, og nedskæringerne kom. Den 

omstilling tog tid. Nu blomstrer det igen, bare på nye måder. Hele ungdomsen-

gagementet og det politiske, der vælter ud af bygningerne på Fælledvej, det 

engagerer, motiverer og oplyser.

HELLE: Det er svært at vælge én enkelt ting. I dag er MS vel mest kendt som 

en forening, der tør hvor andre tier, og det er jeg ret stolt over. Det synes jeg, 

MS forsømte i mange år, hvor der ikke var tvivl om bevillingerne, og man der-

for godt kunne have forholdt sig kritisk til mangt og meget. Jeg savnede den 

kritiske MS-stemme op gennem 90’erne. Der er vi blevet meget modigere nu. 

Det kan godt være, at MS mente noget om bistanden, men jeg synes ikke, man 

mente så meget om verdens udvikling og vores rolle i den.

KNUD: Jeg vil nu mene, at hele satsningen på ‘folkestyret udvikling’ og lige-

værdigheden i partnerskabet også var en kritik af den måde, vi lavede udvik-

lingssamarbejde på. Og så fokuserede vi meget på behovet for at yde mere i 

bistand fx på miljøområdet i forlængelse af Rio-konferencen, og der var vi klare 

i mælet om at understrege Danmarks ansvar og behovet for at Danmark skulle 

være en rollemodel. 

CHRISTIAN: Jeg kan måske godt følge dit synspunkt om den manglende bi-

standskritik, men det er ikke rigtigt at sige, at der ikke blev reflekteret omkring 

vores rolle i verden. Der blev snakket handel, og vi udarbejdede omkring 1999 

en globaliseringsstrategi. Det var MS, som løftede globaliseringsdebatten i 

Danmark på det tidspunkt, og vi udarbejdede sammen med vores partnere 

i Syd et forslag til en anden form for globalisering – folkestyret globalisering.  

MS har altid været et mødested for unge mennesker, og i dag understreges 

dette også både i strategien og aktiviteterne. Men kan det blive for meget med 

alle de unge?

HELLE: Det kan godt være rigtigt, at mange af vores aktiviteter umiddelbart 

kan forekomme ‘ungdommelige’ og tiltrækker unge mennesker, men jeg synes 

ikke, at det nødvendigvis gælder for medlemskredsen, og heller ikke for den 

gruppe, som udgør Rådet. Der har vi stort set alle aldersgrupper.

Mit indtryk er, at de unge interesserer sig for verden, men at de ikke er 

specielt optagede af bistand. Jeg kender nok ikke nogen unge, som tror på, 

at bistand er vigtigt! De tror på, at vi skal handle ordentligt, betale ordentligt, 

opføre sig ordentligt og tale pænt og ordentligt til hinanden, og det er vel også 

det, som skal være grundlaget for vores ageren.

KNUD: Det, man vel kan håbe på, er, at medlemskabet af AAI betyder, at man 

kan deltage i og bidrage til globale kampagner, som for alvor kan flytte noget 

og sætte dagsordener. Det er der vel i Danmark ikke andre end MS, som kan 

være bedre til. Det tror jeg på.

HELLE: AAI er en broget flok, så det er langt fra alle, som ligner MS. Bundlinjen 

er jo, at hvis man skal gøre noget ved de problemer, verden står overfor, så 

kan det ikke løses gennem udviklingsbistand alene, og det kan ikke klares af 

Danmark alene. Dagsordener om skat og lignende kræver, at man arbejder på 

tværs af grænser. Det kræver også, at man er i stand til at holde presset oppe 

imod de ikke-demokratiske kræfter, som trækker verden i den forkerte retning.

CHRISTIAN: Unge mennesker tænker nok anderledes i dag, og de oplever 

måske i virkeligheden, at de har stor indflydelse på MS. Fordi de har mulighed 

for at deltage i konkrete aktiviteter, de kan gå med i en demonstration, og de 

kan skrive under på noget. De ser ikke en stemmeafgivelse som det eneste af-

gørende. Jeg siger ikke, at det er uvæsentligt, hvordan det formelle demokrati i 

MS fungerer, men det er da helt sikkert, at dagens unge ønsker mere konkrete 

handlemuligheder, og det oplever jeg, at MS tilbyder i dag.

371370 371SAMTALER



373372 373SAMTALER

Knud Vilby på podiet under MS’ 

Repræsentantskabsmøde i april 

1983. I midten ses daværende 

formand John Martinussen. Knud 

afløste John på formandsposten 

i 1991.

Efter formandstiden i MS 

fortsatte Christian Friis Bach 

karrieren i Folkekirkens Nødhjælp, 

Det Radikale Venstre 

(bl.a. som udviklingsminister) 

og FN. Nu er han generalsekretær 

for Dansk Flygtningehjælp, 

som MS i 1956 var med til at 

grundlægge.

MS’ forkvinde, Helle Munk 

Ravnborg, holder tale til tusindvis 

af mennesker på Christiansborg 

Slotsplads den 14. december 

2016. De var samlet i solidaritet 

med ofrene i den syriske by 

Aleppo.

SAMTALER

 Den 24. januar 1984 fejrede MS 

sit 40-års jubilæum i lokalerne 

på Hejrevej. Ved den lejlighed 

deltog Elise Thomsen, som var 

én af de tre grundlæggere i 1944. 

Hun var 43 år gammel i 1944, og 

ved jubilæet 83 år. Elise Thomsen 

døde i 1995.

Kampagner og aktivisme er vig-

tige elementer i MS’ arbejde anno 

2019. Det var de også i 80’erne 

– her er der gadeaktion under et 

repræsentantskabsmøde, hvor 

der gøres opmærksom på, hvor-

dan globaliseringen bygger på 

udnyttelse af billig slavelignende 

arbejdskraft til produktionen af 

vores tøj.

Ved 40-års jubilæet i 1984 deltog 

bl.a. daværende generalsekretær 

Claus Bornemann (yderst til 

venstre), som står ved siden af 

daværende formand, professor 

John Degnbol-Martinussen. De 

snakker med tidligere udviklings-

minister, socialdemokraten Lise 

Østergaard. Mellem hende og 

formanden ses tidligere general-

sekretær Jørgen Andersen.
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Birgitte Lind Petersen: Aktivist i MS 1998-2003 og fra 2001 medlem af 

Styrelse og Forretningsudvalg. Ansat som rådgiver for MS i Nepal 2003-06 

på Operation Dagsværk projektet ‘Education for Freedom’. Siden Ph.d. og 

forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, samt ekstern lektor ved 

Københavns universitet og yogalærer.

Bjørn Førde: Ansat i MS 1975-2002 i stillinger som tidsskriftredaktør, forlags-

redaktør, informationschef, landekoordinator i Zimbabwe og generalsekretær. 

Efter MS, stillinger i FN og direktør for Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). 

Nu rådgiver og forfatter på www.f4dialogue.dk.

Bodil Kjær Nielsen: Arbejdslejre Tyskland og København1969-73. MS-aktivist 

og medlem af repræsentantskabet1976-84. Folkeskolelærer, læsekonsulent 

og lektor i specialpædagogik 1976-2015, herefter “bedstemor” og mentor for 

syrisk flygtningefamilie.

Boe Christensen: Cand.soc. i internationale udviklingsstudier fra Roskilde 

Universitet og teamleder på Røde Kors Hovedstadens værested for unge 

hjemløse. Har varetaget frivilligkoordinering, budgetter og kommunikation. 

Frivillig koordinator for MS’ indsats på Roskilde Festival. 

Camilla Holm-Jensen: Ansat i MS siden 2017 som Global Contact student, 

inspirator i Palæstina, Global Platform facilitator i Indien, GP-manager i Jor-

dan og Palæstina og Global Platform projektmanager.

Carl Nielsen: Uddannet smed, studier på Journalisthøjskolen og cand.scient.

pol. fra Aarhus. 1990-04 korttidskonsulent på MS´ program i Mellemamerika 

inden for især landbrugs- og demokratiudvikling. Siden 2006 grundlægger og 

leder af Nordic Salsa Camp på Brandbjerg Højskole.

Christian Friis Bach: Uddannet agronom og ph.d. i international økonomi. 

Formand for MS 1997-2001. Medlem af Folketinget 2011-14. Minister for ud-

viklingsbistand 2011-13. Derefter formand for FN's økonomiske kommission 

for Europa. Siden 2018 generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

Christian Korsgaard: Ansat i MS 1999-2012, dels som kommunikationsmed-

arbejder og -rådgiver i Mellemamerikaprogrammet 1999-2003 og igen 2007-

2012, dels som forlagsredaktør 2003-2006.

Ebbe Schiøler: Ansat i MS i 1971 efter et lille årti i Grønland. Regionalleder 

i Zambia, leder af oplysningsafdelingen og siden frivilligafdelingen. Ansat i 

Udenrigsministeriet 1976-99, og især ansvarlig for forskning indenfor land-

brug. Medlem af MS' styrelse to år i denne periode.

Ejnar Søndergaard: Cand.scient.pol. Frivillig i fx Sydafrika-komitéen i Århus, 

MS' styrelse og Lokalrådet i Skads Andrup. Medlemssekretær i MS i Århus, 

Brigadeleder i Kang i Botswana og konsulent i Mbale i Uganda samt lærer og 

leder på højskole og daghøjskole.

BIDRAGYDERE

Navnene er placeret i alfabetisk orden efter fornavn.

Adriano Campolina: Generalsekretær for ActionAid International. Har arbejdet 

for AAI i mange år, bl.a. som leder af AA Brasilien. Har tidligere været aktiv i 

fagforeningsarbejde i Brasilien.

Alejandro José Labrador: Arbejder med kommunikation og studier i lokalud-

vikling på det Centralamerikanske Universitet i San Salvador. Arbejdede med 

social kommunikation i bevægelsen imod minedrift. I dag træner, aktivist og 

leder af den globale platform for El Salvador.

Alex Frank Larsen: Journalist, forfatter og Tv-producent med hang til under-

søgende og internationale projekter i bl.a. Information og DR TV. Redaktør af 

KONTAKT Internationalt Magasin 1993-1996. Cavlingpris 1987. Medlem af 

Nairobiklubben og Eventyrernes Klub.

Anders Brandt: Uddannet folkeskolelærer. Udsendt med MS til Dodoma i Tan-

zania 1980-82 og Moshi i Tanzania 1988-90. Rejser til Tanzania 1993, 1996, 

1999. Bygget sommerhus ved foden af Kilimanjaro.

Anne Louise Carstens: Aktiv i MS siden 2009 som kampagneaktivist, frivilli-

gunderviser, Global Platform facilitator i Nepal og Myanmar, Global Platform 

manager i Myanmar, Training Quality Manager og Head of Youth Organising 

and Activism. 

Astrid Wiborg Jensen: Cand.soc. i globale studier og international udvikling. 

Bestyrelsesmedlem i Kvindernes Ulandsudvalg og ansat som Project Assistant. 

Tidligere koordinator for MS’ globale praktikprogram, studentermedhjælp og 

aktivist i MS samt frivillig i Vietnam og Nepal gennem MS. 

Bettina Gram: Ansat i MS 2000-2005 som forlagsredaktør med bl.a. ansvar 

for magasinet ZAPP – jorden rundt til 7.-10. klasse. Derefter i Geografforlaget, 

som af MS købte og overtog salget af en række uudgivne og udgivne titler, 

da MS’ forlag lukkede i 2005.

Birgitte Brandt: Uddannet folkeskolelærer og lærer ved specialskole. Udsendt 

med MS til Dodoma i Tanzania 1980-82 og Moshi i Tanzania 1988-90. Rejser 

til Tanzania 1993, 1996, 1999. Bygget sommerhus ved foden af Kilimanjaro.

Birgit Møller Jensen: MS-udsendt til Kenya fra 1980-86 som u-landsfrivillig, 

koordinatorassistent og koordinator. Ansat i MS 1989-2015 som afdelings-

leder i international afdeling og i personaleafdelingen, personaleansvarlig i 

administrationsafdeling, medarbejder i People4Change og assistent for Råd, 

Bestyrelse og Generalsekretær. I dag frivillig i Café MellemRummet.



Elin Jespersen: Læreruddannet. MS-frivillig i Zimbabwe 1989-1992 i et 

kvindeprojekt, derefter undervist på Interkulturel Daghøjskole, jobkonsulent 

for Indvandrere/Flygtninge i Århus Kommune, folkeskolelærer og UU-vejleder. 

Formand for integrationsforeningen i Hinnerup. 

Ellen Buch-Hansen: Uddannet som kulturgeograf. Forlagsredaktør hos MS 

1974-91. Rådgiver for SIDA i Kenya 1985-89, rådgiver/bistandsråd i Danida 

1991-2012, rådgiver/konsulent for Danida i Bhutan 1993-96, og i Tanzania 

2004-07. Valgobservatør siden 2012.

Ellen Farr: Medlem af MS’ styrelse 1977-79. Ansat 1979-2006 som sagsbe-

handler i frivilligafdelingen, assistent og fungerende koordinator i Zambia, 

gruppeleder i Frivilligafdelingen, hjemkomstkoordinator i informationsafde-

lingen, oplysningskonsulent, koordinator af konsulentgruppen. Redaktør og 

konsulent for www.globalskole.dk.

Ezra Mbogori: Siden 2017 direktør for MS’ træningscenter TCDC i Tanzania. 

Tidligere grundlægger af NGO i sit hjemland Kenya og leder af tænketanken 

MWENGO i Harare 1993-2007. Ezra sidder i bestyrelsen for en række interna-

tionale organisationer.

Frans Mikael Jansen: Generalsekretær i MS 2006-2016. Tidligere Chefråd-

giver Danida/Uganda, Direktør/chefkonsulent i International Development 

Partners, Generalsekretær i Ibis, Rådgiver Røde Kors/Malawi og Ulandsfrivil-

lig MS/Tanzania. 

Gloria Carrion: Menneskerettighedsaktivist i slutningen af 70’erne og grund-

lægger af Nicaraguas første kvindeorganisation. MS programansvarlig for 

Nicaragua 1993-98 og regional koordinator 1998-03. Siden 2010 direktør for 

børnebogsforlag, der søger at promovere læseglæde blandt landets børn.

Hannah Brejnholt Tranberg: Ansat i MS 2012 som International Partnership 

Coordinator, og har siden bestridt stillinger som Senior Policy Advisor on Tax, 

Executive Advisor for generalsekretæren og leder nu MS’ policy arbejde på 

skat.

Hanne Tingleff: Ansat i MS Biblioteket 1986-2002 som bibliotekar. Fra 2003 

leder af studiecentret på Frederiksborg Gymnasium & HF.

Helle Leth Møller: Ansat i MS 1973-2005 som leder af biblioteket. Derefter 

ansat i DR’s Arkiv og Research Center og siden i Kulturstyrelsen.

Helle Munk Ravnborg: Forkvinde for MS siden 2013 og medlem af bestyrel-

sen siden 2012. Forsker først ved Center for Uviklingsforskning, senere på 

det Internationale Center for Tropisk Landbrug i Colombia, og siden 2003 

seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale inden 

for ulighed, fattigdom og forvaltning af naturressourcer. 

Helle Toft Jensen: Del af SPOR MEDIA www.spormedia.dk fra starten i 1980 

til nu. Dokumentarfilminstruktør, promoter af film fra SYD, og tilrettelægger af 

undervisningsmaterialer. Desuden uddannet som Manuvision kropsterapeut 

www.kysentiger.dk.

Hope Chigudu: Ugandan/Zimbabwean, works for HopeAfrica, as a feminist/

activist organizational development consultant. She encourages organisati-

ons to have soul(s) by provoking, stimulating and encouraging organisations 

to dig deeper. In the 80s, she worked as a programme officer for MS.

Ingeborg Evans: Frivillig i MS i Tanzania 1968-70. Folkeskolelærer, handels-

skolelærer – i biologi, tysk og engelsk. Udsendt som medfølgende hustru til 

Botswana 1979-81. Kontaktperson for flygtningefamilier fra Sri Lanka, Bosni-

en og Afghanistan.

Jeppe Bo Pedersen: Kom til MS fra Dagbladet Information i 2006 og har siden 

arbejdet med fundraising, kampagner og events som Fair Fælled Festival. I 

2015 chef for socialøkonomiske enheder på Fælledvej (cafe, ngo-hus, hostel 

og køkken).

John Birkemose: Ansat i MS 1970-2010. Forberedelse af udviklingsarbejdere. 

Informationsmøder. Hjemkomstkurser for hjemvendte udviklingsarbejdere. 

Afdelingens repræsentant på udvælgelsesmøder. International Ungdomsud-

veksling til bl.a. Tanzania og Kenya og fundraising. Udsendt til Kenya som 

administrativ assistent 1985-1986. I dag frivillig i Mercy Ships.

John Degnbol-Martinussen: Professor i international udvikling ved Roskilde 

Universitetscenter og formand for MS 1982-91. Forfatter til flere internatio-

nalt respekterede bøger om bistand og udvikling på dansk og engelsk. John 

Degnbol-Martinussen døde i 2002.

John Rosenstock: Cand.psych., udvælgelsesleder i MS fra 1971-2004. Des-

uden konsulent for Danida, OXFAM Ibis og andre bistandsorganisationer.

Jonna Rives: Ansat i MS fra 1986-2014 som kontorfuldmægtig og udsendt 

som administrator til Tanzania 1996-97 (barselsvikar) og derefter Nepal fra 

1997-2000.

Juliana Kadzinga: Født i Zimbabwe. Uddannet i Zambia i førskoleuddannelse. 

Ansat i ministeriet for lokalsamfundsudvikling som ’community development 

worker’. Programmedarbejder i World Vision og derefter i MS-Zimbabwe fra 

1991 til slutningen af 90’erne. Nu selvstændig konsulent.

Karen Marie Søndergaard: Pædagog. Arbejdslejre i Lesotho 1981 og Botswa-

na 1982. Aktiv i MS-grupper 1981-2004. Leder af Esbjerg Sydafrikakomite 

1982-86. MS-udviklingsarbejder i Kalahari distrikt, Botswana 1990-92. Siden 

1992 tovholder for afholdelse af årlige Botswanatræf i Danmark.
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Kjeld B. Nielsen: Cand.theol. 1990-98 diverse ansættelser for MS, IBIS, m.fl. 

i Nicaragua og Honduras. Sognepræst i Grundfør, Haldum og Vitten Pastorat 

(Hinnerup) siden 1999, heraf de sidste 10 år også som daglig leder. 

Klavs Wulff: Aktiv i ledelsen af dansk World University Service (WUS) 1970-76. 

Leder af MS’ nye program i Lesotho 1976-79, generalsekretær for International 

WUS i Geneve1980-84 og så ansat i UNHCR/Geneve. Leder af MS’ Mellem-

amerikaprogram 1991-97, efterfulgt af ansættelser hos Danida, IBIS og 

Folkekirkens Nødhjælp i  Mellemamerika.

Knud Vilby: Formand for MS 1991-97. Journalist, forfatter og konsulent. I dag 

formand for Jyderup Højskole og for IWGIA (International Work Group for 

Indigenous Affairs). Medstifter af og bestyrelsesmedlem i FairFishing, Somali-

land og Puntland.

Lis Nielsen: Ansat i MS 1984-14 i administrationsafdeling som sekretær for 

Generalsekretær og i uddannelsesafdeling og international afdeling med 

opgaver vedr. udvælgelse, uddannelse og placering af frivillige, annoncering, 

arbejdslejre, u-landsophold og studieture. I mange år HR-Administrator for 

udsendte i personaleafdeling og People4Change.

Lars Udsholt: Fra 1980 arbejdslejrophold i Vesttyskland, Ghana og Danmark 

samt aktiv i MS København. Medlem af MS’ styrelse 1985-96, heraf 1991-96 

som næstformand. Forstander på MS-TCDC i Tanzania 1997-2002. Gene-

ralsekretær 2002-06. Derefter selvstændig konsulent samt leder af Dansk 

Missions Råds udviklingsafdeling.

Linette Lotus Danst: Frivillig i MS siden 2011, primus motor på genopstarten 

af frivilliggruppen i Aarhus og Café MellemFolk samt næstforkvinde fra 2018. 

Studerende på Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet.

Mai Rasmussen: Udstationeret for MS i Uganda og Sydsudan 2002-2005 og 

i Mozambique i 2007. Begge gange som advocacy- og kommunikationsråd-

giver.

Maja Andersen: Kampagnerådgiver i MS siden 2007.

Malte Warburg Sørensen: Ansat hos MS fra 2009 til nu – som leder af Global 

Platform i El Salvador, underviser på kampagne- og meningsdannerkurser og 

nu projektleder for MS’ indsats på antidiskrimination. 

Margarita Herrera: Cand.mag. i medievidenskab. I eksil 1981-92 i Mexi-

co. Organiserede bl.a. træning indenfor radiofoni og folkeoplysning. Efter 

hjemkomst til El Salvador startede hun Radio Cabal, som hun var leder af i 

90’erne. Nu konsulent for lokalradionetværk og redaktør.

Mette Hvilsby: Ansat i MS 1999-2001 og i 2003 som organisationsrådgiver i 

Nepal. Fra 2006 til i dag som projektkoordinator og nu teamleder af Learning 

and Capacity Development. Har også arbejdet som sociologisk konsulent 

hos MindResearch og som skolelærer på Alkownain Friskole.

Mette Song Mynster: Frivillig i MellemRummets eventgruppe siden 2012 som 

ansvarlig for caféens standup om mandagen. Står i dag for eventkoordinering 

og afholdelse af de månedlige eventmøder.

Mikkel Iversen: Frivillig i ”Stop Handelsrøveriet” 2003, derefter udviklingsar-

bejder i Nicaragua 2006. Underviser på Krogerup Højskole og kampagneleder 

for Operation Dagsværk 2009. Vendte i 2010 tilbage til MS som kampagneko-

ordinator. I 2015 frivillig og eventkoordinator for Café MellemRummet og aktiv 

i etableringen af Globalhagen Hostel.

Morten Jespersen: Ingeniør og maskinarbejder. MS-frivillig i Zimbabwe 1989-

1992 i et kooperativt træningsprojekt inden for metalproduktion. Har arbejdet 

i stor dansk ingeniørvirksomhed og undervist naturfagligt på Teknisk gymna-

sium.

Niels Elbæk: MS 1990-2005 som forlagsredaktør, forlagschef og leder af 

Oplysningsafdelingen. Derefter leder af Campus Book Service, Campus 

E-books, Campus Import Group, event manager Final Cut for Real samt leder 

hos Auteur Film.

Niels Lichtenberg: Ansat i MS som programmedarbejder i International 

afd. 1969-2002. MS-koordinatorassistent i Kenya 1988-1990 samt rejser til 

MS-programlande igennem årene.

Nils Brøgger Jakobsen: Medlem af bestyrelsen i MS 2003-07, og næstfor-

mand 2005-2007. Kampagnemedarbejder i MS 2008–10, og 2010-15 leder af 

kampagne- og politikafdelingen i MS. Nu Kampagneleder i SF.

Olav Liengård: Uddannet sløjdlærer. Var i 1964 den første frivillige udsendt til 

Shivaragudda i Indien. Regionalleder på MS’ indiske landekontor 1966-69. 

Leder af International Student Centre i København 1969-72. Højskolelærer på 

Nørgaards Højskole 1972-1987 og Rødkilde Højskole 1987-1995.

Ole Bang: Ansat i MS 1956, 1957 cand.merc., 1958 Dansk Røde Kors (økono-

michef), 1960 Dansk Flygtningehjælp (generalsekretær), direktør i sparekasser 

og 1981 Kræftens Bekæmpelse (adm. direktør). MS-formand 1967-75. I 1980 

formand for Regeringens udvalg vedr. danske bistand (Bang-udvalget).

Ole Hammer: Journalist og forfatter. Medstifter af Hovedbladet i 1970. Re-

daktør af Fremmedarbejderbladet 1971-77. Leder af MS’ minoritetsarbejde 

i 70’erne og igen i 90’erne. Senere leder af Udrykningsholdet og leder af 

Københavns kommunes sociale døgnvagt. 
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Paul Themba Nyathi: Første formand for MS-Zimbabwes Policy Advisory Bo-

ard i 1993. Uddannet som lærer, aktiv i befrielseskampen i 70’erne, med til at 

danne oppositionspartiet MDC i 1999 og valgt til parlamentet i flere omgange. 

Nu leder af græsrodsorganisation. 

Peder Frederik Jensen: Forfatter. Forfatterskolen 2006 og uddannet både-

bygger. Modtog Albert Dams Mindelegat 2012 og Otto Gelsted-prisen 2016. I 

2017 modtog han det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond. 

Pernille Bærendtsen: Aktiv i MS fra 1996 bl.a. med initiativ til Next Stop Ser-

bien, frivillig og arbejdslejr på Balkan, samt medlem af Styrelse. Ansat i MS 

1999-10 som medlemskonsulent, på Balkanprogrammet samt som udvik-

lingsarbejder i nordlige Uganda og Tanzania. Derudover selvstændig journa-

list med fokus på Afrika og formidling heraf.

Peter Christiansen: Ansat i MS 2004 – 2015 i forskellige afdelinger og derefter 

i Tanzania og Jordan. I dag sekretariatsleder i Globalt Fokus, som er en sam-

menslutning af danske udviklings-NGO’er.

Peter Sigsgaard: Mag.art. i kultursociologi 1969. Forskning og arbejde i Dan-

marks Radio. Ansat i MS 1979-2005 som sektionsleder, landechef (Lesotho, 

Mozambique), forlagsredaktør, afdelingsleder, forstander (MS-TCDC) og 

programkoordinator. Siden 2005 freelance som konsulent og redaktør. 

Peter Tholstrup: Ansat og aktiv i MS 1995-2010. Har som udsendt været med 

til at etablere kontorer og programmer på Balkan og i Sydsudan. Stillinger 

i Operation Dagsværk, Plan Danmark og fra 2017 teamleder i DIGNITY – 

Dansk Institut mod Tortur.

Pia Owusu: Udsendt til Tanzania 1980-82 som MS-frivillig. Administrator på 

MS’ landekontor i Botswana 1982-86. Udvælgelsen 1987-90. Fra 1990-2011 

administrator i Botswana, Mozambique, Mellemamerika, MS-Zambia med 

overdragelse til Action Aid og sidst MS-Mozambique.

Priscilla Misihairabwi Mushonga: Leder af Women’s Aids Support Network 

i Harare i starten af 90’erne. Medlem af MS’ Policy Advisory Board. Medlem 

af oppositionspartiet MDC og indvalgt i parlamentet siden 2000. Minister for 

Regional Integration and International Cooperation 2009-13.

Steen Folke: Udviklingsforsker, fra 1980 medlem af Repræsentantskabet, og 

1988-94 og 2004-16 medlem af bestyrelsen. 2008-15 MS/ActionAid Den-

marks repræsentant i ActionAid International, og medlem af ActionAid Italiens 

bestyrelse og senest ActionAid Vietnam.

Stefan Katic: Redaktør af Kontakt Internationalt Magasin 1997-2000, og fra 

2004-17 for Danidas magasin Udvikling. Efter konsulentjobs i Carl Bro/Gront-

mij (Awareness) og COWI (CSR/Verdensmål) er han i dag projektkoordinator 

for global arbejdsmiljøuge i FLSmidth.

Susanne Possing: Arbejdet på RUC, Kbh. Universitet, KVINFO og DIIS. 1994-

1999 ansat i MS som kønspolitisk rådgiver, 2005-2010 som udviklingsarbej-

der ved CDRN via MS Uganda. Skriver nu om menneske- og kulturmøder i 

Syd og Nord.

Tim Whyte: Generalsekretær i MS siden september 2016. Grad i kolonihistorie 

fra Wesleyan University i USA og fagjournalist fra Danmarks Journalisthøjsko-

le. Udviklingsarbejder for MS i Nepal. Kommunikationschef i Verdens Skove 

og i Save the Children Internationals afdeling i Bangladesh.

Titus Moetsabi: Uddannet jurist og senere kommunikation. Programmedar-

bejder for MS 1991-96. Derefter lederposter i organisationer i Zimbabwe, 

Botswana og Syd-afrika. Rådgiver for UNDP i Afghanistan og kommunika-

tionsrådgiver for UNICEF i Sierra Leone. I dag kommunikationsspecialist for 

UNICEF i Zimbabwe. Desuden forfatter og teaterinstruktør.

Torben Kitaj: Redaktør af Kontakt 1981-87. Derefter journalist og redaktør på 

TV-avisen og senere chefredaktør på Ugeskrift for Læger.

Trine Pertou Mach: Ansat i MS 2004-06 som projektleder for Mellemøsten, 

bestyrelsesmedlem 2007-17, forkvinde 2007-13, bestyrelsesmedlem i AAI 

2012-18. Stillinger i NGO'er, EU og Nordisk Ministerråd. Tidligere MF. Nu 

leder for Economic Development for Peace i international organisation.

Uffe Torm: Redaktør af Kontakt 1973-80. Derefter ansat i Danida, Folke-

kirkens Nødhjælp, Red Barnet, Det Lutherske Verdensforbund og Dansk 

Misionsråds udviklingsafdeling. Har desuden arbejdet for Dansk Ungdoms 

Fællesråd og FN-forbundet.

Ulla Moltved: Født i 1926. Uddannet tresproglig korrespondent. MS-arbejds-

lejre efter krigen, har arbejdet med fredsarbejde som kvæker. Autodidakt 

dramalærer på Holte Børnehaveseminarium. Har undervist på aftenskole i 

bl.a. engelsk. Har i mange år interesseret sig for fredsarbejde, konfliktløsning, 

dukketeater, hospitalsklovne, mm.

Vibeke Vinther: Ansat i MS 2007-2011 og derefter igen fra 2013, først i stillin-

gen som kommunikationschef, siden i stillingen som national chef.
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