
Generalforsamling i 
DIALOGOS
Sæt den 29. marts af til at blive opdateret om 
foreningens mange aktiviteter og resultater. 
Generalforsamlingen er den bedste anledning til at 
stimulere både bestyrelsens og projektgruppernes
arbejde i det kommende år. Foreningen opfordrer 
medlemmerne til at stille forslag til dagsordenen. 
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 
Læs mere og se programmet på bagsiden - side 8!

Kryds af i kalenderen ved lørdag den 29. marts 2008

Vil sende frivillige til Nepal
Af Lise Josefsen 
Hermann, Fotos af 
Nikoline Høgsgaard
 
Ungt dialogosmedlem er 
klar til at sende de første 
frivillige afsted til Nepal 
til sommer efter at have 
besøgt Diálogos-projekt.

Mange unge bruger et 
sabbatår på at gøre en 
god gerning som frivillig 
i den fattigere del af ver-
den. Et ungt medlem af 
Dialogos, Nikoline Høgs-
gaard, har været i Nepal 
i efteråret og er snart klar 
til at sende frivillige afsted 
til landet – nu skal de 
bare findes. Foreningen 
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har støttet hendes researchrejse. 

Forbereder selv volontørerne
Nikoline har tidligere været frivillig 
på forskellige projekter i Sydafrika 
og har derfor en god fornemmelse 
for, hvad man forventer sig som 
volontør, og hvad arrangøren skal 
havde styr på i destinationslan-
det - lige fra bolig til arbejdsmiljø, 
rejsemuligheder og så videre. Hun 
håber at kunne sende tre afsted til 
sommer. Nikoline vil selv stå for at 
forberede de unge til udsendelsen-
med assistance fra medlemmer af 

Dialogos´ Nepal-gruppe. 
 - Jeg har fået rigtig meget ud af at 
være afsted på den måde. Man bli-
ver bevidst om det, der foregår ude 
i verden på en anden måde. Man 
kommer hurtigt i kontakt med lokal-
befolkningen og lærer om problem-
stillinger, en rygsækrejsende måske 
ikke ville opleve. De oplevelser vil 
jeg gerne give videre til andre, siger 
Nikoline Høgsgaard. 
Forberedelsen vil vare omkring en 
uge og indeholde information om 
Nepal – historie, politik, religion, 
kultur og specielt omkring konflik-
terne i landet. Desuden skal de 
frivillige forberedes specielt til det 

arbejde, de skal udføre, og hvilke 
organisationer de skal arbejde for. 
Og så er der selvfølgelig alt det 
praktiske som flybilletter, visum og 
bolig i Nepal.  

Lokalradio eller 
engelskundervisning
Nikoline Høgsgaard har fundet 
mange muligheder til dem, der vil 
afsted som frivillige til Nepal. Man 
kan være frivillig på et børnehjem 
og en skole i Kathmandu. De unges 
bidrag er blandt andet at undervise 
i engelsk og matematik. 
De kan også rejse ud på landet, 
syd for Mount Everest og bo hos 
en lokal familie, hjælpe i marken, 
undervise i skolen eller lave lokal-
radio sammen med unge nepa-
lesere. Nikoline Høgsgaard fandt 
under sin rejse til Nepal i efteråret 
en stribe af mulige samarbejdspart-
nere i landet. 
Foreløbig har initiativtageren lavet 
et budget, hvor det koster den frivil-
lige 26.600 kroner, at være volontør 
i Nepal et halvt år. 
Nikoline har allerede hørt fra flere, 
der er interesserede i at komme 
afsted. Det er alle sammen nogle 
i hendes netværk. Så hun prøver 
også at nå bredere ud. Hun har 
blandt andet hængt opslag op i 
Århus og København, og plan-
lægger at lave en hjemmeside. I 

forlængelse af hendes eget ophold 
som frivillig i Sydafrika skal hun 
rundt og holde foredrag på gymna-
sier, og vil i den forbindelse fortælle 
om Nepal-projektet. Hun overvejer 
også at lave en udstilling, der kan 
gå på omgang på forskellige ung-
domsuddannelser og biblioteker. 
Og Nikoline har store forventninger 
til at komme i gang med at sende 
frivillige afsted. 

- Jeg synes, det er vigtigt at enga-
gere sig som enkeltperson. Det er 
så nemt at bo herhjemme i Dan-
mark og ikke forholde sig til verden. 
Jeg kan godt lide at sætte projekter 
i gang, så det er min måde at enga-
gere mig på, siger hun. 
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En bærer på vej hjem til familien

Nikoline Høgsgaard ved
workshop i Jubu

Barn fra ”Bal Kendra” 
skriver på tavlen
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Formandindens klumme

Af Marie Brasholt

Forleden faldt jeg over en 
artikel i et medicinsk tidsskrift, 
der handlede om, hvordan 
landsbysundhedsarbejdere ikke 
blot medvirkede til at forbedre 
sundheden, men også udviklede 
sig til at blive landsbyernes talerør 
og fortalere for social retfærdighed. 
Ja, tænkte jeg, det ved vi da godt! 
Få dage forinden havde jeg nemlig 
fra Bolivia modtaget en liste over 
tillidshverv som bestrides af de 
folk, vi har uddannet i et af vores 
projekter. Og den liste var både 
lang og imponerende.

Men jeg tænkte også: Det er jo 
ikke nok, at jeg og nogle få andre 
ved, at vi gør en forskel og har fat 
i noget rigtigt. Derfor er jeg rigtig 
glad for, at vores forening siden 
sidst er blevet udvidet med en 
kommunikationsgruppe, som kan 
være med til at fortælle om de 
succeshistorier, Diálogos er med 
i. Vi kan allerede se resultatet af 
flittige folks anstrengelser på vores 
reviderede hjemmeside, og jeg ser 
frem til flere ideer og resultater fra 
den nye gruppe.
Tag et kik på vores hjemmeside:
http://www.dialogos.dk/

På projektsiden har vi travlt. Det 
er især værd at nævne, at Danida 
netop har bevilget penge til 
yderligere 4 år med Cimes-projektet 
i Bolivia, og at Prodeco-gruppen 
lige har indsendt en ansøgning 
om et projekt med hovedvægt på 
uddannelse i samspillet traditionel/
vestlig medicin i Bolivia. Derudover 
har vi fået positivt svar på en 
ansøgning om et sundhedsprojekt i 
Uganda, som ligger hos Minipuljens 
bevillingsgruppe.

I bestyrelsen og sekretariatet har 
vi de sidste måneder arbejdet 
på at strømline foreningens 
administration. Vi har også drøftet, 
hvilken vej vi synes foreningen 
skal gå de kommende år. 
Resultaterne vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen i form af en 
række instrukser og et forslag til 
strategi. Måske vil vi også til den 
tid kunne røbe, hvem der bliver 
foreningens nye sekretær, idet Egil 
har valgt at opsige sin stilling. Vi 
kan dog glæde os over, at han også 
fremover vil være aktiv i foreningen. 

Og aktive har vi brug for, hvis vi 
skal fortsætte vores nuværende 
aktivitetsniveau. Jeg håber 
derfor at se mange af jer til 
generalforsamlingen. Og husk 
også, at der altid er plads til flere 
aktive i projektgrupperne!

Kærlig hilsen

Marie Brasholt
 Formandinde

Landsbymøde i en skole i Bolivia



Af Egil Hoydal

Den Bolivianske regerings 
visioner
Mod alle odds steg Evo Morales 
og hans parti MAS op og ud af 
århundreders uretfærdighed. 
Ved valget i 2005 blev de gamle 
såkaldte partier fejet af banen og 
Evo, cocabøndernes fortaler, stod 
pludselig med nøgler og ansvar for 
et nyt Bolivia. 

Op ad bakke 
Den unge demokratiske udvikling 
startede efter den første bølge 
i 1952, efterfulgt af skiftende 
militærdiktatorer op til 1982, hvor 

så den nyeste og stadig besværlige 
demokratiske proces blev genfødt, 
med senere præsident Sanchez de 
Losada som meget aktiv dynamo.
Samme Sanchez de Losada 
følte senere, at han var selve 
demokratiet. 
Det medførte kraftige folkelige 
reaktioner og præsidenten måtte 
forlade landet ud ad bagdøren. 
Derefter fulgte nogle inter ludem 
præsidenter før valget i 2005, hvor 
den nuværende politiske situation 
blev beseglet.
MAS med Evo i spidsen gik 
straks i gang med sit ambitiøse 
forehavende.
Allerede i 2006 blev der blev 

udskrevet og afholdt åbne valg 
til en grundlovgivende forsamling 
hvor MAS og støtter fik en klar 
overrepræsentation – 164 af 255 
medlemmer. 

”La Constituyente” -
den Grundlovgivende 
Forsamling
Siden dette valg har Evo Morales 
fastholdt, at målet er at skabe 
en demokratisk ramme, hvor alle 
i Bolivia nu også majoriteten, 
den indianske befolkning, 
kan få acceptable roller og 
medindflydelse.

Med de detroniserede partier 
lurende i baggrunden, med et total 
nyetableret administrativt apparat 
og med skeptiske udenlandske 
øjne er den Grundlovgivende 
Forsamling blevet kastebold i et 
virvar af modsatrettede politiske 
interesser.
Regionale ønsker om autonomi, 
krav om at flytte parlamentet til 
byen Sucre, så byen kunne have 
alle politiske og juridiske funktioner, 
underminering af hele processen 
omkring den Grundlovgivende 
Forsamlings arbejde, har truet med 
at standse hele processen.
Men med opbakning især fra den 
indianske befolkning er det første 
skridt i processen nået. De gamle 
partier har lagt alle former for 
snarer ud og processen er snublet 
i de fleste med meget voldsomme 
konfrontationer som følge.
Men nu er de 466 artikler formelt 
vedtaget, og så forestår en 
folkeafstemning, hvor udkastet skal 
godtages eller forkastes.

Udlandets reaktioner
Udlandet var meget hurtigt på 
aftrækkeren, da de nye, med Evo 
Morales i spidsen, kom til magten. 
Kontakten mellem Evo, Hugo 
Chavez og delvist Fidel Castro blev 
straks mistænkeliggjort af de gamle 
partier og de udlandske kræfter, 

Año nuEVO - mod eller galskab - eller begge dele?
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Evo Morales præsident i Bolivia
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Af Dan Larsen

Samfundet og Danida stiller i dag 
større krav end tidligere til vores 
oplysningsarbejde i Danmark 
om foreningens arbejde i u-
landsprojekterne. Der er opstået en 
hård men venskabelig konkurrence 
mellem danske NGOer om at skabe 
synlighed og få opmærksomhed. 

De store rammeorganisationer er 
underlagt skarpe krav om seriøs 
selvfinansiering og solid folkelig 
forankring gennem medlemstal 
og aktiv kommunikation. En lille 
organisation som Diálogos skal 
stræbe efter det samme. Naturligvis 
har denne udvikling indflydelse på 
Dialogos, fordi vores budskaber let 
drukner i helheden. 

Gennem hele sin historie har 
foreningens bestyrelse og grupper 
ofte udtrykt et ønske om, at vi 
fik en kommunikationsgruppe af 
medlemmer, som kunne påtage sig 

de forskellige interne og eksterne 
opgaver. En sådan er nu etableret.

En gruppe gamle og nye 
medlemmer er gået sammen for 
i første omgang at opruste vores 
websider. Nyhedsbrevet fortsætter 
som hidtil, men som alle ved, 
hjælper det med flere hænder 
bag produktionen. Meningen er 
at professionalisere foreningens 
kommunikation startende på 
hjemmebanen.

Bestyrelsen har vedtaget, 
at oplysningsmidlerne i de 
enkelte projekter i princippet 
skal administreres af 
kommunikationsgruppen 
– naturligvis i samarbejde med 
projektgrupperne. Målet er at 
få en mere bevidst og målrettet 
anvendelse af de ret få midler, så vi 
får mest muligt ud af dem.

Udover at opfylde foreningens 
forpligtigelser om at kommunikere 

i Danmark om aktiviteterne ser 
kommunikationsgruppen sig 
også som rådgiver for partnerne 
i Bolivia og Nepal. Projekterne 
i udviklingslandene står overfor 
kommunikationsopgaver, hvor 
vores ekspertise i medlemskredsen 
kan være til gavn. 

På længere sigt er det værd at 
diskutere, om foreningen skal gå 
endnu mere målrettet til værks i 
sit arbejde med kommunikation. 
Projektet Plagbol er med sin aktive 
hjemmeside nået langt ud over 
Bolivias grænser med sin viden og 
inspiration. Lidt over halvdelen af 
alle sitets 30.000 læsere af 60.000 
sider bor i andre lande.

der har haft lang og afgørende 
indflydelse på det politiske liv i hele 
Sydamerika, også i Bolivia.  
Den første kraftige udenlandske 
reaktion kom prompte, da Bolivia 
insisterede på at energiaftalerne 
med udlandet skulle genforhandles.
Påstande om nationalisering 
og truslen om at standse 
udviklingshjælp blev straks trukket 
op af industrilandenes skuffer. Og 
Danmark var med i koret
På diplomatisk vis lykkedes 
det regeringen at genforhandle 
kontrakterne til internationale 
aftalestandarder, så Bolivia nu 
modtager ca. 5 gange så meget 
som før.
Disse midler er investeret i forsøg 
på udvikling indenfor sundhed, 
uddannelse og infrastruktur under 

mottoet “ at skabe rammer for alle 
landets medborgere, så de kan leve 
et godt liv i lighed og solidaritet og 
med ansigtet vendt mod en fremtid 
af velstand, velfærd og harmoni”.
Dette er en retorik, som kan lyde 
lidt hul i nøgterne europæiske øren, 
men den politiske idé er fastholdt 
trods al modstand.

FNs udsending med ansvar for 
oprindelige folks rettigheder 
(Rodolfo Stavenhagen) erklærede, 
efter et længere ophold i Bolivia, at 
Evos indsats var at sammenligne 
med Mandelas indsats i Sydafrika; 
at den boliviansk regerings 
bestræbelser er at skabe et multi-
kulturelt og -etnisk demokratisk 
samfund, uden revanchisme, med 
lige ret for alle grupper. 

Denne udtalelse fra FN-
udsendingen er et kraftigt 
internationalt skulderklap til Evo 
Morales´ visioner. Man kan stille 
det gustne realpolitiske spørgsmål 
om disse visioner er udslag af mod 
eller galskab. Det er i hvert fald en 
meget højt hævet fane og man må 
håbe at det lykkes at holde ud.
Mit personlige ønske er, at 
vi i Diálogos tager vores 
projektformidlerrolle ydmygt på os 
og støtter den bolivianske regerings 
store visioner og de svære skridt 
fremad. 

Dialogos får en kommunikationsgruppe



Stor succes med Dialogos
sprøjtemiddelprojekt i Bolivia
Der er stor interesse for at 
udbrede viden om pesticider i 
Bolivia, både hos bønderne og 
fra politisk hold. Kendskabet 
til projektet spredes via en flot 
hjemmeside og landsdækkende 
medier, i et land, hvor cirka halv-
delen af befolkningen lever af 
landbruget. 

Af: Lise Josefsen Hermann

Det er en flot ceremoni i det 
udbrændte borgmesterkontor i 
den bolivianske landsby El Alto, 
da de 30 aymaraindianske kvinder 
får overrakt deres kursusbeviser 
fra Plagbol-projektet. De har fra 
sommeren 2007 frem til november 
modtaget ti dages undervisning i 
håndtering af pesticider. Kvinderne 
fra kvindeforeningen Amaq har 
selv henvendt sig til projektet 
for at komme til at deltage i 
kursusrækken. Efter kurset er 

de nu klar til at udbrede deres 
nye viden om pesticider til andre 
bønder i deres hjemkommuner i 
landområdet omkring hovedstaden 
La Paz. Noget som flere af 
kommunerne bakker op om 
økonomisk. Til ceremonien er der 
deltagelse fra regeringspartiet 
MAS, flere borgmestre i området og 
flere NGOer er repræsenteret.  

Vigtigt at lære kvinderne om 
sprøjtemidler
I Bolivia lever cirka halvdelen 
af befolkningen af landbruget, 
så det er af stor betydning for 
folkesundheden, at bønderne lærer 
at formindske brugen af pesticider 
og håndtere dem forsvarligt. 
Det har også stor betydning, at 
kvindelige bønder får mere viden 

Stor succes med 
sprøjtemiddelprojekt 
i Bolivia
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om pesticider. Ofte er det nemlig 
sådan, at kvinderne passer 
landbruget selv, mens manden 
tager til for eksempel landets 
største by, Santa Cruz, for at 
arbejde. 
Første del af Plagbolprojektet 
dokumenterede blandt andet, at 
77 % af bønderne brugte specielt 
farlige sprøjtegifte, og at 69 % af 
dem havde oplevet akut forgiftning 
efter brug af sprøjtemidler. Så der 
var bestemt grundlag for en indsats 
på området.  

300 bønder på kursus
Projektet har afholdt kursusrækker 
for cirka 300 bønder, der så 
efterfølgende holder kurser i deres 
respektive lokalområder. Således 
spredes informationen bredt i de 
fem delstater i det sydlige Bolivia, 
som projektet omfatter, nemlig La 
Paz, Cochabamba, Chuquisaca, 
Santa Cruz og Tarija. 
Et eksempel på et resultat af 
projektet er, at mange bønder, 
med den samme mængde 

sprøjtemiddel, nu kan dække et 
område, der er fem til syv gange 
større. Der er også flere bønder, 
der helt har lagt sprøjtemidler på 
hylden. 

Viden om Plagbol spredes bredt     
En vigtig del af projektet er dens 
hjemmside www.plagbol.org.bo, 
hvor man kan finde informationer 
om pesticider. Sitet har i 2007 haft 
27.000 besøgende, der har læst 
54.000 artikler. Lidt over halvdelen 
af de besøgende kommer fra andre 
latinamerikanske lande. Mexico og 
Peru stod tilsammen for 5.300 af 
besøgene. Projektet får også god 
mediedækning i de landsdækkende 
medier – i øjeblikket kører der for 
eksempel en længere serie på den 
landsdækkende Canal 7. 
Og der bakkes politisk op om 
udbredelsen af information om 
pesticider. På Bolivias elleve 
tekniske landbrugsskoler 
undervises der nu i mindsket og 
forsvarlig brug af sprøjtemidler ud 
fra Plagbols udarbejdede materiale. 

Det sker efter krav fra det 
bolivianske landbrugsministerium. 

Samarbejde med WHO
Plagbol samarbejder med verdens-
sundhedsorganisationen WHO. 
Plagbols undervisningsmateriale 
om pesticider er således at finde på 
WHO´s hjemmeside, hvor bønder 
i andre spansktalende lande, kan 
downloade materialet. Desuden 
er udarbejdelsen af et system til 
registrering af pesticidforgiftninger 
i samarbejde med det nationale 
sundhedsregister og WHO netop 
igangsat. Og WHO ser perspektiver 
i Plagbol-projektet. Organisationen 
har udtrykt ønske om at projektet 
bliver en national og senere 
regional samarbejdsinstitution på 
pesticidområdet. 
Plagbolprojektet har fået støtte 
fra Danida gennem Dialogos 
siden 2001 og har midler frem til 
2009. Diálogos håber på at kunne 
fortsætte projekter i endnu en 
periode derefter.  



Invitation til generalforsamling i DIALOGOS
Lørdag d. 29. marts 2008
Mødet finder sted på på Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg

Program

Kl. 12.00 begynder vi med en lille frokost

Kl. 13.00 starter selve generalforsamlingen med følgende foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Beretning fra projektgrupper 

4. Godkendelse af årsregnskab 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Godkendelse af budget 

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen opfordrer til at medlemmer fremkommer med forslag (se pkt. 7). Forslag til dagsordenen skal være 
foreningen/ formanden i hænde inden den 19. marts. på; sekretariat@dialogos.dk , og endelig dagsorden 
foreligger den 22. marts på vores hjemmeside; www.dialogos.dk 

Generalforsamlingen i Dialogos er en samlende begivenhed for foreningen, hvor der udveksles mange 
oplysninger om aktiviteter og holdninger. Det er her medlemmerne har den bedste chancen for at møde 
bestyrelsen og medlemmer af projektgrupperne og samtidig vurdere, om de har tid og lyst til at deltage 
mere aktivt i arbejdet både i og udenfor bestyrelsen. Efter Generalforsamlingen er der spisning og hygge. 
Vi kan overnatte på Andebølle, så der er lagt op til festligt samvær. Der er valg til 2 poster i Bestyrelsen 
plus 2 suppleanter, så det er vigtigt, at du/I er med til at udpege dem. Sæt noget tid af til at blive opdateret 
på foreningens aktiviteter og til at stimulere og animere bestyrelsens arbejde samt arbejdet i de forskellige 
projektgrupper. Meld jer venligst til sekretariat@dialogos.dk og angiv om du/I vil være med til fællesspisningen 
og hyggen, så vi kan få et overblik over, hvor meget der skal tilberedes.

På bestyrelsens vegne
Egil Hoydal

U-landsforeningen Diálogos, Østerhedevej 8, 6792 Rømø, Tlf. : 74755054, E-mail: sekretariat@dialogos.dk
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