NUNCA MAS
Årsberetning 2018 (Annex til generalforsamlingsreferat)
Projektet med CPTRT i Honduras er afsluttet, og den afsluttende rapport til CISU blev indsendt. De
havde to forslag til ændringer/kommentarer, som vi forholdt os til og fik rapporten endeligt
godkendt. Generelt set er det gået over al forventning, både i forhold til hvad projektet opnåede for
få penge over kort tid, og ift vores afrapportering, som især Erik og Dea stod for.
I samme sammenhæng kom vi i mål med projektregnskabet, der blev revideret og indsendt til CISU,
som godkendte regnskabet uden kommentarer. CPTRT kunne desværre ikke bruge alle pengene,
hvorfor vi skulle sende næsten 30.000 kr. tilbage. Tak til Anne Marie for indsatsen ift CPTRT, revisor
og CISU.
I 2018 har vi brugt meget tid på næste fase i projektet, som endnu ikke er i mål. Det har været en
lang proces. Men de centrale projektfolk fra CIPREVI har brugt tiden blandt andet på at bruge TT
blandt vores målgruppe lencaerne. Her har Arely bistået dem med rådgivning ift TT, hvordan de
burde også adressere børn.
Som en del af projektet udvikledes en film omkring TT og en ceremoni blandt lencaer. Filmen er
meget rørende. Den fik danske undertekster og blev vist GF det år samt offentligt i sammenhæng
med en koncert med den honduranske sanger Alberto Lainéz, der vier sin kunst
menneskerettigheder og naturbeskyttelse. Det afholdte i Casa Latinamericana, som vi er blevet
medlem af. Der deltog ca. 30 og der var flere spørgsmål fra salen. Miroslava stod for arrangementet
og Arely for kontakten til Alberto. Erik holdt en gribende og motiverende tale.
Hjemmesiden har fået en nødvendig opdatering af Erik (N) og Anne Marie.
Miroslava har repræsenteret Nunca mas i det politiske samarbejde med andre organisationer især
ift den politiske udvikling i Nicaragua. Vi har været repræsenteret ved demonstrationer, udtalelser
mm. Vi var også med til en stærk støttekoncert med Katia Cardinal. Miroslava der gjorde at vi fik
mere end 17.000 hits på facebook. VI havde 41 opslag i det hele. En række opslag har vi boostet ved
at betale for at nå bredere ud for at se om det virkede. I alt brugt ca. 50 kr.
Inger har repræsenteret Nunca Mas i forskellige forsknings sammenhænge herunder deltaget i en
konference i Zurich 2.-4. november: "Talking about Violence in Different Cultures", som Peter
dokumenterede med nogle flotte billeder. Senere på året var Inger og Peter på rundrejse i
Sydamerika og var i kontakt med CINTRAS i Chile og EATIP i Buenos Aires i Argentina, der begge har
arbejdet mod vold og følgerne deraf i årevis. Her talte Inger om udviklingen af Testimonial Therapies
andre steder. Mariana Lagos fra EATIP sidder i IRCTs Excom.
Foreningsregnskabet: Økonomisk har vi nu en egen kapital på kr. 12.816 efter et resultat for 2018
på minus 7.084 kr. Underskuddet skyldes at vi ikke fik brugt alle projekt-midler, som blev taget til
indtægt i 2017. Underskuddet er forventeligt og skyldtes at CPTRT ikke brugte alle projektmidlerne.
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Totale indtægter i 1. kvartal 2019 var 400 kr. fra medlemmer (2 nye og 6 fornyelseskontingent). NB i
den opdaterede medlemsliste er der angivet 7 fornyelser i 2019. Den ene af disse er dog Miroslava,
som indbetalte 2. gang allerede i 2017 hvor de 50 kr. blev registreret).
Resultatet af 1. Kvartal 2019 bliver således en underskud på 1.704 kr som fratrækkes egenkapitalen,
således af egenkapitalen for Nunca Mas er 11.112 kr. pr. 31. Marts 2019. Da vi ikke har
tilgodehavender eller skyldige poster svaret det til indestående på de to bankkonti. Herfra skal
fratrækkes 300 kr i medlemskontigent til Casa Latinamericana, der blev betalt d. 2. april, 2019.
Vi har holdt møder 5 gange i 2018. Der foreligger referater fra møderne. Vi har fået kontakt med
partnere i Sri Lanka og Honduras og satser på at indsende minimum 2 projekter i 2019. Derudover
har vi haft et antal projektarbejdsgruppemøder samt skype med CPTRT. GF holdt vi i Verdens Skoves
lokale.
Vi har 59 medlemmer, hvoraf 13 er stemmeberettiget ved GF 2018.
BESTYRELSEN, NUNCA MAS 2. april, 2019
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