
Årsberetning 2010/2011 Forretningsudvalget Mellemamerika Komiteen 
 
Mellemamerika Komiteens forretningsudvalg (FU) har fra landsmødet d. 30.-31. oktober 2010 til 
og med landsmødet d. 29.-31. oktober 2011 bestået af Troels Broberg, Morten Ø. Christensen, 
Nicolai Houe, Signe Lorentzen, Jane Bruslund, Kristine Hyllested og Emil Birk. 
 
I Danmark har det forgange år budt på en lang række nye og spændende aktiviteter, der har udbredt 
kendskabet til MAK og sat sit farverige præg på Københavns gader. Gennem året har FU sat fokus 
på MAKs eksterne kommunikation og synlighed for at vitalisere organisationen og sætte flere 
aktivistbårne aktiviteter i gang. 
 
2011 blev i høj grad præget af præsidentvalg i både Guatemala og Nicaragua, og i foråret 2012 
kommer turen til El Salvador. Demokratiet i Mellemamerika er desværre inde i negativ spiral, hvor 
politisk undertrykkelse, fattigdom, politikerlede, populisme og klientilisme forstærker hinanden. 
Igennem året har FU forsøgt at sætte fokus på denne udvikling, og afklare hvordan MAK kan 
bidrage til et mere demokratisk Mellemamerika igennem vores nuværende projekter og partnere, 
oplysning og lobbyisme eller andre tiltag. 
Vi er derfor, i FU, glade for debatten, der har kørt på MAK-debat de sidste par uger og håber, at de 
mange diskussioner kan konkretiseres til handling i Danmark eller Mellemamerika. Som man kan 
læse i invitationen vil landsmødet 2011 også handle om demokratiet tilstand i Mellemamerika. 
 
MAK får ny landssekretær 
Efter et år i stillingen som landssekretær, har Line Jakobsen formået at systematisere og 
effektivisere en lang række af de administrative opgaver. Men da Line tager ud at rejse overlader 
hun nu stillingen til Bo Karlsen fra Jinotega-gruppen. Han starter sin oplæring i løbet af oktober. 
FU vil gerne bruge lejligheden til at ønske ham tillykke med stillingen, og vi glæder os til et 
frugtbart samarbejde med ham. Samtidig vil vi gerne sige tak til Line for det store arbejde, hun har 
ydet for organisationen gennem det sidste år. 
 
Valgobservatører til Guatemala 
I MAK har vi haft den glæde at kunne sende valgobservatører til de indledende runder af 
præsidentvalget i Guatemala. Med støtte fra Projektrådgivningen og i samarbejde med CONIC 
observerede fem udsendte fra MAK valghandlingen i Guatemala og reporterede hjem gennem 
artikler på Facebook og U-landsnyt. 
Ifølge deres rapporter er det guatemalanske demokrati i en sølle forfatning; i anden valgrunde står 
valget mellem en notorisk folkemorder fra borgerkrigen og kandidat støttet af narkobaroner. 
 
Giv en Livvagt 
I december måned kørte MAK en juleindsamling til fordel for demokratiforkæmpere og 
menneskerettighedsaktivister i Honduras, hvor den politiske undertrykkelse er taget til siden midten 
af 2009. Juleindsamlingen kørte på MAKs hjemmeside, Facebook og Modkraft.dk.  
Resultatet blev 6.600 kr., som vi sendte til vores samarbejdspartner COMUTRAH, som er en del af 
den brede folkelige demokratibevægelse mod kupmagerne i landet. 
 
Forårsseminar 
I 2011 fokuserede forårsseminaret på, hvordan MAK som organisation kunne være bedre til at 
rekruttere brigadedeltagere og nye aktivister. Dette tema blev besluttet på baggrund af, at MAK for 
første gang blev nød til at aflyse en brigade på grund af for få tilmeldte i 2010. 
Forårsseminaret udmøntede sig i en viral brigadekampagne på Youtube, Facebook og hjemmesiden. 
I år kommer begge brigader afsted igen og begge med et højere antal deltagere end sidst. 
 
 



Et festligt indslag 
Sommeren 2011 har budt på et oplivende besøg fra Mellemamerika, hvor i alt otte unge teater-
aktivister gæstede Danmark i et udvekslingsforløb på 21 dage, arrangeret af MAKkult. Sammen 
med et hold danske kunstnere og aktivister udarbejdede de et workshopforløb ud fra de kreative 
metoder de bruger som sociale redskaber i hhv. Guatemala, Nicaragua, Honduras og Danmark. 
Deres workshops blev bl.a. gennemført på Sjælsmark asylcenter, hvor de i løbet af 4 dage anvendte 
teater, musik, dans og bevægelse i arbejdet med unge uledsagede asylansøgere. Derudover besøgte 
mellemamerikanerne to gymnasier, hvor de fik lejlighed til at fortælle om deres lokale kontekst, og 
hvorfor de arbejder med ’arte comunitario’ som redskab til social forandring. Endeligt kom Folkets 
Hus og Park på Nørrebro til at emme af aktivitet, gøgl og sjov på en todages festival, hvor kunstnere 
og aktivister underviste i akrobatik, lavede murmaleri, diskuterede hvordan kunst og kultur kan 
engagere fattige mennesker politisk og meget mere. 
 
Projekter 
Maquila 
2011 betød afslutningen af maquilaprojektet, der siden 2007 har støttet fagbevægelsen i den 
mellemamerikanske tekstilindustri med midler fra Operation Dagsværk. Projektet slutter endeligt 
ved udgangen af 2011, men baggrundsgruppen er i gang med at formulere rammerne for et fortsat 
samarbejde med projektets partnere. 
 
Jinotega 
I løbet af 2011 er der blevet lavet midtvejsevaluering i Jinotegaprojektet, der fokuserer på 
organisering og udvikling af kooperativer i samarbejde med ATC i Jinotega, Nicaragua. 
Evalueringen viste både gode og mindre gode resultater af projektet, men overordnet ser det ud til at 
projektet når sine mål. Samtidig er der er penge tilovers, så projektet kan forlænges med 6 måneder 
frem til 1. juli 2012.  
 
MAKKult 
I marts 2011 fik MAKKULT bevilget 500.000 kr. af projektpuljen under projektrådgivningen til et 
mindre udviklingsprojekt med samme omdrejningspunkt som udvekslingsaktiviteten i august, under 
titen ”AktionArte – styrkelse af ungdomsdeltagelse i Guatamala, Nicaragua og Honduras”. Det 
består overordnet af 3 workshoprækker, hvor 5 ungdomsgrupper fra de ovennævnte tre lande bliver 
opkvalificeret i temaer som historisk erindring, sociale medier/kommunikation/aktivisme og 
organisatorisk styrkelse. Udover selv at modtage workshops, skal de ligeså videregive deres 
erfaringer til en sekundær målgruppe, de selv skal finde og mobilisere. Formålet er at styrke 
ungdomsdeltagelsen ved at arbejde med kunst og kreativitet som mobiliserings- og 
forandringsredskab. Projektperioden er maj 2011-januar 2013, med midtvejsevalueringsrejse i 
januar 2012. 
 
Brigaderne 
I løbet af det seneste år har baggrundsgrupperne for Guatemala- og Nicaraguabrigaderne bevæget 
sig i en retning, hvor der bliver arbejdet mere sammen. Indtil nu har det hovedsageligt været i 
annonceringsøjemed, hvor der er blevet arbejdet sammen om at bruge konklusionerne fra 
forårsseminaret i kampagner for brigaderne. Alle flyers og alt materiale der bliver lavet fremover vil 
være i samarbejde. Derudover er det forsøgt at tænke brigaderne mere ind i hele organisationen. 
Dette er gjort forsøgt med samarbejde mellem Guatemalabrigaden og demokratiprojektet samt 
Nicaraguabrigaden, der planlægger deres landsbyophold i samarbejde med Jinotegagruppen. 
Guatemala: Guatemalabrigaden er i øjeblikket i Guatemala, 8 MAKere høj, hvilket er virkeligt godt 
efter den desværre blev aflyst sidste år. I år har Guatemalabrigaden også indledt et samarbejde med 
Mellemfolkeligt Samvirke, der fungerer på samme måde som Nicaraguabrigaden har gjort længe. I 
løbet af den næste tid skal dette evalueres med henblik på evt. fremtidigt samarbejde. Det var ikke 
muligt for brigaden at komme på Krogerup i år, så højskoleopholdet blev på Ry Højskole, hvilket 



var en succes. Det gjorde også at MAK Århus blev inddraget. 
Nicaragua: Nicaraguabrigaden 2011 havde et godt ophold, hvor der blev arbejdet på landet i 
Jinotega og lavet ungdomsorganiseringsprojekt i Chinandega. Det er nyt at lave byophold i 
Chinandega, men det var en stor succes, og ungdomsvinklen har vist sig at være et stort plus de 
seneste år.  Brigaden er hjemme igen og der er afholdt grillaften med stor deltagelse fra 2010 og 
2011 brigaderne,  hvor flere allerede er aktive i forskellige grupper i MAK. For 2012-brigaden er 
der ansat en koordinator og i skrivende stund 8 tilmeldte. Men der er stadig tid til at få flere. 
Samarbejdet med Krogerup fortsætter. 
 
 
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 


