Årsberetning fra forretningsudvalget 2008/2009
Den aldrig stillestående politiske og sociale udvikling i de mellemamerikanske lande gør, at en
organisation som MAK har mange fokusområder at skulle forholde sig til. Det gælder i
Mellemamerika, når der via vores samarbejdsorganisationer skal lægges pres på guatemalanske
politikere i spørgsmålet om udnyttelsen af naturressourcer, når der skal investeres i kulturel
kapacitetsopbygning og formidling blandt nicaraguanske og guatemalanske unge, når småbønderne
i Nicaragua skal støttes i opbygning af deres kooperativer eller den demokratiske opposition i
Honduras skal støttes i deres kamp mod kupregimet.
Men det gælder også på den hjemlige front, hvor den danske udviklingsbistand med jævne
mellemrum omlægges, som bl.a. i tilfældet af Ortegas Nicaragua, eller indenfor NGO-verdenen,
hvor opfattelsen af kuppet i Honduras sendte os på verbal kollisionskurs med Nepenthes.
FU har i årets løb søgt at navigere mellem de mange værdige sager, der fortjener MAKs
opmærksomhed og har prioriteret at bruge en stor del af de ikke-øremærkede midler fra
indsamlingen til at støtte forskellige af disse formål. Vi har bl.a. valgt at støtte demonstrationer i
forbindelse med konflikten i Honduras, kampen mod politisk forfølgelse af bondeledere i
Guatemala, bonde til bonde programmet med UNAG i Nicaragua og uddannelsesprojektet i Chalate
i El Salvador.
Dette kan på den ene side vise sig at være begrænsende for antallet af fremtidige støttesager, men
åbner på den anden side op for en langt mere aktiv tilgang til pengerejsning fra alle os MAKaktivister.
Antallet af projekter støttet af DANIDA og Projektrådgivningen er reduceret kraftigt de seneste år.
Af den grund har Projektgruppen på mange måder mistet den koordinerende funktion, den tidligere
har haft. Derfor blev det et af de vigtigste emner på årets landsmøde, hvorvidt vi skal bevare den
nuværende organisationsstruktur i forhold til PG og FU.
Mange efterlyser mere sammenhængskraft og større erfaringsudveksling i organisationen, og det
bliver derfor det primære fokus for det nye FU. Det skal være sjovt og lærerigt at være aktiv i
MAK!
Udover at skabe samling internt i organisationen ønsker vi i FU at blive bedre til at markere MAKs
holdning i offentligheden. Vi har bl.a. planer om et mindre mediefremstød omkring årets store
biografsucces ”Avatar”, hvis historie på mange måder minder om den virkelige historie omkring
minedrift i Guatemala, såvel som mange andre steder i verden.
Selvom der ikke er nogle større projekter i MAK i øjeblikket, glæder det os at se, at der er masser af
aktivitet og initiativ i de forskellige grupper. Vi ønsker jer god arbejdslyst og håber, vi i løbet af året
kan hjælpe til at gøre jeres arbejde lettere.
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