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MS-TCDC I Eritrea 

 

Vi er på et lidt ramponeret kysthotel i Massawa på kanten af 

Eritreas ørken-lavland. Facaden er arret af en mindre kugleregn. 

Et rustent jernstativ, der former hammer og segl i et lysende 

skilt, ligger stadig forvredet på taget. Den femtakkede stjerne er 

holdt op med at blinke ud over byen og Rødehavet. 

 Det er kvælende varmt, men i det fugtige mødelokale 

vibrerer det af liv og engagement. 30-35 yngre eritreanere dan-

ser, synger, arbejder med rollespil, diskuterer i gruppe, og skri-

ver amharisk på flipover’en fra tidlig morgen til midnat. 

 En velkendt træner fra MS’ NGO-center i Tanzania, 

Alais ole Morindat, og hans kollega, Margaret Simbi fra Zim-

babwe, er i gang med at lede et kursus her i dette nyfødte land. 

Deres elever er særligt udvalgte kvinder og mænd, der uddanner 

sig til ”community development workers”. 

 De fleste er tidligere ”fighters”, dvs. de har været aktive i 

krigen mod Etiopien siden deres pure ungdom eller barndom. 

Disse meget engagerede, demobiliserede guerillaer af begge køn 

bliver nu ny-orienteret mod at deltage i genopbygningen. 

 Og det gør de!! De har en styrke og et gå-på-mod, der 

rigeligt kompenserer for en begrænset uddannelsesmæssig bag-

grund og en noget snæver horisont, når det gælder viden om alt 

hvad der ligger udenfor Eritrea og den 30 år lange frihedskrig. 

 De stoler fuldt og helt på egne kræfter og er utålmodige 

efter at kaste sig ud i arbejdet: ”Lad os lære mere ved at gøre 

tingene, ikke al den snak,” siger de. 

 ”Community Development” og ”Folkelig deltagelse i 

udviklingen” er ukendte begreber for dem – men de nikker gen-

kendende til emnet, for det er jo stort set hvad de praktiserede 

alle de år hvor de bogstaveligt talt havde gravet sig ned i de be-

friede områder. 

 At det er nødvendigt at genopfriske erfaringerne skyldes 

at græsrods-ideologien nu lige så stille er ved at gå i glemmebo-

gen. Central styring og makro-økonomiske planer kommer mere 

og mere på dagsordenen i det befriede land. 

 Det er udviklings-organisationen A.C.O.R.D., der har 

bedt MS-TCDC om at hjælpe med dette første forsøgskursus. 

Helt tilfældigt er kontakten dog ikke knyttet: Organisationens 

europæiske koordinator er Christian Sørensen, der har en solid 

MS-fortid, bl.a. i Tanzania. 

 A.C.O.R.D. er i det hele taget involveret i en række lo-

vende små projekter koncentreret omkring integration af de 

mange ex-fighters. Organisationen har også en særlig status i 

Eritrea., idet den som den eneste har fået lov til at drive udvik-

lings-arbejde (i modsætning til nødhjælp) i landet. 

 Det ti dage lange kursus blev en dundrende succes, og det 

vil givet sætte sig spor i fremtidens opfølgning og i det praktiske 
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arbejde. Det er dog også klart, at holdbare ændringer kræver 

mere – og ikke kun løsreven undervisning. 

 Hovedformålet med forsøgs-kurset var derfor også at 

skabe grundlaget for et langsigtet samarbejde mellem MS-

TCDC, A.C.O.R.D. og en partner i Eritrea. Det fælles mål er at 

fremme den ”Community Development”-metodologi, som også 

præger MS’ arbejde. Det er væsentligt netop i disse år, hvor Eri-

treas udviklings-strategier bliver udviklet og afprøvet. 

 For MS er sådan et samarbejde helt i tråd med bestræbel-

serne på at bruge træningscentret som et selvstændigt instrument 

til at fremme lokalt styret udvikling i regionen. For centret bety-

der det, at vi kan inddrage vigtige erfaringer fra et land, der er 

meget forskelligt fra de øvrige østafrikanske lande. Den eri-

treanske virkelighed sammensmelter afrikanske, arabiske og 

italienske(!) kulturtræk, og netop nu er landet præget af en fri-

heds-rus, der gør det umulige muligt. 

 Vi nåede frem til en aftale om at MS-TCDC kommer til 

at spille en væsentlig rolle i et samarbejde med A.C.O.R.D. og 

en eritreansk partner. Hovedformålet er at opbygge en lokal 

kompetence på området og at samle erfaringer om hvordan del-

tagerstyret udvikling fungerer i den særligt eritreanske situation. 

På længere sigt vil vi støtte, at der skabes en lokal institution, 

der kan stå for ”Community Development”-træning og forsk-

ning. 

 MS-TCDC skal i begyndelsen af næste år modtage otte af 

kursisterne fra Massawa til et intensivt, længerevarende kursus. 

Det skal sætte dem i stand til at lære fra sig hjemme. 

 Desuden vil vi fungere som Eritreas rådgiver mht. at op-

bygge en egentlig uddannelse på området og hjælpe med udvik-

ling af lokale trænings-materialer. Endelig er vi bedt om også at 

være en slags garant for kvaliteten af den uddannelse, vi skal 

skabe sammen. 

 Det er selvfølgelig svært at spå om fremtiden. Eritrea er 

en meget ny nation. Jeg er dog overbevist om, at aftalen giver 

MS indflydelse på væsentlige udviklingspolitiske principper i 

Eritrea – også selv om kun en del af intentionerne opfyldes i 

praksis. 
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