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De tre verdensreligioner,
SEND
kristendommen, islam og
jødedommen, har alle deres lyse,
Anbefal
3
sociale og menneskekærlige såvel
som mørke, asociale, krigeriske
sider. Det er det veldokumenterede budskab i kunstneren Jens
Galschiøts seneste udstilling.

Religiøs vold, uanset hvilken religion der begår den, hænger sammen
med, at religiøse systemer  som er uadskilleligt forbundet med det at
være menneske – manipuleres.

KALENDER:
Seminar: Prismodtager
drysser akademisk
stjernestøv over KU
09:00  17:00 | 16.03.15
MANDAG: Københavns Universitet
får prominent besøg til højaktuel
debat med eksperter i
fødevaresikkerhed, når Institut for
Fødevare og Ressourceøkonomi
(IFRO) og High Level Panel of
Experts on Food Security and
Nutrition (HLPE) holder det
internationale seminar "Achieving
sustainable food security and
nutrition"

Debatmøde: Hvad kan vi i
Nord lære af det globale
Syd?
10:00  12:00 | 16.03.15
MANDAG: Institut for
Flerpartisamarbejde (DIPD)
indbyder i samarbejde med
Enhedslisten til debat om
demokratiudvikling og
demokratistøtte i det globale Syd
med særlig spot på Latinamerika og
erfaringer herfra

Hvilke internationale
muligheder er der i DUF?
16:00  17:00 | 17.03.15
TIRSDAG: Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF) holder
fyraftensmøde i Aarhus for at give
dig viden om, hvordan du og din
forening kan bruge DUFs
internationale puljer

Debatmøde: Vi kan
bekæmpe ustabilitet og
terror ved at tackle
korruption

Det skyldes to enkle forhold: 1. manglende respekt for det anderledes, og
2. mangel på innovativ tænkning og fokus på det, verdensreligionerne
har ”til fælles”: dyrkelsen af det gode og ikke det voldelige ved mennesket
(menneskets skyggeside).
Nr. 2 er det skridt, der Annonce:
er så nemt og samtidig
så vanskeligt for os
mennesker at tage: at
frigøre os fra
konventionerne og den
voldelige
kategoritænkning: den
vildledende intolerance
og tænkning i enten at
være ’jøde’, ’kristen’
eller ’muslim’.
Religiøse kategorier er
forældede
Denne inddeling er af
nyere dato og har kun
været gældende højest 34.000 år; dvs. monoteisme (troen på en gud) er
ikke noget, man kendte til i store dele af menneskets historie.
Det er derfor forenklende at tænke i monoteistiske/dogmatiske baner.
Det gælder om at nytænke vores konventioner og komme hinanden ved
som ”mennesker”, ikke fordi vi siges at tilhøre den ene eller anden
kategori som jøde, kristen eller muslim.
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Europa kan ikke lære
verden meget om
demokrati
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Mogens Jensen i Kabul:
Nu tager afghanerne selv
ansvaret
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Afrika i rummet: Space
for sustainable
development
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P for Plyndring: Det store
fosfattyveri
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Ny alliance med Islamisk
Stat kan styrke Boko
Haram

23:38 | 15.03.15 | ASIEN

Stillehavsnationen
Vanuatu ramt af
katastrofal storm

Det er kategorier, som selvfølgelig kræver en vis respekt, men egentlig er
kulturelle ideologier, der er brudt frem for et par tusinde år siden.
Ideen er snarere at tro på gud, det guddommelige i mennesket, hvor det
guddommelige ikke er en kategori, men et ”princip”, der udspringer af
”det sociale liv” (som er langt mere oprindeligt) og den velvillige
interaktion mellem mennesker, der hjælper hinanden.
Det er tid til nytænkning. Det traditionelle tankegods må vige. Vi skriver
trods alt 2015. Datomærket for de gængse religiøse kategorier er
udløbet. Det er på tide at være innovativ.
Den ikkevestlige verden
Her kan man lære af de ikkevestlige kulturer og deres ”ikkeskrevne”
traditioner.
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Facebookfænomen er ved
at forandre Egyptisk
herremode
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Jubilæumsfest med
musik, kvinder, film og
lykke i centrum

Den kendte antropologiprofessor Jack Goody fra Cambridge University
formulerer problemet meget fint som værende knyttet til at skrive ting
ned og fastholde dem på skrift.
Det gør de skrevne verdensreligioner meget ufleksible.

17:00  20:00 | 17.03.15

Uskrevne religioner, som jeg  følgende Goody  har studeret i Vestafrika,
er derimod langt mere fleksible, frigjorte, udogmatiske.

TIRSDAG: Korruptionsbekæmperen

De dyrker først og fremmest det sociale liv, respekten og omsorgen for
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Transparency International (TI)
Danmark fylder 20 år og indbyder til
debatmøde om korruptionens
svøbe, som er med til at forårsage
og udbrede terror og ustabile
samfund i mange lande

Fyraftensmøde: Ret Til
Rettigheder i
Mellemamerika
17:00  19:00 | 17.03.15
TIRSDAG: IBIS og Folkekirkens
Nødhjælp inviterer til møde med
mellemamerikanske
menneskeretsforkæmpere og
danske topjurister, som i efteråret
besøgte Mellemamerika  hvad kan
Danmark gøre?

Konference: Er et
stærkere FN vejen til en
bedre verden?
13:00  16:00 | 18.03.15
ONSDAG: Vi tager spørgsmålet om
reform af FN under behandling i et
panel med nogle af de, der kender
FN bedst, og lader politikerne
kommentere og perspektivere
undervejs

Magiske Grønland  død
og drama på indlandsisen
19:00  21:00 | 18.03.15
ONSDAG: Bogen "Magiske
Grønland" blev udgivet i 2014 i
anledning af Eventyrernes Klubs 75
årsjubilæum. Den fortæller de
vildeste skrøner og oplevelser fra
Grønland skrevet af nulevende og
afdøde medlemmer

Klodens skove,
klimaændringerne og FNs
rolle
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hinanden – som alle kristne, muslimer og jøder vil være helt enige om er
grundlæggende vigtigt for et solidt religiøst eller socialt liv.
Vores problem er, at vi tilbeder gud i bygninger (kirker, moskeer,
synagoger) men ofte lader det blive ved det.
Det religiøse liv findes derude, blandt mennesker. Det drejer sig nemlig
om et ”socialt princip”.
Dette findes heller ikke i hellige bøger, som naturligvis hver på deres
måde kan understøtte grundidéen om at være et godt menneske, dvs. en
person, der ikke kun tænker på sig selv men også sine medmennesker og
deres ve og vel.
At være et godt menneske  et menneske med en samfundsånd, et
menneske der giver til andre  er det, vi skal stræbe efter.
Gode gerninger frigiver, viser psykologiske studier, bestemte stoffer i
hjernen kaldet endorfiner, der får os til at føle bl.a. velvære. De
symboliserer alle menneskers lyse og sociale side.
Frygten for det fremmede

NAVNE:
01:02 | 14.03.15 | MÆRKEDAGE

En politimester med
internationalt udsyn
Fhv. politimester Mikael Lyngbo,
København Ø, fylder 70 lørdag d.
14. marts 2015.
18:10 | 13.03.15 | NYT JOB

Ulandssekretariatet får
nyt ansigt i Sydøstasien
Buddhi Ram Acharya er ny mand
på Ulandssekretariatets kontor i
Fillippinerne. Han vil dog især
opholde sig i Nepal og dække
Burma og Bangladesh, foruden
hjælpe til i Cambodja.

Deri findes dét, alle mennesker har tilfælles, uanset om de er født eller
konverteret til islam, kristendommen eller jødedommen.

22:32 | 12.03.15 | MÆRKEDAGE

Løsningen på religiøs vold kommer ikke ved fortsat at tænke i
traditionelle religiøse baner (kristendom, jødedom, islam) og insistere på
sameksistens mellem disse.

Tidligere direktør i ØK, Svend
Aage Larsen, Vedbæk (i
Nordsjælland), fylder 80 torsdag d.
12. marts 2015.

For ØK og Ghana

Det er en lappeløsning og heller ikke særlig innovativt.
Innovationen ligger i at tage det næste skridt, og overkomme den
irrationelle frygt for det fremmede  en frygt for ”terror”, som regeringer
og politikere verden over elsker at mane frem for at score opbakning for
deres politik, som kan være ganske voldelig (ikke fysisk) på sin måde ved
f.eks. at skabe socioøkonomiske uligheder og uvirkelige, antageligt
”uoverkommelige”, modsætninger mellem grupper i samfundet.
Det springende punkt er snarere at nytænke og opgive de traditionelle
religiøse kategorier og søge efter ”fællesnævneren”.
Den findes, som sagt, i et socialt liv, hvor vi hjælper hinanden og kommer
hinanden ved. Et liv, der leves efter dette princip, er guddommeligt.
Hermed opløses religiøse skel af sig selv.
Alle, unge såvel som voksne, vil derfor værdsætte at besøge Jens
Galschiøts Fundamentalisme udstilling i Silkeborg.

14:00  16:00 | 19.03.15
TORSDAG: Seminar on Forests,
Climate Change and the United
Nations  Experiences and
Prospects from the UNREDD
Programme, which currently
operates in almost 60 tropical forest
developing countries

Åbning af prisvindende
fotoudstilling: Uden at
Blinke  som Nordghana
drømmer
17:00  18:30 | 19.03.15
TORSDAG: Ghana
Venskabsgrupperne har i
samarbejde med fotograf Ulrik Tofte
begået en fotoudstilling i Silkeborg,
der sætter fokus på ungdommen i
Ghana og ders kamp for at finde sin
plads i et Afrika under hastig
kulturel, økonomisk og social
forandring

Fyraftensmøde:
Fortællinger om Ebola og
Uddannelse
17:00  19:00 | 19.03.15

Bernhard Bierlich (privatfoto)
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TORSDAG: Den frygtede ebola
lidelse har haft enorme
konsekvenser for indbyggerne i
Liberia og Sierra Leone, hvor
solidaritets og
bistandsorganisationen IBIS
arbejder. Ikke mindst børn og unges
skolegang har fået et knæk
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Gratis optagelse. Send mail til
kontakt@ulandsnyt.dk

STILLINGSBØRSEN:
Stilling tilføjet den 16. March 2015

Folkekirkens Nødhjælp
(FKN) søger Key Account
Manager – Internationalt
Privatsektorsamarbejde
Stilling tilføjet den 16. March 2015

KOORDINATOR
(FRANSKTALENDE) TIL
CARITAS
NØDHJÆLPSTEAM
Stilling tilføjet den 12. March 2015

Danmission is looking for
a Coordinator for
Dialogue Program
Stilling tilføjet den 12. March 2015

Danmission is looking for
a Coordinator for
Dialogue Program
Stilling tilføjet den 12. March 2015

Læger uden Grænser
(MSF) søger
kampagneleder til vores
nye landsdækkende
husstandsindsamling.
Stilling tilføjet den 12. March 2015

KVINFO søger
Programrådgiver til
afdelingen for
Mellemøsten og
Nordafrika
Stilling tilføjet den 11. March 2015

International Dalit
Solidarity Network seeks
Part time Finance and
Administration Manager
Stilling tilføjet den 11. March 2015

Mellemfolkeligt Samvirke
søger Senior MENA
Programme Coordinator
Stilling tilføjet den 9. March 2015

Programansvarlig til SOS
Børnebyerne
Stilling tilføjet den 6. March 2015

Programme and
Operations Coordinator
Danish Demining Group
in Copenhagen
Stilling tilføjet den 5. March 2015

Danmission søger
Programchef for
Fattigdomsbekæmpelse
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Stilling tilføjet den 2. March 2015

Save the Children
Denmark’s (SCD) seeks
Senior Humanitarian
Advisor
Stilling tilføjet den 2. March 2015

ADRA Danmark søger
administrations og
økonomichef
Stilling tilføjet den 28. February 2015

The Danish Red Cross
(DRC) is seeking a First
Aid Delegate, Somalia
Stilling tilføjet den 28. February 2015

The Danish Red Cross
(DRC) is seeking a
Country Coordinator to
Sudan
Stilling tilføjet den 27. February 2015

Danida søger
Seniorrådgiver (N1) i
Somaliland,
Somaliaprogrammet,
Hargeisa
Stilling tilføjet den 24. February 2015

Danida søger
programkoordinator til
Danmark
Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 23. February 2015

KONO søger 2
praktikanter til at sælge
fairtrade produkter
Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 23. February 2015

Red Orangutangen søger
journalist til
erhvervspraktik
Frivillige og ulønnede jobs | Stilling
tilføjet den 19. February 2015

RØDE KORS SØGER
FRIVILLIGE TIL
FAMILIECAMP I
DANMARK
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af nyhedstjenesten, støtte dens drift og sikre
den redaktionelle uafhængighed i alle forhold.
Nyhedstjenesten ledes af en fritstående og
selvsupplerende redaktionsledelse med
bemyndigelse som chefredaktion.
Foreningen virker for at tilbyde globalt
interesserede danskere et site på nettet med
aktualitetsbaseret stof om Den 3. Verden,
herunder især dansk og global bistand.
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Tlf: 49 22 50 93
Kontakt (foreningen)
Lis Garval, formand
Email: Lis.Garval@ulandsnyt.dk
Mobil: 40 16 29 61

Jan Treu
tlf: 33 33 06 80
email: jt@treumedia.dk

Alle henvendelser pr. mail til foreningen og
redaktionen bedes sendt til adressen
kontakt@ulandsnyt.dk
Ulandsnyt.dk is powered by Drupal open
source software.
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