Årsberetning for forretningsudvalget 2009/10
Mellemamerika Komiteens forretningsudvalg (FU) har fra landsmødet i oktober 2009 til og med
landsmødet d. 30.-31. oktober 2010 bestået af Julie H. Thomsen, Kira Ugaz-Simonsen, Morten Ø.
Christiansen, Nicolai Houe og Emil Birk.
Kira flyttede i august til Bolivia med hendes mand Antonio og deres datter Paulina, og har derfor
ikke kunnet fortsætte i FU. Vi siger tak for den store indsats og ønsker dem alt det bedste i Bolivia.
FU har brugt det forgangne år på at se indad og analysere MAKs styrker og svagheder. Det har
udmøntet sig i nogle konkrete tiltag, som vi vil forklare nærmere i indeværende årsberetning.
I FU, og i MAK generelt, var vi allerede på baggrund af tidligere diskussioner klar over at der var
nogle områder vi skulle arbejde med for at styrke vores arbejde.
Det var især de tre udfordringer:
· Fastholdelse og inddragelse af nye brigadister,
· Den interne kommunikation og vidensdeling,
· PG's fremtidige rolle i MAK.
Disse udfordringer er i høj grad gengangere – og vi vil helt sikkert også kommer til at høre om dem
det kommende år.
For at adressere disse udfordringer og udarbejde en strategi for, hvordan de bedst kunne
imødekommes afholdt FU et forårsseminar, der satte de tre udfordringer i centrum. Seminaret blev
en stor succes, hvor 25 makkere, nye som gamle kom med deres bidrag godt assisteret af
kaospiloter, dinamicas og senere på aftenen; mojitos.
Konklusionen på seminaret blev:
· at vi burde nedlægge PG (Projektgruppen), da MAK ikke længere har den mængde projekter, der
gør det nødvendigt med et særligt udvalg.
· at vi bør være arbejde videre med den interne kommunikation ved hjælp af en række politiske
seminarer.
· at vi bør arbejde videre på aktivt at inddage de hjemvendte brigadister i MAKs arbejde, ved at
afholde hjemkomstseminarer, hvor de bliver introduceret til MAKs arbejde.
Vi har i FU aktivt arbejdet for at følge konklusionerne fra forårsseminaret, ved blandt andet at
afholde et politisk seminar den 5. juni, der udmøntede sig i en artikel på U-landsnyt om dansk
udviklingsbistand. Opfølgningen på de igangværende projekter er desuden blevet et fast punkt
på FU's møder.
Ny landssekretær
Et af de helt store tiltag, vi i FU er stolte af at have introduceret, er den nye landssekretær.
Stillingen er en kombination af den tidligere regnskabsansvarlige i PG (der jo nu er nedlagt), samt
en række nye opgaver, der skal understøtte konklusionerne fra forårsseminaret. Derfor
kommer landssekretæren også til at arbejde med at facilitere den interne (og eksterne)
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kommunikation i MAK, samt at være tovholder på brigadisternes hjemkomstseminarer og støtte
brigadegrupperne i deres arbejde. Som landssekretær har FU ansat Line Jakobsen.
Som en af sine første store opgaver har landssekretæren været ansvarlig for afholdelsen af
infomødet den 22. september, der havde til formål fortælle såvel gamle makkere, hjemvendte
brigadister og nye frivillige om vores aktiviteter og tiltrække nye aktive.
Projekter
I det forgangne år har MAK fået bevilliget 396.198 kr. til et landbrugsudviklingsprojekt i Jinotega i
det nordlige Nicarauga og 230.334 kr. til at udvikle et netværk mellem teatergrupper, der arbejder
med social teater i henholdsvis Nicaragua og Guatemala.
Maquila-projektet er slut, men der resterer en mindre del af projektmidlerne, som kan bruges til at
støtte partnerne i Guatemala og Honduras, indtil en ny gruppe forhåbentlig for formuleret det
fremtidige samarbejde.
Indsamlingen
I løbet af året har FU via konfliktfonden bevilliget støtte til modstanden mod kuppet i Honduras og
til støtte forsvaret af Ramiro Choc i Guatemala.
Fra de øvrigt indsamlede midler er det givet støtte til uddannelsesstipendier i El Salvador.
Eftersom der ikke er særligt mange penge tilbage på indsamlingskontoen, vil det være en opgave
for det kommende FU, at styrke indsamlingsarbejdet.
Brigader
Sædvanen tro blev der i år sendt en brigade til Nicaragua, men desværre lykkedes det ikke i år at
sende en brigade til Guatemala. FU forventer imidlertid brigadearbejdet i Guatemala fortsætter og
at dette års manglende brigade skyldes et sammenfald af en række uheldige omstændigheder.
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