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Årsberetning	  2013/2014	  Mellemamerika	  Komitéens	  
Forretningsudvalg	  
	  
Mellemamerika	  Komitéens	  Forretningsudvalg	  (FU)	  har	  fra	  landsmødet	  26.	  –	  27.	  oktober	  2013	  til	  
landsmødet	  25.	  –	  26.	  oktober	  2014	  bestået	  af	  følgende	  medlemmer:	  Stella	  Wengel,	  Mirja	  Crone,	  Anders	  
Frost,	  Sara	  Dahlman,	  Iben	  Nielsen,	  Christa	  Jacobsen,	  Lasse	  Hemmingsen,	  Sara	  Helmark,	  Mette	  Melchjorsen,	  
og	  Mikkel	  Grønbæk	  Rasmussen.	  
	  
FU	  har	  i	  året	  der	  er	  gået	  haft	  fokus	  på	  at	  styrke	  MAKs	  oplysningsarbejde	  i	  DK	  og	  derigennem	  dele	  viden	  om	  
forhold	  og	  problematikker	  i	  Mellemamerika.	  Bl.a.	  er	  begge	  sparringstræf	  samt	  forårsseminaret	  blevet	  brugt	  
til	  formålet.	  Hos	  de	  enkelte	  baggrundsgrupper	  afspejles	  tendensen,	  idet	  oplysning	  i	  DK	  vægtes	  som	  en	  del	  
af	  gruppernes	  arbejde.	  Træffene	  er	  endvidere	  blevet	  brugt	  til	  at	  skabe	  sammenhængskræft	  grupperne	  
imellem,	  hvilket	  har	  været	  et	  andet	  af	  FU’s	  fokuspunkter.	  Fortalervirksomhedsarbejdet	  er	  desværre	  ikke	  
blevet	  vægtet	  som	  ønsket,	  da	  kræfterne	  til	  det	  ikke	  har	  været	  til	  stede.	  Til	  gengæld	  har	  MAK	  været	  aktiv	  i	  
Latinakademiet	  og	  har	  på	  baggrund	  af	  sparringstræffet	  i	  august	  planer	  om	  flere	  events	  i	  fremtiden.	  	  
	  
FU	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  aktivitet	  på	  hjemmesiden	  samt	  intranettet.	  Vi	  har	  endvidere	  kæmpet	  for	  at	  få	  alle	  
funktioner	  på	  intranettet	  til	  at	  fungere.	  Status	  er,	  at	  intranettet	  ikke	  lever	  op	  til	  vores	  forventninger.	  Vi	  har	  
derfor	  revurderet	  vores	  hensigt	  med	  intranettet,	  og	  dets	  formål	  vil	  fremover	  være	  at	  fungere	  som	  
vidensbank/sted	  for	  vidensdeling.	  Baggrundsgruppernes	  kontaktperson	  i	  FU	  har	  derfor	  oprettet	  et	  
grupperum	  for	  hver	  baggrundsgruppe,	  og	  der	  er	  oploadet	  et	  hav	  af	  dokumenter	  som	  nu	  er	  tilgængelige.	  	  
	  
FU	  har	  afholdt	  møde	  med	  Brigadebaggrundsgruppen	  for	  at	  diskutere	  økonomi.	  Gruppen	  har	  efterfølgende	  
udformet	  en	  økonomiplan,	  hvor	  strukturen	  på	  rejserne	  er	  blevet	  ændret,	  sådan	  at	  omkostningerne	  
mindskes.	  Der	  sendes	  stadig	  brigader	  af	  sted	  med	  et	  vist	  underskud,	  som	  nu	  dækkes	  af	  brigadefonden	  og	  
ikke	  af	  landskassen	  som	  tidligere.	  Det	  er	  blevet	  muligt	  efter	  retningslinjerne	  for	  brigadefonden	  er	  blevet	  
ændret,	  og	  landskassen	  derfor	  nu	  først	  træder	  til,	  når	  brigadefonden	  er	  tom.	  
	  
Vores	  landssekretær	  Stine	  Larsen	  har	  i	  efteråret	  2014	  set	  sig	  nødsaget	  til	  at	  opsige	  sin	  stilling.	  Stine	  har	  
gjort	  et	  utrolig	  godt	  stykke	  arbejde	  for	  MAK,	  og	  vi	  er	  kede	  af	  at	  skulle	  sige	  farvel	  til	  hende.	  I	  FU	  har	  vi	  i	  
fællesskab	  med	  Stine	  påbegyndt	  en	  rekrutteringsproces	  for	  at	  finde	  en	  ny	  landssekretær.	  I	  forhold	  til	  en	  
ansættelse	  er	  det	  fra	  FU’s	  side	  en	  prioritet	  at	  ansætte	  en	  landsekretær,	  der	  har	  mulighed	  for	  at	  sidde	  i	  en	  
længere	  periode.	  Vi	  regner	  med	  at	  have	  den	  nye	  landsekretær	  klar,	  så	  alle	  kan	  møde	  ham/hende	  på	  
landsmødet.	  	  
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Seminarer	  og	  træf	  
	  
Sparringstræf	  januar	  	  
Træffet	  havde	  kapacitetsopbygning	  som	  sit	  tema.	  Hovedspørgsmålene	  var,	  hvordan	  MAK	  bliver	  bedre	  til	  at	  
lave	  oplysningsarbejde	  og	  fortalervirksomhed,	  hvordan	  vi	  styrker	  vores	  evne	  til	  at	  lave	  udviklingsarbejde,	  
samt	  hvordan	  vi	  bedst	  muligt	  får	  fortalt	  vores	  historier	  og	  budskaber	  gennem	  brugen	  af	  sociale	  medier.	  På	  
træffet	  blev	  der	  delt	  historier	  grupperne	  imellem,	  hvorefter	  det	  handlede	  om	  kommunikation	  og	  sociale	  
medier.	  Resultatet	  var	  konkret	  produktion	  af	  historier	  og	  inspiration	  til	  brug	  af	  sociale/MAKs	  medier.	  
Sidste	  del	  af	  træffet	  havde	  til	  formål	  at	  styrke	  MAKs	  evne	  til	  at	  lave	  politisk	  arbejde/oplysningsarbejde	  samt	  
udviklingsprojekter.	  På	  træffet	  nåede	  vi	  frem	  til,	  at	  det	  især	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  klar	  fælles	  politisk	  profil	  for	  
at	  være	  gode	  til	  at	  lave	  politisk	  arbejde	  i	  DK.	  I	  MAK	  har	  vi	  sådan	  en	  profil	  (i	  hvert	  fald	  på	  dokumentet),	  men	  
vi	  ønskede,	  at	  den	  skulle	  frem	  i	  lyset.	  Derudover	  nåede	  vi	  frem	  til,	  at	  forudsætningen	  for	  at	  lave	  godt	  
udviklingsarbejde	  var	  at	  have	  partnerskabsstrategi.	  	  
	  	  	  

Forårsseminar	  
På	  baggrund	  af	  sparringstræffet	  i	  januar	  valgte	  vi	  at	  gå	  videre	  med	  MAKs	  politiske	  grundlag	  og	  udviklingen	  
af	  en	  partnerskabsstrategi,	  hvilket	  blev	  temaet	  for	  årets	  forårsseminar	  som	  blev	  afholdt	  i	  Århus.	  Målet	  var	  
at	  få	  en	  fælles	  forståelse	  for,	  hvem	  vi	  er,	  og	  hvad	  vi	  vil.	  Dette	  skulle	  gøres	  ved,	  at	  vi	  få	  defineret	  vores	  mål	  
og	  midler	  samt,	  hvad	  en	  god	  partner	  er	  for	  os.	  Forårsseminarets	  workshops	  tog	  udgangspunkt	  i	  MAKs	  
politiske	  grundlag	  som	  blev	  konkretiseret	  ved,	  at	  det	  blev	  sat	  i	  spil	  i	  forhold	  til	  erfaringer	  fra	  vores	  projekter.	  
Målet	  var	  at	  synliggøre	  den	  røde	  tråd	  mellem	  det	  politiske	  grundlag	  og	  vores	  aktiviteter.	  Det	  konkrete	  
output	  fra	  seminaret	  blev	  dokumentet	  'MAKs	  Mellemamerika',	  som	  opsummerer	  resultatet	  af	  diskussioner	  
og	  workshops.	  Dokumentet	  kan	  findes	  på	  hjemmesiden.	  Delen	  om	  partnerskabsstrategien	  blev	  ikke	  nået	  på	  
seminaret,	  derfor	  tager	  vi	  den	  på	  landsmødet.	  	  

Sparringstræf	  august	  	  
Med	  inspiration	  fra	  de	  seje	  events	  som	  MAK'ere	  har	  skabt	  og	  deltaget	  i	  de	  seneste	  par	  år,	  fx	  Sustain	  festival	  
og	  MAKs	  Fiesta,	  blev	  temaet	  på	  træffet	  idéudvikling	  og	  planlægning	  af	  events	  og	  konkret	  oplysningsarbejde	  
i	  DK.	  Der	  blev	  tænkt	  fremad	  og	  idéudviklet	  på,	  hvad	  MAK	  kan	  lave	  af	  oplysningsarbejde	  det	  næste	  års	  tid.	  
Målet	  var	  at	  skabe	  mere	  aktivitet	  i	  DK.	  Dette	  blandt	  andet	  gennem	  gennemførelsen	  af	  flere	  events,	  hvor	  
der	  lægges	  op	  til,	  at	  folk	  kan	  deltage	  på	  tværs	  af	  projektgrupperne	  og	  selvom	  de	  ikke	  er	  aktive	  i	  en	  
projektgruppe.	  Blandt	  forslagene	  var	  fredagsbar	  med	  storytelling,	  Dream	  City	  på	  Roskilde	  Festival	  og	  
alternative	  infoaftner	  med	  fx	  folkekøkken.	  Alt	  i	  alt	  var	  målet	  at	  skabe	  en	  hyggelig	  dag	  med	  fokus	  på	  
sammenhold	  og	  det	  sociale.	  	  
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Aktiviteter	  i	  løbet	  af	  året	  
	  
Infomøde	  
Igen	  i	  år	  holdt	  vi	  infomøde	  i	  starten	  af	  året	  for	  at	  præsentere	  MAKs	  arbejde	  for	  udefrakommende	  og	  
tiltrække	  nye	  medlemmer	  og	  frivillige.	  Der	  var	  et	  rigtigt	  fint	  fremmøde	  og	  MAKs	  grupper	  var	  også	  godt	  
repræsenteret.	  Nye	  ansigter	  og	  kræfter	  dukkede	  også	  op	  efterfølgende.	  	  
	  

Samarbejde	  om	  Ocean	  Grabbing	  	  
MAK	  er	  i	  løbet	  af	  det	  seneste	  år	  blevet	  involveret	  i	  et	  nyt	  område.	  Vi	  er	  blevet	  medlemmer	  af	  Fiskerifagligt	  
Netværk	  (FFN)	  under	  det	  tidligere	  NGO	  FORUM.	  Selv	  om	  det	  lyder	  nyt	  for	  os	  at	  arbejde	  med	  fisk,	  er	  det	  ikke	  
så	  anderledes	  fra	  det	  arbejde,	  vi	  laver	  med	  bønder.	  Det	  konkrete	  projekt	  vi	  er	  involveret	  i,	  er	  todelt,	  men	  
begge	  dele	  er	  under	  samme	  tema:	  Ocean	  Grabbing.	  Det	  er	  sikkert	  et	  nyt	  begreb	  for	  mange,	  men	  helt	  kort	  
er	  det	  Land	  Grabbing	  med	  fiskekvoter	  i	  stedet	  for	  agerjord.	  Det	  er	  samme	  udfordringer	  med	  lokale	  folk	  
(ofte	  indfødte),	  der	  mister	  deres	  levebrød,	  fordi	  store	  virksomheder	  på	  mere	  eller	  mindre	  lovlig	  vis	  
overtager	  deres	  fiskekvoter.	  

De	  to	  projekter	  vi	  har	  været	  involveret	  i,	  er:	  

1.	  Rapport	  om	  Ocean	  Grabbing	  (http://afrika.dk/sites/afrika.dk/files/the_global_ocean_grab-‐en.pdf)	  
udgivet	  af	  Afrika	  Kontakt,	  Masifundise	  (Sydafrika),	  Transnational	  Institute	  (Holland)	  og	  World	  Forum	  of	  
Fisher	  Peoples	  (international).	  Her	  har	  vi	  bidraget	  til	  at	  indsamle	  og	  oversætte	  cases	  fra	  Ecuador	  og	  
Honduras.	  Dette	  var	  en	  enkeltstående	  indsats,	  der	  egentlig	  ikke	  var	  forbundet	  til	  FFN.	  

2.	  Deltagelse	  i	  FFN:	  Her	  er	  vi	  medlem	  sammen	  med	  Afrika	  Kontakt,	  PUGAD	  og	  Landsforeningen	  Levende	  
Hav.	  Projektforløbet	  vi	  arbejder	  med	  i	  øjeblikket	  handler	  netop	  om	  Ocean	  Grabbing,	  og	  vi	  afholder	  en	  
todages	  workshop	  1-‐2.	  nov.	  I	  den	  forbindelse	  er	  Troels	  i	  skrivende	  stund	  i	  Mexico	  til	  2nd	  World	  Small	  Scale	  
Fisheries	  Congress,	  sammen	  med	  en	  aktivist	  fra	  AK,	  der	  skal	  fungere	  som	  en	  lærings-‐	  og	  inspirationsrejse	  til	  
novemberworkshoppen.	  Internationalt	  Forum	  er	  medarrangører	  af	  workshoppen,	  selvom	  de	  ikke	  er	  med	  i	  
FFN.	  

3.	  Som	  en	  3.	  del	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  gang	  med	  noget	  projektarbejde	  inden	  for	  feltet.	  I	  Mexico	  
er	  der	  aftalt	  et	  møde	  med	  Jorge	  Varela,	  fra	  APAGOLF	  i	  Honduras,	  der	  er	  interesseret	  i	  at	  lave	  et	  samarbejde.	  
Det	  er	  bl.a.	  deres	  case	  vi	  har	  oversat	  til	  rapporten,	  og	  de	  har	  stor	  erfaring	  med	  at	  kæmpe	  for	  deres	  
rettigheder	  og	  har	  haft	  succes	  med	  nationalt	  advocacy	  i	  Honduras.	  Dette	  kræver	  dog,	  at	  der	  er	  flere	  
MAKere,	  der	  vil	  være	  med	  i	  gruppen,	  der	  lige	  nu	  kun	  at	  bestå	  af	  Troels.	  Så	  hvis	  du	  tænker,	  at	  det	  kunne	  
være	  spændende	  at	  lave	  et	  projekt,	  der	  i	  høj	  grad	  forholder	  sig	  til	  det	  politiske	  i	  vores	  vision,	  og	  gerne	  vil	  
arbejde	  strategisk	  med	  advocacy,	  mere	  end	  kapacitetsopbygning,	  skal	  du	  være	  med	  her.	  

	  

Grupperne	  
	  

Matagalpagruppen	  
Projektet	  er	  godt	  i	  gang,	  og	  der	  foregår	  en	  masse	  i	  de	  tre	  kommuner	  Waslala,	  Rancho	  Grande	  og	  Esquipulas	  
indenfor	  alle	  tre	  elementer	  af	  projektet;	  organisation,	  uddannelse	  og	  produktion.	  	  På	  organisationssiden	  er	  
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der	  nedsat	  arbejdsgrupper	  af	  unge,	  som	  mødes	  månedligt	  for	  at	  vurdere	  driften	  af	  projektet	  og	  fastlægge	  
næste	  skridt.	  Der	  er	  afholdt	  lederworkshops	  for	  at	  få	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  hvad	  en	  lederrolle	  indebærer,	  
såsom	  solidaritet	  og	  ansvarlighed.	  På	  produktionssiden	  lærer	  de	  unge	  at	  plante	  afgrøder	  på	  en	  enkelt,	  
gavmild	  og	  bæredygtig	  måde,	  og	  de	  udfordres	  i	  nye	  produktive	  systemer.	  Gennem	  brug	  af	  Facebook	  og	  
radioprogram	  arbejdes	  der	  på	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  projektet	  og	  involvere	  flere.	  I	  den	  forbindelse	  har	  
de	  unge	  deltaget	  i	  it-‐kurser.	  Herhjemme	  har	  vi	  arbejdet	  på	  at	  forbedre	  vores	  interne	  kommunikation	  i	  
gruppen	  samt	  eksterne	  kommunikation	  med	  vores	  partner.	  Vi	  har	  i	  juli	  afholdt	  dagsseminar,	  og	  det	  ser	  nu	  
ud	  til,	  at	  der	  er	  hul	  igennem	  til	  vores	  partner.	  Desuden	  har	  vi	  lagt	  planer	  for	  oplysningsarbejde	  i	  DK.	  Da	  
vores	  projekt	  har	  til	  formål	  at	  mindske	  antallet	  af	  unge,	  der	  immigrerer	  fra	  land	  til	  by,	  har	  vi	  valgt	  migration	  
som	  emne.	  I	  december	  skal	  vi	  til	  erfaringsudveksling	  hos	  CISU,	  og	  i	  januar	  planlægger	  vi	  at	  tage	  på	  
midtvejsevaluering	  i	  Nicaragua.	  
	  

Jinotegagruppen	  
Projektet	  er	  i	  sit	  andet	  år	  og	  løber	  frem	  til	  august	  2015.	  Gruppen	  har	  derfor	  i	  juni	  gennemført	  midtvejs-‐
evaluering	  i	  form	  af	  et	  tilsynsbesøg	  i	  Nicaragua.	  Vi	  havde	  to	  spændende	  uger	  med	  vores	  partner	  og	  de	  
kooperativer	  som	  deltager	  i	  projektet.	  Vi	  var	  tre	  af	  sted	  på	  turen,	  som	  sammen	  var	  rundt	  i	  fire	  forskellige	  
kooperativer	  og	  fik	  afholdt	  adskillelige	  workshops	  med	  vores	  partner.	  Der	  er	  sket	  fremskridt,	  og	  ledelsen	  i	  
ATC	  Jinotega	  er	  blevet	  langt	  bedre	  til	  at	  fordele	  ansvaret	  for	  organisationens	  arbejde.	  Under	  evalueringen	  
fandt	  vi	  dog	  ud	  af,	  at	  der	  desværre	  er	  en	  del	  steder,	  hvor	  udbyttet	  af	  projektet	  ikke	  er	  optimalt.	  Vi	  er	  derfor	  
i	  gang	  med	  en	  revideringsproces	  for	  at	  få	  mest	  muligt	  ud	  af	  det	  sidste	  år.	  Derfor	  har	  vi	  for	  nyligt	  haft	  et	  
givende	  rådgivningsmøde	  med	  CISU	  og	  er	  nu	  i	  dialog	  med	  vores	  partner	  omkring	  fremtiden	  i	  projektet.	  
Sideløbende	  har	  vi	  et	  mindre	  projekt	  om	  kooperativisme.	  Vi	  ønsker	  at	  samle	  viden	  om	  kooperativisme	  i	  DK,	  
og	  derefter	  i	  fællesskab	  med	  vores	  partner	  sammenligne	  dette	  med	  kooperativisme	  i	  Nicaragua.	  Vores	  håb	  
er,	  at	  lave	  grundlaget	  for	  erfaringsudveksling	  mellem	  de	  to	  forståelser	  og	  evt.	  nogle	  formuleringer	  til	  
argumentation	  for	  kooperativismens	  styrker	  i	  arbejdet	  med	  styrkelse	  af	  civilsamfundet	  i	  u-‐landene.	  
	  

MAKKULT	  
I	  MAKKULT	  er	  årets	  gang	  primært	  gået	  dels	  med	  afrapportering	  i	  forbindelse	  med	  CISU-‐projekterne	  
Aktionarte	  og	  Realizarte	  og	  dels	  med	  tilblivelsen	  af	  én-‐dags	  festivalen	  "Mellemamerika	  i	  bevægelse"	  samt	  
solidaritetsfesten	  "MAKs	  Fiesta	  2",	  der	  begge	  blev	  afholdt	  d.	  8.	  juni	  i	  VerdensKulturCentrer.	  
Arrangementerne	  var	  en	  stor	  succes	  og	  gav	  et	  overskud	  på	  12	  000	  kr.,	  der	  er	  blevet	  til	  en	  mini	  fond,	  som	  
MAKKULTs	  partnergrupper	  kan	  søge	  til	  miniprojekter.	  Fire	  ud	  af	  fem	  grupper	  MAKKULT	  samarbejdede	  med	  
i	  de	  to	  sidste	  CISU-‐finansierede	  projekt,	  har	  valgt	  at	  deltage	  med	  et	  miniprojekt.	  Miniprojekterne	  kan	  være	  
alt	  lige	  fra	  kreative	  og	  kunstneriske	  arrangementer	  til	  reparation	  eller	  indkøb	  af	  materialer	  og	  rekvisitter,	  og	  
har	  det	  overordnede	  formål	  at	  støtte	  grupperne	  i	  deres	  arbejde	  med	  unge	  og	  'arte	  comunitario'	  -‐	  dvs.	  
kreativt	  samfunds-‐	  og	  fælleskabsengagerende	  kunst	  og	  kultur.	  Grupperne	  skal	  have	  afholdt	  deres	  mini	  
projekter	  inden	  årets	  udgang,	  og	  derefter	  vil	  vi	  i	  MAKKULT	  evaluere	  på	  hele	  forløbet	  sammen	  med	  dem.	  
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ENDEMUH	  
Gruppens	  forrige	  partnerskabsaktivitet	  (og	  første	  deciderede	  projekt	  med	  COMUTRAH)	  sluttede	  31.	  juli	  
2013.	  Siden	  har	  vi	  arbejdet	  hårdt	  på	  at	  ansøge	  om	  videreførelse	  af	  samarbejdet	  med	  COMUTRAH	  under	  
CISU.	  Den	  første	  ansøgning	  fik	  vi	  desværre	  afslag	  på.	  Derefter	  skar	  vi	  ned	  i	  projektets	  budget,	  skærpede	  
dets	  strategi	  og	  argumenterede	  yderligere	  for,	  at	  vi	  opererer	  i	  et	  område,	  der	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  det	  er	  
en	  skrøbelig	  situation,	  hvorfor	  projektets	  større	  fokus	  på	  serviceydelser	  samt	  kapacitetsopbygning	  og	  
mindre	  fokus	  på	  fortalervirksomhed	  var	  en	  nødvendighed.	  Vores	  ihærdige	  arbejde	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  
COMUTRAH	  mundede	  ud	  i	  en	  bevilling	  fra	  CISU	  til	  et	  projekt	  på	  1	  mill.,	  som	  vi	  har	  opstartet	  pr.	  1.	  august	  
2014.	  Vi	  har	  lige	  sendt	  2	  medlemmer	  af	  gruppen	  til	  Honduras	  for	  at	  starte	  projektet	  med	  COMUTRAH.	  
Vores	  partner	  er	  meget	  glade	  for	  projektet,	  samtidigt	  er	  vi	  meget	  glade	  for	  at	  se,	  at	  de	  har	  formået	  fortsat	  
at	  organisere	  medlemsbasen	  med	  regelmæssige	  møder	  til	  trods	  for,	  at	  deres	  finansieringsgrundlag	  det	  
sidste	  års	  tid	  har	  bygget	  på	  indsamlingsaktiviteter	  fra	  dem	  selv	  og	  os.	  Projektet	  er	  en	  fortsættelse	  af	  
partnerskabsaktiviteten	  men	  med	  et	  større	  fokus	  på,	  hvordan	  COMUTRAHs	  demokratiske	  organer	  
selvstændigt	  kan	  videreføre	  organisationens	  aktiviteter	  i	  forhold	  til	  organisering	  og	  uddannelse	  af	  
medlemsbasen	  i	  deres	  rettigheder	  og	  juridisk	  bistand	  til	  kvinder	  i	  sager	  om	  krænkelse	  af	  samme.	  Derudover	  
er	  der	  fokus	  på	  organisationens	  økonomiske	  bæredygtighed	  efter	  endt	  projekt	  ved	  at	  de	  bl.a.	  skal	  ansøge	  
eksterne	  donorer	  i	  løbet	  af	  projektperioden	  til	  at	  dække	  nye	  (udviklings)aktiviteter	  -‐	  gerne	  på	  de	  områder,	  
hvor	  MAK	  ikke	  er	  den	  oplagte	  partner	  såsom	  i	  mikrokreditprojekter.	  
	  

Brigaderne	  
Det	  sidste	  år	  har	  været	  fuldt	  af	  udfordringer	  for	  gruppen,	  men	  også	  med	  sejre	  –	  med	  vellykkede	  brigader	  til	  
både	  Guatemala	  og	  Nicaragua.	  For	  første	  gang	  siden	  2011	  har	  Guatemalabrigaden	  været	  afsted	  sidste	  
efterår.	  Den	  lå	  senere	  på	  året	  end	  før,	  med	  afgang	  i	  november,	  og	  en	  del	  af	  rejsen	  var	  blevet	  gentænkt.	  
Efter	  de	  er	  kommet	  hjem,	  har	  de	  haft	  udstillet	  billeder	  fra	  rejsen,	  bl.a.	  på	  Verdenskulturcentret	  og	  Cafe	  
Nutid.	  Guatemalabrigaden	  var	  også	  de	  første	  til	  at	  være	  på	  Jyderup	  Højskole,	  en	  sej	  lille	  en	  af	  slagsen	  på	  
Vestsjælland.	  Vi	  er	  glade	  for	  at	  kunne	  sende	  brigaderne	  hertil,	  til	  oktober	  skal	  Guatemalabrigaden	  2014	  
bruge	  to	  uger	  på	  at	  lære	  om	  Guatemala	  og	  opleve	  højskolelivet.	  Også	  Nicaraguabrigaden	  2014	  har	  haft	  en	  
god	  tur,	  på	  trods	  af	  koordinator	  frafald	  lige	  inden	  afrejse	  og	  en	  kamp	  med	  at	  få	  tilmeldinger	  nok.	  Til	  februar	  
kom	  den	  lille	  brigade	  på	  4	  personer	  dog	  afsted,	  og	  de	  beviste,	  at	  en	  brigade	  absolut	  ikke	  bliver	  dårligere	  af	  
at	  være	  lille.	  
Vi	  har	  også	  i	  år	  arbejdet	  med	  at	  sprede	  budskabet	  om	  brigaden	  via	  de	  sociale	  medier,	  så	  vi	  kan	  få	  endnu	  
flere	  på	  brigade.	  I	  øjeblikket	  arbejdes	  der	  også	  på	  at	  få	  lavet	  nye	  flyers	  og	  eventuelt	  også	  Gocards.	  	  
Til	  november	  skal	  den	  næste	  Guatemalabrigade	  afsted,	  igen	  med	  lidt	  udfordringer	  og	  et	  underskud.	  Men	  
igen	  er	  der	  blevet	  kæmpet	  i	  Brigadebaggrundsgruppen,	  og	  lørdag	  d.	  20.	  september	  holdte	  vi	  en	  vellykket	  
introdag	  i	  Solihuset	  for	  den	  kommende	  brigade.	  Og	  det	  er	  det,	  der	  gør	  det	  så	  godt	  at	  være	  i	  gruppen:	  At	  
møde	  brigadister,	  og	  mærke	  deres	  entusiasme	  for	  at	  skulle	  på	  brigade,	  og	  deres	  glæde	  og	  nyfundne	  
kærlighed	  for	  Mellemamerika	  når	  de	  kommer	  hjem!	  
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MAKkbh	  
MAKkbh-‐møderne	  har	  kørt	  hele	  året	  med	  en	  mødefrekvens	  ca.	  hver	  måned.	  Møderne	  arrangeres	  på	  skift	  af	  
de	  forskellige	  grupper,	  og	  der	  har	  været	  mange	  forskellige	  og	  interessante	  temaer	  på	  bordet	  i	  løbet	  af	  året.	  
Vi	  håber,	  den	  gode	  energi	  fortsætter	  fremadrettet.	  

Én-‐dags	  festivalen	  og	  MAKs	  Fiesta	  vol.	  2	  
Igen	  i	  år	  lykkedes	  det,	  at	  holde	  en	  fest,	  der	  på	  alle	  måder	  blev	  en	  succes.	  Musikken	  var	  god,	  festen	  var	  
super,	  der	  var	  et	  væld	  af	  mennesker,	  og	  der	  blev	  skabt	  masser	  af	  positiv	  reklame	  for	  MAK.	  Som	  noget	  nyt	  
og	  særligt	  i	  år	  blev	  der	  forinden	  festen	  i	  VerdensKulturCenter,	  afholdt	  en	  én-‐dags-‐festival	  med	  temaet	  
’Mellemamerika	  i	  bevægelse’.	  Festivalen	  bød	  på	  alt	  fra	  kreative	  og	  akademiske	  workshops	  over	  til	  
dokumentarfilm,	  oplæg,	  fotofernisering,	  musik	  og	  nicaraguansk	  folkekøkken.	  Arrangementet	  gav	  et	  
overskud	  på	  12.000	  kr.,	  som	  går	  til	  MAK	  og	  MAKKULTs	  arbejde	  med	  kreative	  (community	  art)	  
ungdomsgrupper	  i	  Honduras,	  Guatemala	  og	  Nicaragua.	  	  
	  

MAK-‐Aarhus	  
Der	  er	  højt	  aktivitetsniveau	  i	  MAK-‐Aarhus.	  Især	  med	  fokus	  på	  oplysningsarbejde	  i	  Danmark	  og	  de	  to	  
projektgrupper.	  Louise	  har	  været	  ny	  og	  meget	  aktiv	  MAK-‐Aarhus’er	  i	  det	  forgangne	  år,	  men	  er	  nu	  desværre	  
flyttet	  til	  KBH.	  Derudover	  er	  Anne	  Sofie	  og	  Claus	  (begge	  hjemvendte	  fra	  Guatemalabrigaden	  i	  foråret	  ’14)	  
nye	  i	  MAK-‐Aarhus,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  lære	  dem	  bedre	  at	  kende!	  Vi	  er	  dermed	  fortsat	  en	  kerne	  af	  8-‐10	  
aktive	  i	  MAK-‐Aarhus,	  der	  holder	  fast	  i	  månedlige	  lokalmøder	  og	  sammen	  holder	  vi	  dampen	  oppe!	  	  

Maz	  Fuerza	  
Mas	  Fuerza	  projektet	  har	  nu	  kørt	  i	  lidt	  over	  et	  år	  med	  spændende	  afrapporteringer	  fra	  CONIC.	  Donna	  og	  
Cesilla	  tager	  afsted	  i	  to	  uger	  i	  oktober	  på	  monitoreringsbesøg,	  og	  vi	  er	  spændte	  på	  at	  høre	  friske	  nyheder	  
fra	  projektet	  og	  få	  et	  dybere	  indblik	  i,	  hvordan	  og	  hvorledes	  projektet	  bidrager	  til	  styrkelse	  af	  de	  frivillige	  
niveauer	  i	  organisationen.	  

REMO-‐gruppen	  
REMO-‐gruppen	  er	  fortsat	  aktive,	  og	  der	  er	  fin	  kommunikation	  med	  kvindenetværket	  på	  Ometepe.	  Else	  var	  i	  
Nicaragua	  i	  august,	  og	  havde	  i	  den	  forbindelse	  et	  møde	  med	  to	  af	  kvinderne	  fra	  REMO.	  Kvinderne	  er	  
optaget	  af	  lovgivning	  omkring	  kvinders	  rettigheder	  ift.	  vold.	  Støtten	  fra	  MAK	  går	  generelt	  godt–	  de	  har	  bl.a.	  
fået	  ansat	  en	  god	  advokat,	  der	  kæmper	  for	  kvindernes	  ret	  til	  at	  have	  skøder	  på	  deres	  jord.	  

Screening	  af	  ”Gold	  Fever”	  -‐	  Oktober	  2013	  
I	  efterårsferien	  (oktober	  ’13)	  inviterede	  MAK-‐Aarhus	  til	  filmfremvisning	  af	  ”Gold	  Fever”	  i	  biografen	  ”Øst	  for	  
Paradis”.	  Der	  var	  næsten	  fyldt	  sal,	  og	  filmen	  blev	  taget	  rigtig	  godt	  imod.	  ”Gold	  Fever”	  er	  en	  dokumentar,	  
der	  følger	  udviklingen	  i	  San	  Marcos	  i	  Guatemala,	  hvor	  guldminen	  ”Marlin”	  ligger.	  Efter	  filmen	  var	  der	  et	  kort	  
oplæg	  fra	  Merkur	  Andelskasse	  om	  etiske	  investeringer,	  og	  efterfølgende	  var	  der	  debat	  herom.	  Dette	  var	  en	  
fin	  efterfølger	  til	  vores	  ”Grønt	  Guld”-‐stand	  på	  Sustainability	  Festivalen	  i	  april	  ’14,	  og	  hele	  problematikken	  
omkring	  minedrift	  og	  konsekvenserne	  heraf.	  	  	  



	  

København:	  	  Mellemamerika	  Komiteen	  Griffenfeldsgade	  41,	  2200	  Kbh.	  N,	  e-‐mail:	  kbh@mellemamerika.dk	  	  	  

Århus:	  Mellemamerika	  Komiteen	  U-‐huset,	  Klosterport	  4C,	  8000	  Århus	  C,	  e-‐mail:	  aarhus@mellemamerika.dk	  

Hjemmeside:	  www.mellemamerika.dk,	  telefon:	  21521740	  
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Julefrokost	  -‐	  Januar	  2014	  
Hos	  Else	  i	  Hjortshøj	  holdt	  vi	  et	  brag	  af	  en	  julefrokost	  med	  lækker	  mad	  og	  snevejr!	  	  

Verdensspejl	  om	  Mellemamerika	  –	  Februar	  2014	  
"Det	  her	  ikk'å,	  det	  er	  verdens	  bedste	  fest!"	  -‐	  Sådan	  lød	  det	  fra	  en	  af	  pigerne	  der	  var	  med	  til	  Verdensspejl	  om	  
Mellemamerika.	  Hendes	  udbrud	  kom	  mens	  vi	  slog	  til	  piñata	  i	  gården	  ved	  U-‐huset.	  Der	  blev	  fortalt	  om	  
piñataen,	  og	  piñata-‐sangen,	  "Dale,	  dale,	  dale"	  blev	  introduceret.	  Før	  piñatadansen	  havde	  vi	  danset	  salsa,	  så	  
stemningen	  var	  høj,	  og	  både	  børn	  og	  voksne	  skraldgrinede.	  Derefter	  var	  der	  filmvisning,	  "Sabias	  Que",	  som	  
er	  en	  film	  om	  teatergruppen	  Sequan,	  som	  holder	  til	  i	  Leon,	  Nicaragua.	  I	  pauserne	  var	  der	  rig	  mulighed	  for	  at	  
hygge,	  snakke	  og	  handle	  i	  vores	  lille	  biks,	  med	  mellemamerikanske	  ting	  og	  sager	  vi	  havde	  gravet	  frem	  fra	  
MAK-‐Aarhus'	  loftsrum.	  Vi	  sluttede	  af	  med	  45	  gæster	  til	  aftensmad	  bestående	  af	  Guisado	  (Guatemalansk	  
"Gullash").	  Alt	  i	  alt	  var	  det	  en	  fantastisk	  eftermiddag	  i	  Mellemamerikas	  tegn!	  

Åbent	  fyraftensmøde	  –	  April	  ’14	  
MAK-‐Aarhus	  inviterede	  alle	  interesserede	  til	  et	  åbent	  og	  uforpligtende	  fyraftensmøde.	  Der	  var	  god	  
stemning	  og	  4	  fremmødte	  udefra	  –	  det	  var	  en	  hyggelig	  eftermiddag/aften,	  der	  bl.a.	  gav	  bonus	  i	  form	  af	  en	  
nu	  tilmeldt	  brigadist	  til	  Nicaraguabrigaden	  ’15!	  	  

Sustainability	  Festival	  –”MAKs	  GMO-‐TIVOLI”	  –	  Maj	  ‘14	  
I	  foråret	  gik	  der	  majs	  og	  GMO	  i	  den.	  MAK-‐Aarhus	  tog	  fat	  i	  problematikken	  omkring	  genmodificerede	  
afgrøder	  og	  havde	  her	  fokus	  på	  Guatemala	  og	  majs.	  Efter	  samme	  koncept	  som	  Sustain-‐festivallen	  2013	  
stillede	  vi	  de	  besøgende	  over	  for	  et	  etisk	  dilemma.	  Folk	  kunne	  komme	  og	  spille	  tivoli-‐spil:	  ”kast-‐med-‐ringe”	  
og	  ”skyd-‐majsdåser-‐ned”	  –	  og	  her	  kunne	  de	  så	  selvfølgelig	  vinde	  popcorn!	  Her	  kommer	  det	  etiske	  dilemma	  
i	  spil,	  for	  det	  var	  GMO-‐popcorn	  man	  kunne	  vinde	  (eller	  det	  legede	  vi	  i	  hvert	  tilfælde).	  Hvis	  folk	  valgte	  at	  få	  
popcorn,	  havde	  det	  konsekvenser	  for	  lokalbefolkningen	  og	  miljøet	  i	  Guatemala,	  som	  vi	  illustrerede	  med	  
papmache-‐landskabet	  fra	  sidste	  års	  Sustainability	  Festival.	  Igen	  fungerede	  konceptet	  godt,	  og	  vi	  fik	  stillet	  
skarpt	  på	  nogen	  af	  de	  problematikker,	  det	  giver	  for	  den	  Guatemalanske	  befolkning.	  Vores	  indtryk	  er,	  at	  folk	  
gik	  derfra,	  med	  en	  anden	  vinkel	  på	  problematikkerne	  omkring	  GMO.	  Det	  hele	  steg	  os	  vist	  lidt	  til	  hovedet	  –	  
her	  et	  udklip	  fra	  lokalmøde-‐referat:	  ”Sustainability	  Festivallen	  er	  fra	  den	  15.	  til	  den	  17.	  Majs”.	  Alt	  i	  alt	  en	  
god	  weekend,	  og	  vi	  kan	  fortælle	  at	  MAK	  nu	  ejer	  en	  popcornmaskine!	  	  

Verdensspejlfestival	  –	  “MAKs	  GMO-‐TIVOLI”	  –	  September	  ’14.	  
Vi	  genbrugte	  Sustain-‐Festival-‐temaet	  med	  ”MAKs	  GMO-‐TIVOLI”,	  til	  dette	  års	  Verdensspejlfestival	  der	  igen	  lå	  
i	  forbindelse	  med	  Aarhus	  Festuge.	  Konceptet	  fungerede	  endnu	  en	  gang,	  og	  derudover	  havde	  vi	  hevet	  den	  
lille	  biks	  fra	  loftet	  frem	  igen,	  med	  gamle	  smykker	  og	  postkort	  fra	  Mellemamerika,	  som	  solgte	  fint.	  En	  god	  
dag	  med	  hyggelig	  stemning!	  	  

Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  til	  landsmødet	  og	  tage	  hul	  på	  et	  nyt,	  farverigt	  og	  givtigt	  år.	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Forretningsudvalget	  


