Årsberetning 2011/2012 Mellemamerika Komiteens forretningsudvalg
Mellemamerika Komiteens forretningsudvalg (FU) har fra landsmødet d. 29-30. oktober 2011 til og med
landsmødet d. 27-28. oktober 2012 bestået af Signe Lorentzen, Troels Broberg Poulsen/Carlander, Emil Birk,
Nicolai Houe, Anders Frost Larsen og Nanna Kirstine Leets Hansen.
Det forgangne år har stået i de nye gruppers tegn, og aktivitetsniveauet i MAK har været støt stigende hele
året. Dette skyldes bl.a. at MAK i år haft succes med at få en del nye frivillige ind i organisationen. Selvom
der altid er plads til forbedring i forhold til at kunne fastholde nye frivillige, så synes vi i FU, at succesraten
har været høj. Men det skyldes i høj grad også at gamle og mere garvede Makkere har arbejdet hårdt og
intenst og opnået flotte resultater. En stor del af arbejdet i FU har derfor været rettet mod at støtte op om
de nye grupper og frivillige. Efter vi i MAK i længere tid har efterlyst kræfter til at starte nye projekter op,
har FU fundet det helt centralt for os som organisation, at bakke disse mange nye grupper og initiativer op,
især økonomisk til rejser til Mellemamerika.
Det fokus på demokrati og den politiske situation i Mellemamerika, vi havde på landsmødet i 2011, har
været en del af arbejdsprogrammet for FU i løbet af året. Dog har næsen mere været rettet mod egen navle
i FU og på at styrke MAK, som organisation internt. Dette har ikke kun været affødt af de mange nye
grupper men også af at Guatemalabrigaden igen i år måtte aflyses på trods af en meget stor arbejdsindsats
fra arbejdsgruppens side. Det er vores forventning, at der også i det kommende år vil være et behov for at
kigge indad og opbygge og styrke samarbejder på tværs af grupperne.
Landsmødet i år bærer også præg af denne ”indadvendthed”, og vi håber i FU, vi kan bruge dette
udgangspunkt til at få endnu mere ud af det kommende år.
Seminarer
I MAK har vi afholdt 3 seminarer i løbet af året.
Ideseminaret
I tråd med arbejdsprogrammet afholdt FU i januar måned et ideseminar, hvor det blev diskuteret, hvordan
MAK kunne arbejde fremadrettet med politik og demokrati både i Mellemamerika men også i Danmark.
Forskellige ideer var på tegnebrættet bl.a. netværksopbygning i Danmark mellem organisationer, der
arbejder i Mellemamerika, demokratirejse til Honduras, regionalt samarbejde i Mellemamerika
(Partnerskabsaktivitet) og i mindre grad lobbyarbejde i Danmark. Mange af disse diskussionstemaer lå i
direkte forlængelse af diskussionerne på landsmødet, men forblev desværre kun diskussioner.
Forårsseminar
I år handlede forårsseminaret om fortalervirksomhed. Dette var i tråd med de retningslinjer, der blev
udstukket på landsmødet i oktober 2011, hvor demokrati og den politiske situation i Mellemamerika var i
fokus. Forårsseminaret havde det formål at diskutere muligheder og begrænsninger i MAKs arbejde, samt
reflektere over om vi skal eller kan gøre ting anderledes eller blive bedre til at gøre de mange gode ting, vi
rent faktisk allerede gør.
Landsmødeseminar
Temaet for dette års arbejdsprogram og sidste års landsmøde blev kritiseret for at være blevet besluttet kun
i FU og ikke blandt makkere. Denne kritik har vi i FU taget til os i år, og vi har derfor søgt at skabe en
diskussion i organisationen af eventuelle temaer til landsmødet. Det startede med en mail på makdebat og
endte med et seminar, hvor indkomne forslag samt nye ideer blev diskuteret.

Praktikanter
MAK når at komme op på 3 praktikanter inden året er omme. Det synes vi er stort for en frivilligbaseret
organisation med knap 300 medlemmer. Vores praktikant i Århus har været med til at køre Coldcorpkampagnen og praktikanterne i Jinotega- og Matagalpagrupperne spiller en central rolle i forhold til at få to
nye projekter op at stå. Så tak for den gode indsats.
Diskussion af regnskab
Der er sket visse ændringer i vores regnskab i det indeværende år. Vores Landssekretær Bo Karlsen har lagt
et stort arbejde i at få et forbedret og mere gennemskueligt regnskab, der afspejler MAK som organisation.
Dette har været i tråd med arbejdsprogrammet for i år, hvor de har været en FU-opgave at starte en
diskussion af vores regnskab. Videre har vi haft til opgave at starte en diskussion af, hvordan vi i MAK får
brugt vores midler. De første skridt til denne debat er taget med vores nye regnskab, der igen i år er blevet
færdigt til tiden og endda før tid.
Andel i Solihuset
MAK er i år blevet indehavere af flere andele i Solihuset. MAK har indtil i år haft en meget lille andel i huset
i modsætning til f.eks. IF, som har 300.000 i huset (MAK har haft 1000). I FU besluttede vi derfor at købe
andele for 20.000 kr. ud fra en betragtning om, at vores andel ikke afspejler bl.a. vores brug af solihuset til
forskellige aktiviteter.
Makkbh(ungdom)
FU har i løbet af foråret og sommeren været tovholdere på at få sparket møder i Makkbh i gang igen og få
genoptaget forgangne tiders aktiviteter på tværs af grupperne i København. Selvom vi endnu ikke for alvor
har fået en rytme op at køre, så er engagementet og lysten der i de forskellige grupper, og det bliver godt at
se, om det vil forplante sig her når vi bevæger os ind i et nyt MAK-år.
Og så har en ny lokalgruppe set dagens lys. Vi har fået en MakkbhUngdom, i stedet for Makkbh. Da vi i
november besluttede at overføre kontingenter fra medlemmer bosiddende i Københavns Kommune til kbhlokalkassen for at tilpasse os de krav Københavns Kommune stiller for at få tilskud blev muligheden for at
opstarte en ungdomsforening luftet. Med en ungdomsforening for medlemmer under 25 ville vores tilskud
fra Københavns Kommune stige betydeligt. Dette var løbende oppe at vende i hele foråret, da vi i FU ikke
syntes, det var helt uproblematisk at omdanne Makkbh til en ungdomsforening. I sidste ende blev det dog
besluttet, og der blev holdt et konstituerende møde, hvor vedtægterne for foreningen blev godkendt.
Grupperne
I årets løb er der sket meget forskelligt i de forskellige grupper, og som sagt har mange nye grupper og
projekter set dagens lys. Det ser derfor lovende ud for vores aktivitetsniveau fremadrettet.
MAKÅrhus
Valg i Guatemala, Coldcorp, etiske investeringer, praktikant og tiltag til nyt projekt med CONIC –
aktiviteterne i MAKÅrhus har været mange, og dette skyldes især en gruppe af engagerede frivillige, der har
båret de mange aktiviteter frem. Læs også årsberetningen fra lokalformand Mads Jacobi Grøn.
MAkKult
Det forgangne år har MAKKult fokuseret på partnerskabet med deres partnere, og resultatet har været et
bedre samarbejde med deres partnere. Der er dog stadig en masse udfordringer i forhold til flydende
kommunikation mv. Derudover er de i gang med at finde fonde til den festival, de har planlagt i fællesskab
med deres partnere at afholde i Mellemamerika i sommeren 2013. Den er som et led i afslutningen på
projektet. Gruppen har sendt en ansøgning til CISU til under 200.000 Derudover har gruppen fået 2-3 nye
medlemmer.

Jinotega
Jinotegagruppen havde 4 af gruppens medlemmer i Nicaragua i år for at lave slutevaluering på projektet,
samt udforme et nyt projekt i samarbejde med ATC. Det afsluttede projekt har haft mange gode og også
ikke forventede resultater, og det har været med til at styrke flere af kooperativerne i Jinotagaregionen.
Videre er det lykkedes gruppen at få en ansøgning med i septemberpuljen hos CISU, og gruppen afventer nu
svar på ansøgningen.
Brigaderne
Brigadernegrupperne har i løbet af året fortsat med den samarbejdsproces, der startede sidste år. Dette har
betydet, at de to grupper har nærmet sig hinanden mere, men der ligger også nogle udfordringer i
samarbejdet. Der er dog lagt op til, at de to grupper på sigt kan smeltes sammen og evt. blive en gruppe
med opdelte opgaver.
Nicaragua: Brigaden er efter en god tur kommet hjem igen. De er i gang med et større projekt med at få
udgivet en kogebog med nicaraguansk mad og historier fra de nicaraguanere, der har givet opskrifterne. Det
er meningen, overskuddet fra salget af bogen skal gå til de nicaraguanere, der har medvirket. Brigaden
ligger i forhandlinger med et forlag om at få udgivet kogebogen.
Guatemala: Desværre for den meget hårdtarbejdende baggrundsgruppe blev de nødt til at aflyse året
brigade. Det er anden gang på 3 år, at dette sker for guatemalabrigaden, og det har medført store
frustrationer i brigadegruppen. I FU synes vi, dette er et fælles MAK-problem. Brigaderne er langt hen ad
vejen MAK livsnerve, og den viden og engagement, brigadisterne kommer hjem med, er vigtige for MAK
som organisation. Vi står derfor overfor en stor fælles udfordring for at få brigaderne sendt af sted. Måske
kræver det, at vi tænker brigadekonceptet helt om, måske skal vi tænke i andre baner, når der kommer til
opreklamering, eller måske er det noget helt tredje, der skal til. Under alle omstændigheder må vi finde en
måde at bruge denne nedtur som organisation på en positiv måde fremadrettet og få lavet nogle tiltag, der
kan sætte skub i brigaden igen. Dette arbejde er brigadegrupperne i fuld gang med og vil blandt andet bruge
landsmødet på at få input fra resten af MAK.
Nye projekter
Kvinderettighedsgruppen (ENDEMUH)
I foråret sendte gruppen et par af gruppens nye medlemmer til Honduras for at undersøge, hvilket grundlag
der var for at opstarte et nyt projekt med de forskellige samarbejdspartnere fra Maquilaprojektet. Det kom
der en ansøgning til CISU om partnerskabsaktivitet ud af. Ansøgningens navn var: Kapacitetsopbygning til
forsvar af kvinders rettigheder i Honduras. På spansk: En defensa de la mujer hondureña. Gruppen forventer
derfor fremadrettet at kalde sig ENDEMUH. Gruppen fik bevilget pengene og er i gang med at planlægge.
Uddannelsesgruppen
En af MAKs helt nye grupper startet af de tidligere fredsvagter Ida og Jonas. Gruppen vil gerne fokusere på
unge og uddannelse. Hen over sommeren har gruppen været i Nicaragua for at skabe relationer til mulige
samarbejdspartnere. Efter at være kommet hjem har gruppen afholdt et infomøde i MAK-regi.
MAKAgua
En lidt anderledes MAK-gruppe har set dagens lys. Den er startet af de to ingeniører Elena og Ole, der, som
navnet indikere, vil arbejde med vand. Ønsket er at arbejde med et projekt, der arbejder med vand både
undergrunds- og overfladevand. FU har også støttet denne gruppe økonomisk med at komme til Nicaragua
for at foretage de indledende undersøgelser.

Matagalpagruppen
Gruppen har som de fleste andre nye grupper været i Nicaragua i løbet af sommeren med henblik på at
opbygge relationer til eventuelle partnere i Matagalparegionen. Der er især fokus på et samarbejde med
UNAG-Matagalpa med fokus på ungdomsarbejde, og besøget i Nicaragua har resulteret i et godt
udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde.
Hf-gruppen
Denne gruppe har været knapt et år undervejs og er stadig i sin opstartsfase. Der er blevet holdt møde med
HF-efterslægten, der har opstartet en World Aid-klasse, som det er meningen skal sendes 4 uger til
Latinamerika i 2014. Et par frivillige i MAK har taget teten og givet et bud på et ophold og samarbejde. Der
arbejdes stadig på at få et eventuelt samarbejde op at stå.
Vi glæder os til at se jer til landsmødet og tage hul på et nyt år med mange aktiviteter i MAK.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget

