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Diálogos

Foreningens aktiviteter i Bolivia kører for fuld kraft 
og opgaverne bliver løst. Et nyt projekt til 5 
millioner kroner næsten parat.

Vi har været noget bekymrede for fremtiden, fordi 
den tidligere danske regering udså Bolivia til at 
miste dansk bistand. Vi frygtede, at det også ville 
få indflydelse på NGO’ers aktiviteter i landet.

Den siddende regering har ændret denne 
beslutning. Udviklingsminister Friis Bach har 
således netop været i Bolivia for at møde 
forskellige officielle og private aktører i landet. 
Diálogos’ projekter er ikke besøgt.

PRODECO

Foreningens såkaldte PRODECO-gruppe, der 
netop nu afslutter pilotfasen for projektet om 
interkulturel medicin, har fået tilsagn fra 
Projektrådgivningen om et opfølgende projekt.

Formelt set er det nye projekt, der udbreder 
arbejdet med interkulturel medicin til nye områder 
godkendt. Der er blot et par spørgsmål, vennerne i 
Bolivia og gruppen skal besvare. 

Det drejer sig om en bedre beskrivelse af projektets 
bidrag til det bolivianske civilsamfund, et emne 
som tydeligvis ikke var godt nok beskrevet. 
Projektet er dybt involveret i civilsamfundet, så vi 
forventer ingen problemer.

Viceminister for traditionel medicin og 
interkulturalitet, Sr. Alberto Camaqui Mendoza 
og PRODECOs Dr. Miguel Isola Delgadillo 
underskrev i december en samarbejdsaftale for 
2012 vedrørende interkulturel medicin.

CIMES

Vort mangeårige CIMES projekt, ligeledes i 
Chiquisaca, har midler til overs, og Danida har 
bevilliget en forlængelse af projektperioden, så 
arbejdet kan udføres uden ekstra udgifter. Det er vi 
alle mægtig glade for både i Bolivia og her i 
Danmark.

Der er ikke på nuværende tidspunkt igangsat en 
ansøgningsproces for et nyt projekt med partneren 
CIMES. De aktuelle midler holder året ud. 

Evalueringer

Begge de to omtalte projekter med hovedkvarter i 
Sucre har været igennem uafhængige evalueringer 
foretaget af en lokal organisation, og i begge 
tilfælde anses projekterne at have udført sine 
opgaver tilfredsstillende.

Begge disse projekter arbejder ihærdigt med 
interkulturel medicin, hvor traditionelle helbredere 
og deres metoder introduceres for de vestlige 
videnskabelige medicinere. Målet er at bygge bro 
imellem de to retninger indenfor sundhedsarbejde.

Reserver tid: Generalforsamling den 14. april 2012 i Aarhus
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Formandsnyt

JEG HAR SNART IKKE TAL PÅ hvor 
mange gange vores forening er blevet 
kontaktet af studerende, som gerne vil skrive 
opgave om vores projekter – eller om os som 
forening. De sidste går oftest med uforrettet 
sag, for arbejdet gøres i folks fritid hjemme.

Jeg synes godt vi kan tillade os at være 
stolte over, at det lykkes at få foreningen til 
at fungere uden udgifter til fysiske rammer. 

Men det giver også nogle udfordringer, som 
vi må forholde os til. Hvordan sikrer vi, at 
hjembragte materialer kommer alle 
projekter til gode? Og hvordan plejer vi 
vores image som forening overfor eksterne 
parter, når vi ikke har et mødelokale at 
invitere dem på besøg i?

Disse spørgsmål er meget konkrete, og på 
mange måder afspejler de nogle af de 
diskussioner, vi tog hul på på vores seminar 
for nylig. 

Der er stadig et stykke vej til at få fundet ud 
af, hvordan vi styrker vores forenings fælles 
bevidsthed, og til at få fundet ud af, hvordan 
vi præsenterer os for omverdenen. 

Men seminaret viste tydeligt, at der er energi 
i foreningen til at arbejde frem mod større 
fællesskab, og det glæder jeg mig til at 
udforske nærmere på endnu et seminar i 
forlængelse af generalforsamlingen.
   
Indtil da vil jeg glæde mig over, at vi er en 
forening, som også de studerende har fået 
øje på, og som kan tilbyde gode rammer for 
interessante opgaver indenfor forskellige 
fagområder. 

Vi kan allerede nu være stolte over de mange 
opgaver, der skrives i relation til vores 
projekter. Vi kan glæde os over, at 
projekterne gennem de studerendes indsats 
tilføres en videnskabelig dimension, og at 
vores arbejde omtales i videnskabelige 
tidsskrifter. 

Og hvis vi gennem de studerende og deres 
netværk kan være med til at udvide kredsen 
af folk i Danmark, der interesserer sig for 
udviklingsarbejde, vil vi for alvor have 
noget at være stolte over!

Marie Brasholt
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Generalforsamling 14/4 2012
Det foregår i Aarhus - lokalitet meddeles på websiden.

Brug alle tiders chance for at møde andre af foreningens medlemmer, høre om 
foreningens projekter og ikke mindst give sit besyv med, når der skal lægges 
planer for 2012. Generalforsamlingen indledes med frokost kl. 12. Selve mødet 
starter kl. 13. 
Dagsorden ser foreløbig ud som følger:
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 (på valg er bestyrelsesmedlemmerne Jens-Peter 
Bregnballe, Nicoline Høgsgaard og Dan Larsen samt suppleanterne Malene 
Tanderup og Tóra Dahl)
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt
Forslag til dagsordenen skal ifølge foreningens vedtægter være formanden i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 04. april 2012. Forslag 
kan sendes til formanden på marie.dialogos@gmail.com og bedes indeholde en 
kort beskrivelse af baggrunden for forslaget. Endelig dagsorden og oplysning 
om lokalitet lægges online 10 dage før Generalforsamlingen.
Efter mødet holder de valgte et kort konstituerende bestyrelsesmøde, og så 
indledes fase 2 af udviklingseminaret. Siden holder vi fællesspisning. Gå ikke 
glip! Det plejer at være en hyggelig afslutning på dagen! Vi fortsætter arbejdet 
med udviklingen af foreningen søndag.
Tilmelding til generalforsamling/seminar foretages på foreningens hjemmeside. 
Af hensyn til indkøb vil vi bede dig angive, om du ønsker at deltage i frokost og/
eller fællesspisning. Behøver du overnatning?
                                                       www.Dialogos.dk/omDialogos/melddigind-til/

Diálogos refunderer 
udgifter til transport 

(billigste offentlige) mod 
rejsedokumentation til 

foreningens kasserer efter 
mødet.

Fælles transport mulig.
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Om Chhahari og Sagarmatha
Min uge starter søndag morgen med en kop skoldhed te og en portion 
havregrød. Jeg hører snakken rundt om morgenbordet som et lydtæppe 
i baggrunden, mens jeg i tankerne gennemgår dagens 
undervisningsprogram. Har jeg husket at pakke alle mine ting? 
Gennemgår min taske, hvor jeg finder de sædvanlige ting: Min 
computer, et kladdehæfte, den første Narnia-bog samt 4-5 film. 

Med min 4-årige nepalesiske søster Mary i hånden begiver jeg mig ned 
mod skolebussen, hvor et kor af børnestemmer hilser os godmorgen. 
Efter en halv times dødskørsel gennem provinsens støvede gader 
ankommer vi til Sagarmatha Educational Academy, hvor alle børn fra 
1. til 10. klasse er ved at gøre sig klar til morgensamling i skolegården. 
Her synges blandt andet nationalsangen og bedes bøn på engelsk, 
hvoraf jeg efter fem måneder kun har gennemskuet "Oh God", mens 
resten af bønnen lyder som et mystisk mumlekor.

Jeg underviser alle klasser fra 2. til 8. klasse i engelsk, hvor jeg frit kan 
tilrettelægge undervisningen, som jeg synes, det er passende. At 
undervise nepalesiske børn er at stå ansigt til ansigt med nogle af de 
kulturforskelle, man ikke opdager, hvis man bare går rundt i 
Kathmandu. En klasse fuld af 8-9 årige stirrer med vantro i blikket, når 
jeg beder dem om at tegne Snehvide ud fra deres egen fantasi. "Mam, 
can you please draw it on the blackboard so we can copy it?" er der en 
pige, der spørger. 

En dreng fra 5. klasse bliver anset for at være dårligt begavet, fordi han 
har svært ved at regne med brøker. Synd, jeg ved, at samme dreng kan 
genfortælle en hel roman efter at have fået læst den højt én gang. 7. 
klasse kan i kor fortælle det eksakte areal af Nepal samt højden af de 10 
højeste bjerge i Himalaya, mens de samtidig aldrig har hørt om Elvis 
eller The Beatles - og i øvrigt mener, at USA er et af verdens ældste 
lande. 

Eftersom Nepal er bygget op omkring turisme, er det altafgørende for 
nepalesiske børn at tillære sig et forståeligt engelsk og få et kendskab til 
den vestlige kultur. Jeg er derfor gået i gang med at undervise i, hvad 
jeg mener, er almen viden i vesten. Det spænder fra de gamle 
europæiske eventyr til rock'n'roll og opdagelsen af Amerika.

Et par eftermiddage om ugen - og stort set hver lørdag - bruger jeg 
sammen med 23 sjove, kloge og meget voksne børn. Uden at have et 
egentligt program forberedt begiver jeg mig hen på Chhahari Hostel - et 
børnehjem drevet af en gruppe frivillige sjæle, som har ofret tid, 
kærlighed og penge på at give nogle hårdt udfordrede børn en chance 
for at starte på ny. For 4 år siden kunne ingen af børnene tale engelsk, og 
en del af dem kunne ikke engang tale nepali, da de kom fra små 
landsbyer, hvor folk kun talte det lokale kaste-sprog. 

Det lykkedes Chhahari-organisationen at få børnene ind på Sagarmatha 
Educational Academy, hvor de imod alle odds - uden andre 
forudsætninger end deres vilje til at lykkes - blev nogle af de bedste 
elever. Mine ambitioner med mit arbejde på Chhahari er ikke på egen 
hånd at redde børn fra sult og vold, men at støtte op om et projekt, der 
allerede er i fuld gang med dette. 

Af alle de frivillige kræfter bag Chhahari må de vigtigste være ‘Uncle 
and Auntie’, som sammen med deres to sønner har valgt at tage 21 børn 
til sig som en del af deres familie. Med en fænomenal blanding af 
venlighed, struktur og overblik formår de to voksne at holde styr på den 
store familie, men det efterlader ikke meget tid til leg, snak og 
lektiehjælp. Det er dér, mit arbejde kommer ind. 

Ved at bruge tid sammen med børnene har jeg knyttet et utroligt tæt 
bånd med dem alle sammen, og det bliver derfor forfærdeligt at forlade 
dem. Mit håb er, at jeg kan give bolden videre til en eller flere nye 
voluntører, så børnene fortsat kan have en voksen til at lytte til deres 
problemer, hjælpe med matematikopgaverne og lege gemmeleg.

Af Sabine Dyrløv Klindt, Nepal voluntør Diálogos Ungdom

Fotos af Sabine Dyrløv Klindt er taget af Jari Kinnunen
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Omkring kl. 18 får Annie Logiel, 
projektkoordinatoren, en opringning 
fra en traditionel fødselshjælper, der 
er i en landsby, der hedder Musas. 
Vi er på projektbesøg i Karamoja 
regionen i det nordøstlige Uganda 
og har siddet i ”Karamoja 
Traditional Healers and Health 
Systems Project” (KATHES) lokaler 
og arbejdet hele dagen. Vi er trætte 
og møre efter en lang dag på et 
varmt og støvet kontor. 

Den traditionelle fødselshjælper 
fortæller, at der er en kvinde i gang 
med at føde i landsbyen. Hun har 
født en tvilling, men den anden er 
ikke født endnu og det har stået på i 
lang tid, så nu er hun blevet 
bekymret.

Annie, som selv er jordemoder, er et 
kendt ansigt i landsbyerne pga. sit 
arbejde med projektet og har vundet 

TBA’ernes (de traditionelle 
fødselshjælpere) tillid. Landsbyen 
ligger i et område uden et ”village 
health center”, små nødhospitaler, i 
nærheden, og derfor er de nødt til at 
bede om hjælp, da der er for langt til 

det nærmeste.

Vi beslutter os prompte for at tage af 
sted for at hjælpe og eventuelt køre 
den fødende kvinde til hospitalet i 
Moroto, hvor vi er.  Musas ligger 45 
min. kørsel væk. Vi kører forbi 
hospitalet i Moroto for at fortælle 
dem, at vi muligvis kommer med en 
fødende kvinde og for at hente nogle 
latex-handsker til Annie. Hun er 
meget opmærksom på hygiejnen, da 
hun, indtil andet er bevist, altid 
betragter fødende kvinder i området 
som HIV-positive. 

Der står en Toyota Landcruiser 
ambulance i gården. Jeg spørger 
Francis, der kører vores bil og er 
antropolog ansat på projektet, 
hvorfor man ikke sender den. Det 
vil simpelthen tage for lang at få alle 
formaliteter på plads, før de vil køre 
af sted i ambulancen, fortæller han. 

Derudover mener han heller ikke, at 
de vil synes, det er alvorligt nok til 
at tage af sted.

Vejen til Musas er mildest talt 
uvejsom, en jordvej med store huller 
og udtørrede vandløb der skal 
passeres. Det bumper meget, og vi er 
betænksomme ved tanken om at 
have en fødende kvinde i bilen, eller 
på ladet, når det bumper så meget. 
Vi kører igennem et utroligt smukt 
landskab, på den ene side Mount 
Moroto på sine 4500 meter og på den 
anden side sletten med sparsom 
vækst i form af små træer og buske. 

Vi passerer flere små landsbyer, der 
kaldes manyattas, på vejen.

Efter 45 min. anstrengende kørsel 
ankommer vi til skolen i Musas, 
hvor kvinden skulle være. På dette 
tidspunkt går det op for os, at den 
fødende kvinde er gået i 45 min. fra 
sin landsby til skolen efter at have 
født den ene tvilling, med den 
anden, endnu ikke fødte tvilling, 
stadig i maven. De er nødt til at gå 
ned til skolen, da bilen simpelthen 
ikke kan komme op til landsbyen i 
bjergene.

Nogle meget glade og smilende 
kvinder kommer os i møde og 
fortæller, at kvinden lige har født 
den anden tvilling. 

Bag skolen, op ad muren på den 
bare jord, finder vi kvinden, der 
sidder og ryster, ser noget træt og 

Af Nikoline Veirum Høgsgaard

En tvillingefødsel 
Af Tóra Dahl og Jeppe Nørgaard Rasmussen

Kører forbi hospitalet

45 min kørsel

Projektleder Annie Logiel på bilens lad på vej til Musas.
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udmattet ud. På intet tidspunkt siger 
hun et ord. På jorden foran hende 
ligger moderkagen med 
navlestrengen intakt og stadig 
forbundet til det nyfødte barn. 

Der er en gruppe af kvinder rundt 
om hende, heriblandt en meget glad 
og stolt traditionel fødselshjælper. De 
nyfødte børn er svøbt i et klæde og 
holdes af hver sin kvinde.

Det er to drenge. De er vidunderlige 
små velskabte skabninger, som begge 
giver lyd fra sig og græder lidt. De 
bevæger sig og trækker vejret fint. De 
ser begge ud til at have en god farve 
og ser velbårne ud. Annie 
undersøger moren på jorden og 
mærker efter at hun ikke bløder for 
meget. Hun er tilfreds og mener ikke 
moderen skal med til observation på 
hospitalet i Moroto. 

Kvinden kommer op at stå og får en 
stok at støtte sig til. Hun ryster stadig 
men står nogenlunde stabilt på 
benene. Gangen er dog lidt usikker. 

Vi har taget en flaske vand med som 
hun ikke vil drikke af. Annie 
fortæller, at de kun drikker varm 
væske, te og lignende. De bruger dog 
vandet til at vaske hende lidt 
forneden. 

Så skal navlesnoren skæres. En 
kvinde har været ude og finde et par 
meget stærke græsstrå. De bliver 
bundet 2 steder omkring 
navlesnoren, med 5 cm mellemrum, 
og derimellem skærer man den over 
med et barberblad. Til Annies glæde 
bruger de et barberblad og ikke en 
rusten pilespids, som de godt kan 
finde på. 

En ældre kvinde, der hele tiden har 
siddet ved morens skød, samler 

moderkagen op fra græsset og 
lægger den i det sjal kvinden bar som 
nederdel, før hun fødte. Hun rydder 
helt op efter fødselen og fjerner alle 
spor. 

Når de kommer tilbage til landsbyen, 
vil hun begrave moderkagen et sted, 
kun hun kender. Sådan er 
traditionen. 

Kvinden snakker hele tiden, hun 
taler Karimojong. Annie fortæller,at 
hun joker over, at hun hele tiden skal 
gøre alt for sin svigerdatter. De griner 
alle sammen.

Derefter begynder kvinderne at 
vandre tilbage til landsbyen i 
bjergene. Der er 45 min. vandring i 
bjergene ikke meget mere end en ½ 
time efter at have født. Det giver lidt 
stof til eftertanke om hvor ufatteligt 
robuste og udholdende folk er, og må 
være, i dette område.

Nede ved bilen møder vi den stolte 
fader, der ikke har overværet noget 
af fødslen. Dette gør mænd ikke i 
dette område. Francis har også pænt 
holdt sig væk da han heller ikke vil 
overvære noget. Faderen takker os 
mange gange og er meget glad for, at 
vi ville komme og hjælpe. 

Francis fortæller, at når de kommer 
tilbage til landsbyen, skal børnene 
navngives. Det foregår ved at barnet 
lægges til brystet, og man nævner et 
navn. Hvis barnet begynder at 
amme, kommer barnet til at hedde 
dette navn, hvis ikke, fortsætter man 
med et nyt navn, indtil barnet starter 
med at amme. På den måde får 
barnet sit navn.

Francis joker med, at de nok får vores 
navne. Kvinderne har oplevet det 
som en stor ære, at et par hvide folk 
er kommet for at hjælpe dem.

i Karamoja
Drikker ikke vand

Træt kvinde

Baggrund og perspektiver

    Karamoja Traditional Healers and Health Systems Project 
(KATHES) er et projekt, der har kørt siden 2008 og foregår i 
samarbejde med Diálogos i Karamoja regionen i det nordøstlige 
Uganda. 
    KATHES er en lille NGO og personalet består af blot 3-4 
personer. Projektet går ud på at undervise grupper af traditionelle 
helbredere og traditionelle fødselshjælpere samt grupper af kvinder i 
blandt andet hygiejne, de almindeligste sygdomme samt demokrati 
og menneskerettigheder. Grupperne består hver af ca. 30 personer. 
    Der er hårdt brug for bedre vilkår for fødende kvinder og børn. I 
Karamoja er ”under 1 års dødeligheden” ca. 100 per 1000, dvs. 1 ud 
af 10 børn når ikke at fylde 1 år (i Danmark er denne på 3/1000). 
    ”Under 5 års dødelighed” er på 175/1000, dvs. omkring 1 ud af 6 
børn når ikke at fylde 5 år (i Danmark er denne på 4/1000). 
    Dødeligheden for fødende kvinder er ca. 750 per 100.000 levende 
fødsler (i Danmark er denne på 10/100.000). 
    Den forventede levealder ved fødsel er 53 år i Uganda (i Danmark 
er denne på 79).

Den	  stolte	  traditionelle	  fødselshjælper.	  I	  baggrunden	  ses	  
grøften,	  hvor	  kvinden	  fødte.

Retur til landsby

Jeppe og Tóra



D I G I T A L T  O G  A N A L O G T

Side 6 Diálogos Nyt

             

Flotte tal for Plagbol på internet

             

I Bolivia er 700 traditionelle helbredere blevet certificerede af myndighederne, således at de nu kan udføre deres job fuldt legalt i 
klinikker, sundhedscentre og hospitaler side om side med læger og sygeplejersker. 

Gennem 16 år har Diálogos’ partnere i provinsen Chiquisaca været en faktor indenfor traditionel og interkulturel medicin. 
Lederne af vores partnerorganisationer, PRODECO og CIMES, er begge medicinske læger med stor forståelse for traditionelle værdier.
Fotos er fra forskellige ceremonier, hvor certificeringer højtideligt foregår, og hvor bolivianske traditioner hædres. Fotos stammer fra 

websitet www.medicinaintercultural.org - drevet af Diálogos’ partnerorganisationer.

I september 2006 fik Plagbol, vort projekt om korrekt 
omgang med sprøjtemidler, sit første website. Nu er 
der gået næsten seks år, og resultaterne er 
overbevisende.

I websitets levetid er der vist 342.065 sider til 181.007 
forskellige personer, der kom forbi 196.539 gange. 
Alle disse sider handler om Plagbols aktiviteter og 
sprøjtemidler.

Langt overvejende er det nye besøgende, der 
kommer forbi ved hjælp af søgemaskiner. Folk vil 
vide noget om pesticider og de finder Plagbol. 

At Plagbol rækker vidt dokumenteres af sitets 
statistik, idet kun 31 procent af brugerne er 
bolivianere. Mexico, Argentina og hele Latinamerika 
samt USA finder frem til vort web site.

Plagbol og Diálogos bygger videre på denne succes 
med digital kommunikation. Projektets nye site 
www.plaguicidas-y-alternativas.org er gået i luften 
og vil langsomt tilkæmpe sig en lignende status. 

Det nye website forventer at finde partnere i Bolivia 
og udenfor, der vil bidrage til global viden om 
pesticider og alternativer.Grafen viser de akkumulerede brugertal for plagbols web site www.plagbol.org.bo.

Traditionel og interkulturel medicin officielt anerkendt

http://www.medicinaintercultural.org
http://www.medicinaintercultural.org
http://www.plaguicidas-y-alternativas.org
http://www.plaguicidas-y-alternativas.org
http://www.plagbol.org.bo
http://www.plagbol.org.bo
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Af Hanne Christensen

Diálogos og myndighederne ... 
Arbejder imod samme mål

Videnskabeligt arbejde

Kan man formindste de negative sider ved brug af sprøjtemidler blandt 
fattige ugandiske bønder ved at sende dem SMS-beskeder om farerne? 

70 bønder har deltaget i et forsøg. De blev interviewet  før og efter. Forsøget 
omfattede også efterfølgende samtaler i 4 fokusgrupper.

Projektet omfattede studerende fra Københavns og Makerere Universiterne, 
de danske NGO’er Diálogos og ICOEPH samt vor ugandiske projektpartner 
UNACOH. 

Projektet i Uganda underviser en gruppe sundhedsarbejdere, hjælpere, 
forhandlere af kemikalier og bønder i korrekt omgang med 
landbrugskemikalier. Meningen med projektet er, at de derefter kan 
videregive deres ny viden i deres landsbyer.

Sideløbende foregår der udbredelse af viden via aviser, radioprogrammer 
og nu SMS-budskaber. Det sidste er helt nyt. Forsøget ønskede at 
konstatere, om SMS budskaber nytter noget og virker for bønderne.

Der var 7 budskaber på engelsk og lokalsproget såsom: 

* Children are our future – Keep pesticides out of reach and locked up to 
avoid poisoning of your children and the rest of your family by accident.

* Children are our future – Use boots and other personal protective 
equipment when handling pesticides to avoid poisoning yourself and to 
reduce risk of not being able to have children. 

Alle bønderne (bortset fra en) tog meget positivt imod budskaberne. Især 
bønder, der ikke havde forudgående viden, værdsatte oplysningerne. 
Oplysningerne blev delt med naboer. Folk ville gerne vide mere gennem 
møder, radio, plakater mm.

De studerende er overraskede over den positive modtagelse men 
konkluderer, at SMS’erne ikke kan stå alene.

Ifølge det amerikanske ’Blacksmith Institute’ er forurening med kviksølv 
i forbindelse med guldminedrift et af de største miljøgiftproblemer i 
verden, idet ’small-scale mining’ er den næststørste kilde til 
kviksølvforurening efter kulafbrænding. 

Naturen forurenes med anslået op til 400 tons kviksølv årligt alene på 
Filippinerne, og lignende miljøforureninger med flere hundrede tons 
kviksølv finder sted i mange andre lande, hvor guldudvinding ved 
småminedrift foregår, f.eks. Peru, Ghana, Bolivia, Columbia, Indonesien. 

GEUS, (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 
Grønland), og Diálogos arbejder nu sammen med en lokal NGO, Bantox, 
på at udbrede kendskabet til en alternativ, ikke forurenende metode, der 
tilmed giver større udbytte i guld. Den alternative metoder har været brugt 
regionalt gennem mange år.

Den bedre metode bliver ikke udbredt på grund af traditioner blandt de 
små guldgravere. Projektet nyder stor interesse i Filippinerne de steder, 
hvor ændringer er relevante. 

Projektpartnere er den filippinske NGO Bantox, Diálogos, GEUS, Institut 
for International Sundhed (ISIM) Københavns Universitet og de danske 
arbejdsmedicinere fra ICOEPH under Dansk Selskab for Arbejds- og 
Miljømedicin. 

Projektet har været præsenteret på en international konference, og der er 
planer om at afsøge finansiering til pilotforsøg i Ghana og Bolivia, hvor 
man også bruger kviksølv til udvinding af guld.

Flere internationale organisationer vil gerne have metoden testet 
yderligere. Lever den op til de første afprøvninger på Filippinerne, er en 
løsning på et af verdens store miljøproblemer godt på vej!

SMS til afrikanske bønder virker

Forurening mindskes i miner
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Hele din husstand bliver medlem for 200 kroner - alle tæller som medlemmer

Bestyrelse:
Marie Brasholt — formand
Erik Jørs — næstformand
Jens-Peter Bregnballe
Nikoline Høgsgaard
Dan Larsen
Malene Tanderup — suppleant 
Tóra Dahl — suppleant

Inger Ahnfeldt-Mollerup — 
ekstern kasserer

Kontor:
Diálogos
att. Anette Møller Pedersen
Arbejdsmedicinsk klinik
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

2092 7502
sekretariat@Dialogos.dk
www.Dialogos.dk

Den 21-22. januar holdt vi i Diálogos et udviklingsseminar i Hinnerup, 
hvor knap 20 af Diálogos' medlemmer tog hul på diskussioner om 
foreningens fremtid og fokusområder. 

Planen er på sigt at lave en ny strategi for foreningen. Der er et stykke vej 
endnu, før den er klar. Nye deltagere er meget velkomne.

Vi har derfor aftalt at fortsætte diskussionerne efter Generalforsamlingen 
den 14. april og arbejder videre søndag den 15. Der vil blive arrangeret 
overnatning i Aarhus for de seminardeltagere, der har brug for det.

Vi håber at se så mange som muligt til begge aktiviteter, så reserver gerne 
allerede nu tiden i din kalender. Tilmeld dig online. Beskriv hvad du 
deltager i og dine behov.

www.Dialogos.dk/omDialogos/melddigind-til/

Udviklingsseminar 2!
Vi kom godt i gang, men blev

ikke færdige med en ny strategi 
fødevaremarked
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Grupper i Diálogos 
Bolivia/CIMES: Inger Westh Nielsen, Marie Brasholt, Lone Skriver, Tina 
Lund Hansen, Marie Rønde, Martin Grønberg Johansen (kasserer).

Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Hanne Christensen, Birgit 
Morre, Jens-Peter Bregnballe, Erik Jørs og Jesper Bernt Madsen (kasserer). 

Uganda/Karamoja: Inger Ahnfeldt-Mollerup (kasserer), Peder Ahnfeldt-
Mollerup, Marie Brasholt, Erik Jørs, Anni Fjord, Louise Hindenburg, Tóra 
Dahl, Jeppe Nørgaard-Rasmussen.

Uganda/Bolivia/Pesticider: Erik Jørs, Flemming Lander (kasserer), Vivi 
Schlünssen, Martin Silberschmidt, Jesper Bælum, Per Gummer Andersen, 
Birgitte Zwicky-Hauschild.

Nepal/Young Star Club: Susanne Bramstrup (kasserer), Nina Billenstein 
Schriver, Karin Seiding, Jens Erik Veirum, Torkil Dantzer, Janus Wejdling, 
Nicoline Høgsgaard, Michala Høgsgaard, Ann-Katrine Kværnø.

Diálogos Ungdom: Nikoline Høgsgaard, Peter Aagaard Sørensen, Rikke 
Johnsen, Ida Lundø Madsen, Fie Svendsen, Malene Tanderup (kasserer).

Filippinerne: Rasmus Køster-Rasmussen, Lars Bruun Larsen, Peter Appel, 
Flemming Konradsen, Erik Jørs, Maria Westergaard, Tilde Müller, Marie 
Rønde (kasserer), Marie Brasholt, Jane Frølund Thomsen, Ane Marie Bang 
Korsholm.
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