Årsberetning 2014/2015 Mellemamerika Komitéens
Forretningsudvalg

Mellemamerika Komitéens Forretningsudvalg (FU) har fra landsmødet 24. – 26. oktober 2014 til
landsmødet d. 24. oktober 2015 bestået af følgende medlemmer: Stella Wengel, Mirja Crone, Sara
Dahlman, Lasse Hemmingsen, Sara Helmark, Mette Melchjorsen, Signe Korntved Pedersen, Cesilla
Pedersen, Rebecca Lynge og Tanja Trab.
Fokus:

FU og landssekretærens år har været præget af de mange bolde som blev kastet i luften til sidste
landsmøde, samt travlhed, sygdom og barsel på kontoret. Til sidste landsmøde blev det bestemt at der
i årets løb skulle holdes et enkelt sparringstræf frem for to og fortsat et forårsseminar i april og et
landsmøde i oktober.

Derudover blev det besluttet (læs MAKs arbejdsprogram 2014-2015), at vi skulle budgettere med øget
fokus på organisationen og gruppernes økonomistyring og strømligning heraf med et kursus i budget
og regnskab. Ligeledes blev det besluttet, at der skulle større sammenhængskræft i organisationen på
tværs af grupper og landsdele samt øget aktivitet i Danmark. Der var desværre ikke nok opbakning fra
organisationen til at sætte fokus på MAKs aktivisters økonomiske kompetencer og derfor er kurset sat
på hold. FU fik en miniworkshop af MS med fokus på sammenhængskræft i organisationen. Til første
sparringstræf blev der fokuseret på mulige aktiviteter som kunne være interessante for MAK at
deltage i eller udføre.
I MAK året 2014-2015 har vi haft to landssekretærer. Kathrine Maria Von Borries gik desværre i fødsel
tre måneder for tidligt og hendes barsel startede dermed også det tidligere, heldigvis har Hedy
Grønager, som også søgte stillingen efter Stine Fryd forlod MAK, taget teten fra Kathrine imens hun er
på barsel. Hedy har taget godt fat i MAKs økonomi, som hun har formået at rydde godt op i.

Aktiviteter i løbet af året
Sparringstræf

Ved generelforsamlingen i oktober 2014 blev det besluttet, at vi ikke længere skulle have to
sparringstræf men kun et i januar. Dette fordi der ikke har været så mange fondsansøgninger og
lignende som krævede sparring mellem grupperne, og fordi der til det foregående år ikke havde været
tilstrækkelig opbakning.
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Sparringstræffet i år handlede om sikkerhed i Mellemamerika, og hvordan vi som organisation skal
forholde os når vi sender brigader og projektgrupper af sted. Vi fik besøg af Liban Holm fra Dansk
Flygtningehjælp som underviste os en halv dag. Fremmødet var stort med repræsentanter fra
MAKkult, BBG, Honduras, MAK Kamp, Endemuh, Matagalpa og FU. I løbet af dagen gennemgik vi
forskellige nøglebegreber indenfor sikkerhedspolitik som organisationer i politisk ustabile lande
benytter sig af. Derudover fik vi videns delt og fandt i den forbindelse ud af, at vi i organisationen bør
være bedre til fortælle om de hændelser vi oplever. Vi gennemførte derudover forskellige øvelser med
fokus på, hvordan man skal opføre sig i en usikker situation og brainstormede over, hvilke mulige
trusler vi kan opleve i vores arbejde i partnerlandene. De forskellige grupper blev opfordret til at tage
viden med tilbage i deres grupper. Endemuh har selv lavet et sikkerhedsdokument som de ville
benytte for at klæde sig selv og deres partner i Honduras på. Brigadebaggrundsgruppen er ved at
udfylde et hændelsesdokument så koordinatorerne kan lærer af hinanden og læse om, hvordan
tidligere koordinatorer har reageret i pressede situationer. Derudover har gruppen fokuseret på at
inkludere gode råd med fokus på sikkerhed i et samlet anbefalingsark.

Forårsseminar

Årets forårsseminar havde fokus på Nicaragua Kanalen og MAKs position hertil. Vi fik besøg af Lærke
som er specialestuderende og tidligere MAKer, der har været i Nicaragua for at lave feltarbejde om
Nicaragua Kanalen og særligt civilsamfundets positionering hertil. Lærke gav os et indblik i den
daværende situation i landet.
Efterfølgende diskuterede vi gennem forskellige øvelser vores holdning til Nicaragua kanalen. Vi endte
med at danne fire grupper som henholdsvis diskuterede de økonomiske, civile (lokalbefolkning) og
klima og miljømæssige konsekvenser (positive som negative) ved kanalen. Dette endte ud i nogle
konkrete sætninger som MAKkamp vil tage videre og skrive en artikel om på vegne af MAK.

Infomøde

I februar holdte vi et informationsmøde i solidaritetshuset, hvor FU og repræsentanter fra de
forskellige grupper fortalte om MAK og om aktiviteterne i grupperne osv. Det var et succesfuldt
informationsmøde hvor vi fik nye aktivister i Matagalpagruppen.

Grupperne

Forum for Fødevaresuverænitet

Året i FMS har både stået på store omvæltninger i gruppestrukturen, en godkendt ansøgning og et
navneskift. Det forhenværende ’Fiskerifagligt Netværk’ har i forbindelse med deres ansøgningsproces
og generalforsamling i foråret skiftet navn til ’Forum for Madsuverænitet– for en socialt retfærdig
fordeling af verdens mad- og naturressourcer’ for at akkommodere et bredere fokus som ikke kun
handler om oceangrabbing og kystfiskeri, men ressourcegrabbing og retten til mad generelt, et fokus
som ligger indenfor alle de deltagende organisationers arbejdsområder. Netværket består af PUGAD
(People Uniting and Generating Aid for Development), NOAH (Friends of the Earth Denmark), LLH
(Landsforeningen Levende Hav), AK (Afrika Kontakt), FBLL (Frie Bønder-Levende Land) og MAK. Vi
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har i netværket i det forgangne år både ansøgt om, og fået godkendt et større projekt hos Globalt
Fokus. Projektet, der varer 18 måneder, handler overordnet om at øge netværkets og derigennem
organisationers kapacitet til at ”kunne deltage i politiske processer og bidrage til at sikre små-skala
producenters livsvilkår i det globale Syd på et madsuverænitets-grundlag.” Projektet har fået bevilliget
ca. 360.000 kr. som skal bruges til at opbygge de deltagende organisationers organisatoriske kapacitet
til kommunikation, samarbejde og læring samt vidensdeling og opbygning af ny viden med fokus på
madsuverænitet, miljø-og klimaretfærdighed. Hvor der i starten af året kun var en enkelt
repræsentant for MAK er der nu blevet lavet en decideret gruppe der består af yderligere 4 personer,
således at MAK er stærkt repræsenteret i projektets aktiviteter som starter med deltagelse i COP 21 i
Paris.

Matagalpagruppen

I året der er gået har Matagalpagruppen fået en del nye ansigter og har samtidig sagt farvel til en del
gamle. Gruppen består nu af 9 seje tøser med masser af vilje og gåpåmod.

I løbet af året har gruppen været i Nicaragua på både midtvejsevaluering og afsluttende evaluering i
forbindelse med projektet, der sigter mod at gøre det mere attraktivt at være ung på landet og give de
unge et alternativ til at migrere fra landet til byen eller udlandet. Gennem et fokus på uddannelse,
produktion og organisering ønsker projektet at gøre netop dette. Allerede på midtvejsevalueringen i
januar stod det klart, at de unge har rykket sig og er blevet mere initiativrige og aktive. De unge var i
vid udstrækning enige om, at organisering var den vigtigste forandring, som projektet havde skabt for
dem på det tidspunkt.

På den afsluttende evaluering i juli, var de 4 udsendte fra gruppen både på besøg i de tre gamle
landkommuner samt i to nye landkommuner. Besøgene i de gamle landkommuner viste på mange
måder, at projektet har været en succes. I landkommunerne var minibibliotekerne i brug, de har få
men et bredt udvalg af bøger, to landkommuner har pt. internet og alle biblioteker skaber løbende
mulighed for aktiviteter og kurser. I alle landkommunerne har de unge adgang til egne
jordlodder, hvilke de har lært at dyrke efter et system, som sikrer dem mulighed for indtjening året
rundt. Dette gør, at færre har brug for at rejse væk for at arbejde. På organiseringsdelen er der skabt
relationer og bånd til de andre landkommuner. De udveksler erfaringer og oplever at kunne være med
til at skabe forandring til gavn for dem selv og hinanden. Én landkommune har på eget initiativ
involveret endnu en landkommune, som de vil hjælpe med at få dele af projektet startet op.

Da projektperioden løber til og med december 2015 var formålet med besøgene i de nye
landkommuner at skabe grundlag for en ny projektperiode. Gruppen planlægger at ansøge CISU om en
ny pulje penge i december. Her vil gruppen fortsætte arbejdet med de tre gamle kommuner og udvide
med to landkommuner.
Herhjemme i Danmark er gruppen i færd med at starte et oplysningsprojekt op. På den afsluttende
evalueringsrejse blev der taget billeder og optaget film med nogle af de unge, hvor de fortæller, hvad
der er det bedste ved at bo på landet. Grundet en stram tidsplan kunne vi ikke fokusere så meget på
denne del, og skal derfor undersøge hvordan vi kan bruge det materiale vi fik med hjem. Ideen er at
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holde et oplysningsarrangement slået sammen med en fest i Verdenskulturcentret. Oplysningsdelen
skal være i forbindelse med COP21 og omhandle fødevaresikkerhed, som produktionsdelen af
projektet i høj grad omhandler. Dette kan også ses i sammenhæng med MAKs engagement i
fødevarefællesskabet. Selve eventet mangler stadig at blive organiseret og planlagt, men ideen er, at
det skal være i december.

Jinotegagruppen

Jinotegagruppens projekt skulle være afsluttet 31. august, men er forlænget med fire måneder. For at
foretage den afsluttende evaluering og i samarbejde planlægge forlængelsen var vi i august
måned tre fra gruppen i Nicaragua. Vi havde to spændende uger med vores partner og de kooperativer
som deltager i projektet. Under evalueringen havde vi flere spændende workshops med damerne hos
ATC og var ude og besøge seks af projektets kooperativer. Vi har været utrolig glade for at se, at
projektet i forhold til sidste år er rykket et rigtig godt stykke fremad. Flere af kooperativerne tænker
nu i nye baner i deres arbejde og forholder sig til, hvorvidt deres arbejde i sidste ende giver overskud
eller ej. Med dette overblik finder mange nu nye måder at arbejde på og i særdeleshed at sælge på. Det
giver i flere tilfælde en større indtægt til den enkelte og er et godt skridt i retningen mod at opnå målet
med projektet. Dette mål opnår de ikke helt, men de er på vej!

Vi har været utrolig glade for samarbejdet med ATC Jinotega, men vil ikke på nuværende tidspunkt
søge om et nyt projekt. Det skyldes for det første at gruppen herhjemme er blevet reduceret en
del og for det andet, at ATC virker som om, de har brug for at finde deres eget drive igen.

Inden projektets afslutning håber vi på i samarbejde med Matagalpagruppen og resten af MAK at holde
en oplysnings- og festdag – gerne en af de skønne MAKsFiesta. Her glæder vi os til at fortælle meget
mere om vores rejse.

MAKKULT

Gruppen, passionen og ideerne eksisterer, men der har ikke været ressourcer til at skabe nye store
projekter det sidste år. De fem grupper i Honduras, Guatemala og Nicaragua har i løbet af efteråret
gennemført og afsluttet hvert deres mini-projekt, efter at de modtog de i alt 12.000 kr. som
arrangementet ”MAKS FIESTA” i juni 2014 gav i overskud. Det har været imponerende at se, hvordan
grupperne fik et par tusind kroner til at blive til flotte projekter i deres lokalsamfund, og de har været
glade for støtten.

Efterfølgende har MAKKULT mødtes ind i mellem og brainstormet over nye ideer og aktiviteter, blandt
andet har vi flirtet med ideen om at lave undervisningsmaterialer over mediet webdoc. Derudover er
ideer om at lave en slags kreative workshops om kulturmødet og det at rejse ud som ung. Indtil videre
er ideerne dog ikke blevet ført videre.
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Nye ideer og kræfter er meget velkomne. For eksempel hvis vi skulle sætte en ny støttefest på
benene..?

MAK Kamp

MAK-Kamp er en relativt nystartet gruppe, der vil fokusere på kampagner, hvor MAK kan være med til
at søge indflydelse og oplyse i Danmark. Vi har valgt i første omgang at se på kanalprojektet i
Nicaragua og fik ved forårsseminaret en masse input til fremtidigt arbejde.
Hverken kanalen eller MAK-Kamp er rigtigt kommet i gang endnu, men efteråret 2015 vil se den
spæde begyndelse.

ENDEMUH

ENDEMUH gruppen har fortsat sit samarbejde med den Honduranske kvindeorganisation
COMUTRAH, gennem det CISU finansierede projekt ”En la Defensa de la Mujer Hondureña” (I den
honduranske kvindes forsvar). Projektet har været i gang i ét år pr. 1. august 2015 og har et år
tilbage at løbe på.

Der blev sidst afholdt tilsynsbesøg i april 2015, hvor 2 medlemmer fra ENDEMUH gruppen rejste til
Honduras for at besøge COMUTRAH. Besøget varede ca. 10 dage og havde fokus på at foretage
en opfølgning af baselinestudiet, som blev udarbejdet ved projektets start i august 2014, med det
formål at kunne måle projektets fremgang mod dets mål. Rejsegruppen
besøgte boligområder omkring storbyen San Pedro Sula, hvor COMUTRAH arbejder med
6 forskellige kvindenetværk.

Under besøget oplevede rejsegruppen at projektet forløb som planlagt og at der var sket mange
positive forandringer i løbet af de første 9 måneder af projektet. Medlemstallet for COMUTRAH var
steget og der var kommet en øget bevidsthed og fokus på kvinders rettigheder, vold mod kvinder og
generelt vold i hjemmet, i boligområderne. Flere kvinder berettede at emnet, som før havde været
tabu eller ikke havde været i deres bevidsthed, nu i højere grad blev anerkendt som et problem - og
endnu vigtigere - noget man kunne søge hjælp omkring. Antallet af personer der henvendte sig til
COMUTRAH med sager om vold var steget, hvilket COMUTRAH vurderede som tegn på, at kendskabet
til COMUTRAH som organisation havde bredt sig i området og at kvinderne i netværkene nu i højere
grad var i stand til at identificere sager om vold i deres boligområder og yderligere kunne rådgive de
berørte kvinder og familier i at søge hjælp.

En anden forandring der blev fremhævet af kvinderne i de forskellige netværk var, at de var gået fra at
leve meget isolerede pga. den ekstremt usikre situation i særligt det nordøstlige Honduras hvor de bor,
til nu også at kende til andre kvinder i deres boligområde samt i andre dele af landet, og dermed føle
sig støttet og ikke alene.
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Den tredje store begivenhed COMUTRAH havde oplevet i løbet af det sidste år, var at de havde opnået
juridisk status hos den Honduranske regering, som en organisation der arbejder med kvinders
rettigheder, hvilket vil gøre COMUTRAH i stand til at samarbejde med andre eksterne donorer og
dermed opnå større bæredygtighed som organisation. Det har været en lang kamp af tre års
varighed at opnå denne status, da regeringen har gjort processen ekstremt kompliceret for
organisationer som COMUTRAH.

Udover videre arbejde mod projektets tre mål om at styrke medlemsbasen, den organisatoriske
struktur i COMUTRAH samt organisationens bæredygtighed og fortalervirksomhed, arbejder
ENDEMUH og COMUTRAH på fundraising til aktiviteter der ikke er omfattet af CISU projektet. Dette
inkluderer bl.a. en drøm fra COMUTRAHs side om at etablere et ”casa de refugio” (krisehjem)
til indlogering af de voldsramte kvinder der henvender sig til dem.

Brigaderne

Det sidste år har kørt sin naturlige gang for os i brigadebaggrundsgruppen. I november fik vi sendt
endnu en lille – men super sej – gruppe af sted til Guatemala. Ligesom Nicaraguabrigaden 2014 har
Guatemalabrigaden haft sine udfordringer med koordinatorfrafald og med at få nok tilmeldinger, men
heldigvis flaskede det hele sig og brigaden endte med at have en fantastisk tur med mange gode
oplevelser.

I modsætning til de to foregående brigader beviste Nicaraguabrigaden 2015, at vi ikke behøver at
vænne os til små brigader. I februar sendte vi nemlig Amalie og 10 brigadister af sted til Rancho
Grande, Nicaragua.
Alle brigadisterne er efterhånden ved at være vendt hjem, nogle har vi set til hjemkostmiddage og
andre til intromøder i MAK. Som altid er det fantastisk med nyhjemvendte brigadister, der – ligesom
os selv - er fulde af historier og kærlighed til Mellemamerika.
For øjeblikket arbejder vi på at få sendt Guatemalabrigaden 2015 af sted samt Nicaraguabrigaden
2016, hvortil vi er så heldige allerede at have en koordinator.

Vi har i brigadebaggrundsgruppen arbejdet på at udarbejde et par forskellige sikkerhedsdokumenter
som brigaderne kan støtte sig op af når de er af sted på brigade. Ligeledes er vi ved at udarbejde et
hændelsesdokument, hvor tidligere koordinatorer har noteret særprægede oplevelser de har været
udsat for på deres ophold og som fremtidige koordinatorer kan tage note og forhåbentligt lære af.

Sidst, men ikke mindst, arbejder vi på at få stablet en seniorbrigade på benene. I foråret blev vi
kontaktet af Hanne, som for nyligt er gået på efterløn og som drømte om at komme på brigade, da hun
var ung ligesom mange af hendes venner. Dengang kom der børn m.m. i vejen, men nu skal tiden være.
Forløbet er stadig ikke fastlagt, da vi ønsker, at brigadisterne får en endnu større rolle i planlægningen
af denne brigade, men i brigadebaggrundsgruppen håber vi meget på, at I alle vil være med til at
sprede ordet!
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MAKKBH

I MAKKBH har vi holdt et månedligt møde hver første tirsdag, som vi nu har gjort de sidste par år. Det
er en ny gruppe der arrangerer hvert møde og der har været både faglige indlæg og underholdende
sociale arrangementer. Udover de månedlige møder har der været forskellige åbne møder og
arrangementer.

Besøg fra Honduras

I april fik vi besøg i solidaritetshuset af to kvinderetsforkæmpere Marjury og Lesbi fra Honduras. De
arbejder begge i COMUTRAH og kom til Danmark for at fortælle om deres liv og arbejde i Honduras og
om det at være ung kvinde i Honduras og at organisere sig for deres rettigheder. Mødet var åbent for
offentligheden.

Grafisk Aktivisme: Mesoamerika gør oprør

I Folkets Hus på Stengade fik MAK besøg af ktivisten Tyler Norman fra Beehive Design Collective, som
ud fra mega-plakaten "Mesoamérica Resiste", fortæller historier om oprør, modstand og solidaritet fra
Mexico til Colombia. Historierne er indsamlet blandt græsrødder og sociale bevægelser i regionen.
Besøget satte fokus på den politiske modstand i mesoamerika.

Julefrokost i Solidaritetshuset

I december afholdte vi traditionen tro også en julefrokost i Solidaritetshuset for MAKKBHerne. Der var
sammenskudsgilde, hvor flere ’gamle mak’ere’ kiggede forbi, og med rigelige mængder snaps og en
21års Zacapa i plastik krus, blev det en lille, men hyggelig julefrokost.

MAK-Aarhus

I årets løb er der blevet arbejdet flittigt på bl.a. Mas Fuerza-projektet - der lige nu er gået ind i
afslutningsfasen, REMO-gruppen der fortsat eksisterer og samarbejder med kvinderne på Ometepe,
GMO-tivoli til Verdensspejl Festival, vegetar-julefrokost, valg-lokal-møde, velkommen-hjemhygge mm.

Aarhus-gruppen har i år været mærket af familie-forøgelser, studie-travlhed og rejselyst blandt
gruppens medlemmer, og det kan også ses på aktivitetsniveauet. Det er dog dejligt at opleve hvordan
projekterne alligevel holdes i gang, og det er som altid en fornøjelse at komme til de månedlige
lokalmøder.

MAK-Aarhus har i år været med til at formidle kontakt mellem Amigos del Dorradito og dette års
Nicaragua-brigade. Brigaden endte med at være på byophold i og omkring Murra i det nordlige
Nicaragua, og være en del af et ungdoms-projekt om brug af computere og internet. Bl.a. etablerede
brigaden en facebookgruppe, hvor de unge i Murra kunne have kontakt med en dansk spansk-klasse
fra et Aarhus-gymnasium. Sejt!
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På loftet i U-huset har vi fået Guatemala-brigaden 2014’s oplysningsprojekt ”Portræt af en Landsby” til
at stå. Det er en fin foto-serie, der fortæller om livet i en landsby i Guatemala. Det har været oppe at
hænge flere steder i København, men endnu ikke været oppe i Aarhus. Det er selvfølgelig noget vi skal
arbejde på sker!

Mas Fuerza

Mas Fuerza-projektet er lige nu i sidste fase. De frivillige niveauer og deres ledelser (CDD’er) i de
tre departementer fungerer og deltager aktivt og tager ansvaret på sig. Ligeledes er der stort
fremmøde til aktiviteter for kvinder og unge og på forskellige niveauer kan der ses gode
resultater. CDDers deltagelse er meget afhængig af, at de kan få dækket deres udgifter, først og
fremmest til transport og dernæst til mad og overnatning. Udover de direkte udgifter,
bruger CDDer også tid de ellers ville bruge på at arbejde og skaffe penge til deres familier. Mens
projektet adresserer opbygning af kapacitet, er der grundet de andre ting en risiko for at CDDer i de 3
departementer ikke vil kunne fungere når projektet afsluttes. Dette er noget som vi diskuterer løbende
med CONIC’s ledelse men vi synes at der mangler en klar strategi for sikring af et økonomisk grundlag
for fortsættelsen af CDDers nuværende aktivitetsniveau i CONIC. På den anden side, har projektet i
hvert fald været med til at udvikle nye lokaler ledere som kan bruge deres viden og erfaringer i mange
andre sammenhæng. Dertil skal der også berettes, at det har været mange dramatiske hændelser
i Guatemala i år. Det har været nogle gange temmelig vanskeligt for os i baggrundsgruppen
til Más Fuerza at forstå flere af de positioner som CONICs ledelse har indtaget.

REMO

REMO arbejder fortsat med kvindenetværket på Ometepe, Nicaragua. Sidste efterår søgte REMO om at
få tildelt donationen fra Kjeldsen til REMO-projektet, og det lykkedes. Kvinderne på Ometepe er fortsat
gode til at kommunikere og sende rapporter til REMO-gruppen.

Januar 2015: Julefrokost

I januar holdt vi en lille, eksklusiv julefrokost for vegetarerne, veganeren, Eugenia og Karen. Der var
lækre salater, tofu-tærte, rødbedehummus og spirer af forskellig slags på bordet! Og
selvfølgelig krydder-snaps og Flor de Caña!

Maj 2015: Opdatering af hjemmesidetekster

En almindelig torsdag i maj satte Tanja, Margrete og Karen sig sammen, og fik endelig gjort noget
ved opdatering af mellemamerika.dk (som vi havde haft på lokalmøde-dagsordener adskillige gange).
Det resulterede i opdatering af MAK-Aarhus siden, Mas Fuerza, og en ny side om de seje aktiviteter vi
har lavet her i Danmark.
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August 2015: Velkommen-hjem-hygge for hjemvendte brigadister

I august var Frederik, Eske, Morten og Maja til ”velkommen-hjem-fra-brigade”-arrangement. Det
var hyggeligt og spændende at høre om deres oplevelser med brigaderne. Maja har været på den lille
Guatemalabrigade med 4 rejsende, og har været enormt glad for det. Hendes oplevelse er helt klart, at
det er værd at sende små brigader afsted, hvis det kan lade sig gøre økonomisk. Drengene har været i
Nicaragua, og fortalte bl.a. om deres oplevelser i Murra og deres arbejde med byens unge. Umiddelbart
er Eske og Maja klar på at være aktive i MAK-Aarhus. Maja bor dog i Vejle, og Eske er på højskole det
næste halve år, men dejligt de har lyst til at være med!

September 2015:Verdensspejl Festival

MAK-Aarhus har igen været med på årets Verdensspejl Festival, der i år havde flyttet lokation til
Mølleparken i Aarhus. Derudover var festivalen udvidet til 5 hele dage spækket med et spændende
program. Fredag aften var MAK-Aarhus med til optog gennem byen og søndag eftermiddag, hvor
temaet var bæredygtighed. MAKs GMO-TIVOLI rullede derfor til Mølleparken (transporteret på
cykler!), og var et flot blikfang for forbipasserende i Mølleparken. Frederik (nylig hjemvendt
Nicaragua-brigadist), Tanja, Margrete og Karen styrede slagets gang. 70 personer deltog i tivoliet, og
fordelingen blev 13 personer der ikke kunne styre deres lyst til GMO-popcorn, og hele 57 stk. der
støttede folket og miljøet! Folk var meget begejstrede for konceptet, og det gav rigtig god mening at stå
et sted, hvor man ikke umiddelbart forventede at skulle forholde sig til GMO-problematikker i
Mellemamerika.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget
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