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Diálogos

I udviklingslande bruges kviksølv i stigende 
omfang til udvinding af guld i små miner. GEUS 
(De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland) har vist, at filippinske 
arbejdere i disse miner har et ekstremt stort 
forbrug af kviksølv.  Hvis der ikke gribes ind, vil 
dette føre til en forureningskatastrofe af historiske 
dimensioner. 

Derfor har Diálogos og partnere formuleret et nyt 
initiativ. Projektet drejer sig om at hjælpe mindre 
og små guldminer på Filippinerne til at undgå at 
forurene arbejdere og natur med kviksølv. 
Meningen er at udbrede en kviksølvfri 
guldudvindingsteknik blandt minearbejdere, 
bevidstgøre sundhedspersonale og civilsamfund 
og styrke mulighederne for fortalervirksomhed 
gennem styrket organisering. 

I etableret Diálogos stil skal minearbejdere 
undervise minearbejdere i fire områder og i løbet 
af tre år udvikles et koncept for udbredelse af den  
kviksølvfri metode. Efterfølgende kan viden 

anvendes i andre guldmineområder på 
Filippinerne og andre steder i verden.

Forslaget er afleveret til Projektrådgivningen.

Arbejdet, der skal køre i perioden 2011-2014, om 
godkendt, er indgivet af Diálogos sammen med 
GEUS, ISIM (Institut for International Sundhed, 
Immunologi og Mikrobiologi , Københavns 
Universitet) og ICOEPH (International Committee 
of Environmental, Occupational and Public Health,  
Danish Society of Environmental and Occupational 
Medicine). 

Etableret metodologi

At få bønder eller sundhedspersonale til at 
undervise hinanden efter kurser arrangeret af 
Diálogos’ partnere i udviklingslande har gennem 
årene vist sig effektivt. Nu overflyttes konceptet 
altså til arbejdere i guldminer. 

Konceptet, der sparer mennesker og miljø for 
unødvendige og ofte farlige forgiftninger, nyder 

enorm success i Bolivia, hvorfor tredje fase af det 
velkendte Plagbol projekt netop er sat i gang i 
oktober 2010. Det skete ved et dags-seminar, hvor 
en snes samarbejdspartnere deltog i 
planlægningen. Erfaringerne fra mange års indsats 
skal nu bringes ud til alle relevante dele af Bolivia.

Også projektet Interkulturel Medicin i Bolivia (med 
et lignende pilotprojekt i Uganda) udvikler sig som 
planlagt. På side 5 kan du læse, hvordan Bolivias 
viceminister for netop denne form for 
sundhedsarbejde og foreningen er på linie.

 I Uganda er Diálogos’ pilotprojekt om at begrænse 
brugen af pesticider i landbruget så småt ved at 
være oppe i omdrejninger. 

Udbredelse

Undervisnings- og instruktionsmaterialer fra 
Diálogosprojekterne i Bolivia bliver allerede 
udbredt til andre lande via Plagbols dynamiske 
website og via internationale organisationer som 
Verdenssundhedsorganisationen WHO.

I forlængelse af den aktive interesse for den 
opsparede erfaring fra Bolivia har Diálogos med 
bl.a. Københavns Universitets Dept. of Global 
Health etableret et samarbejde om video’er fra 
Bolivia og Uganda, der skal dokumentere korrekt 
brug af kemiske og-eller organiske sprøjtemidler.
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Formandsnyt

Projektrådgivningen har ikke mindre end 
259 medlemmer – alle sammen foreninger 
og organisationer, der har et engagement 
eller aktiviteter i udviklingslandene. Er 
Diálogos så ikke bare en blandt mange, og 
er der overhovedet brug for lige præcis os? 
Ja, det tror jeg faktisk der er. 

Kigger vi antallet af medlemmer er det 
steget det sidste år – der må altså være folk 
der mener, at vores forening står for noget, 
de gerne vil støtte. Antallet af projekter er 
ligeledes steget, og vi har for øjeblikket seks 
projekter i tre verdensdele. Og sidst men 
ikke mindst ser vi udefra en interesse for 
vores projekter, som kun kan betyde, at vi må 
have fat i noget af det rigtige, når vi fx er 
med til at lære bønder i Bolivia og i Uganda 
at dyrke jorden med brug af så få pesticider 
som muligt. 

Disse miljø- og arbejdsmedicinske projekter 
har givet os væsentlige erfaringer, som vi nu 
på opfordring forsøger at omsætte i et nyt 
projekt vedrørende brug af kviksølv blandt 
small-scale minearbejdere på Filippinerne. 
Vi håber, at vi opnår midler til projektet ved 
den kommende ansøgningsrunde hos 
Minipuljen – og vi håber ikke mindst, at vi 
med projektet kan være med til at vende en 
udvikling, hvor der hvert eneste år udledes 
store mængder kviksølv til stor skade for 
både miljø og mennesker. 

Har vi kapacitet til endnu et projekt? Ja. 
Med den nye projektide er fulgt nye aktive 
medlemmer. Vi er tæt på at indfri målene i 
vores handlingsplan for 2010. Foreningen er 
i god udvikling. Andetsteds i bladet fremgår 
det, at vi indenfor de kommende måneder 
skal have både ny sekretær, ny kasserer og 
ny revisor. Skiftet af revisor er et aktivt valg 
fra bestyrelsens side, sekretær og kasserer 
havde vi gerne beholdt. Men vi må erkende, 
at vi også på de poster har aktive 
mennesker, der engang imellem må hellige 
sig andre opgaver end Diálogos. 

Før vi får set os om er det blevet 2011. På 
bestyrelsens vegne ønsker jeg jer alle et godt 
nytår! Vi ser frem til at se jer ved 
generalforsamlingen, der afholdes lørdag 
den 26. marts 2011.  

Marie Brasholt
Formand
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Ny revisor

Bestyrelsen har gennem længere tid været i 
tvivl, om vi fik den optimale rådgivning af 
vores nuværende revisor. Der har desværre 
været flere eksempler på, at revisors 
kendskab til foreninger af vores slags og til 
de vilkår, vi er underlagt, var utilstrækkelig. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at Diálogos 
bør skifte revisor. Vi har undersøgt 
markedet, indhentet tilbud og rådført os 
med andre NGOer. 

Der er truffet aftale med Revision Vadestedet 
om, at de skal varetage foreningens revision 
fremover. Firmaet er i forvejen revisor for 
foreninger og NGOer, der ligner Diálogos i 
størrelse og type projekter. Revision 
Vadestedet kommer varmt anbefalet. 
Bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

Ny sekretær

Vores sekretær gennem de seneste år, Lene 
Brynk Jensen, som mange af jer kender, 
har desværre valgt at fratræde sin stilling 
med udgangen af 2010. Hun har fået et 
jobtilbud andetsteds fra, som hun ikke kan 
sige nej til. 

På vegne af foreningens medlemmer og 
bestyrelsen skal Lene have et stort TAK 
FOR INDSATSEN og held og lykke 
fremover. 

Som sekretær har vi ansat Anette Møller 
Pedersen 10 timer om ugen. Anette er af 
profession lægesekretær og har arbejdet 
som dette på Odense Universitetshospital 
siden 1997. Hun tiltræder 1. februar et 
deltidsjob som forskningssekretær på 
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH, 
hvor hun har været siden 2005.

Foreningens nye sekretær er 37 år og bor 
med mand og datter i Dyrup. Fritiden går 
med familie, netværk, have & hus samt 
zumba. 

Hun bydes rigtig hjertelig velkommen i 
foreningen. Vi glæder os til samarbejdet!

Plads til flere

Diálogos er vokset. Medlemstallet har i 
mange år ligget nogenlunde konstant 
omkring 120, men takket være ikke mindst 
en meget aktiv indsats fra ungdomsgruppen 
har vi nu rundet 180 betalende medlemmer i 
2010. 

Det er naturligvis dejligt, at så mange er 
interesserede i at støtte Diálogos’ arbejde, og 
samtidig sender det et vigtigt signal til 
Danida og Minipuljen om, at vi er en aktiv 
forening i vækst, som man roligt kan 
overlade projektmidler til.

Vi har da heldigvis ikke noget loft for, hvor 
mange medlemmer vi må være. Så hvis du 
lige kender nogen, der kunne tænkes at være 
interesserede i vores arbejde – enten som 
aktivt medlem i en af vores grupper eller 
blot som medlem – så tøv ikke med at få 
dem til at melde sig ind. 

Indmelding i foreningen sker nemmest på 
vores hjemmeside www.Dialogos.dk

Anette Møller Pedersen
Ny sekretær i foreningen

http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
mailto:sekretariat@dialogos.dk
mailto:sekretariat@dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
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Jeg sidder ved bordenden. I alt er vi 
tolv omkring bordet. Diskussionen 
går ivrigt, og mens november-
Danmark står i ét udenfor er 
rejsefeberen kommet på besøg på 
Mejlgade 49 i Århus. Tre volontører 
rejser til Nepal, tre rejser til Uganda. 
Denne weekend står i forberedelsens 
tegn og har til sigte at gøre de seks 
volontører klar til at begive sig ud i 
den store verden med Diálogos 
Ungdom i ryggen. Weekendens 
program står på alt fra 
forventningsafklaring, kulturdebat 
og praktiske informationer til 
præsentation af Diálogos som 
organisation, traditionel nepalesisk 
aftensmad og socialt samvær. 

Jeg sidder og betragter slagets gang. 
For første gang har jeg nemlig ikke 
andre ansvarsområder end at 
forberede frokosten lørdag 
eftermiddag – og det får jeg ikke 
engang lov til. Weekenden er 
planlagt og afviklet af hjemvendte 
volontører som nu giver egne 
erfaringer videre til næste rejsehold. 
Sådan som det er meningen det skal 
fungere i Diálogos Ungdom. Sådan 
som jeg forestillede mig det for nu tre 
år siden, da jeg alene sad og foldede 
den første stak brochurer om 

Diálogos Ungdoms tilbud til 
rejselystne unge. 

Siden har Diálogos Ungdom været 
en fast og ganske stor del af mit liv 
på absolut både godt og ondt. Jeg har 
fået solide venskaber, ekstremt 
brugbare erfaringer med 
frivilligledelse og opdaget min glæde 
ved iværksætteri. Jeg har været 

modløs efter ineffektive møder, 
bandet over nepalesere som ikke 
forstod en klokkeklar aftale og holdt 
vejret når volontører er endt i 
urimelige situationer. 

Jeg har spurgt mig selv om Diálogos 
Ungdom overhovedet var et 
ønskværdigt koncept eller blot 
endnu et bidrag til det der i medierne 
omtales som fattigdomsturisme. 

Hvad nytter det hele egentlig? (Her 
er der brug for en kunstpause). Men 
der findes en særlig energi i de unge 
mennesker der finder frem til 
Diálogos Ungdom som igen og igen 
slår mig bagover. Forleden lå der en 
mail i min indbakke fra en af de 
volontører som til foråret rejser til 
Nepal: 

Til din info, har jeg henvist en pige til 
jer, som nok ringer jer op en af dagene - 
det håber jeg er ok! Marie Louise er 
uddannet klovn (især sygehusklovn) og 
skal til Tanzania med Projects Abroad for 
at klovne for en masse glade børn  - hun 
skulle derefter have været i Mozambique, 
men projektet måtte desværre lukke pga. 
forhold i landet, så nu står hun med en 
ekstra måned… 

Ringe spredes i vandet, for selv en 
dråbe…, og alt det der. Man har hørt 
det tusind gange. Og så alligevel – 
tror man på det? I virkeligheden er 
det nok den største gave, jeg har fået 
ved at følge Diálogos Ungdom fra 
dens spæde start. For det handler jo 
ikke om at opfinde den dybe 
tallerken eller at komme med den 
endelige løsning. Det handler om at 
gøre, starte og skabe en platform 
hvor der er rum for udfoldelser, 
omrokeringer og nye initiativer. 

For så er det der kommer en 
hospitalsklovn forbi. Så er det der 
bliver serveret 30 liters 
donationssuppe med 
informationspjecer om Diálogos på 
strøget. Så bliver der bygget 
nepalesiske stupaer i papmagé, og 
der bliver solgt designertøj, hvorfra 
overskuddet udgør startkapitalen til 
en køkkenhave i Uganda. 

Ligeså glad jeg er for at have givet alt 
dette sit første skub, ligeså lettet er 
jeg over at kunne trække mig tilbage 
og opleve, hvordan Diálogos 
Ungdom nu er begyndt at betyde 
noget specielt for flere og flere. Første 
kapitel er overstået. 

Nu må vi se, hvad det næste bringer.

Hvad var det, der skete?
Klokken er 23 en søndag aften. Deadline for indsendelse af bidrag til Diálogos 
Nyt er om en time. Der er stille i lejligheden, hvilket gør mit hoved underligt 
tungt, som jeg forsøger at samle tankerne. Om Diálogos Ungdom. 

           

Diálogos Ungdom-volontører udøver deres værk i Nepal og Uganda

Af Nikoline Veirum Høgsgaard
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Projekt ”Interkultural Medicin” 
udfører Diálogos gennem vores 
partner Prodeco. Projektet går i store 
træk ud på at forene den traditionelle 
bolivianske helbreder kultur med 
den akademiske lægevidenskab. 

Den bolivianske bonde har meget 
lidt tillid til den vestlige lægeverden. 
Han er opvokset med plantemedicin, 
lokale helbredere ”curanderos”, og 
rituelle tilbedelser af guder fra 
naturen. Gennem tiden er 
helbredelses ritualerne blevet 
tilpasset den katolske kirke.

Bondens erfaringer med det officielle 
sundhedssystem er ofte 
nedværdigende. Han bliver ikke 
mødt med respekt og forståelse. 
Derudover er behandling ofte 
kostbar. Hvorfor skulle den 
bolivianske bonde gå til læge?

På den anden side nyder den lokale 
curandero ofte stor respekt, og er han 
dygtig bliver han flittigt brugt. Han 
skal ofte kun have et par bolivianos 
eller lidt naturalier for en behandling 
med planteudtræk eller lignende.

Curanderoen og den lokale 
fødselshjælper, parteraen, har 
imidlertid mange mangler. 

Diálogos har siden 1994 arbejdet med 
Prodeco på at undervise de lokale 
helbredere, så de både får kvalificeret 
deres plantemedicinske viden, men 
også lærer om hygiejne, antibiotika, 

fejlernæring og symptomer på 
sygdomme som de skal sende videre 
til hospitalet (eksempelvis 
blindtarmsbetændelse, langvarige 
fødsler o.l.)

Vi har i alle årene haft yderst 
vanskeligt ved at få et samarbejde op 
at stå med det officielle 
sundhedssystem. Lægerne på landet 

skifter hvert år og gider ikke rigtig 
forpligtige sig til noget der kræver 
mere arbejde.

Efter Evo Morales kom til magten for 
5 år siden er der udviklet en 
sundhedspolitik der netop søger at 
forene de 2 sundhedsopfattelser.  
Diálogos og vores partner Prodeco er 
nu nogle af de få organisationer der 
rent faktisk har mange års erfaring 
på dette felt.

Derfor er det også lykkedes nu at få 
et samarbejde op at stå med de lokale 
sundhedsmyndigheder. Som 
arbejdsgiver for personalet på 
provinshospitalerne forpligtiger 
myndighederne nu dette personale 
til at deltage i vores kurser. 

Vi fører læger, sygeplejersker, 
sygehjælpere og jordmødre sammen 

med de traditionelle helbredere og 
får dem til at lave netværk. 

Det er også lykkedes at samarbejde 
med flere uddannelsessteder, bl.a. 
sygeplejerskerne, hvor vi har lavet 
flere kurser og er ved at få indført 
Interkulturel Medicin som fag i deres 
uddannelse.

Med botanikere fra det agronomiske 
fakultet laver vi feltarbejde med 
indsamling og identifikation af 
medicinske planter samt 
undersøgelser om deres anvendelse.

Projektet har nu gennemført de 2 af 3 
år. Det er et pilotprojekt med 
ambitioner om mere. Derfor var jeg 
og Alain Carretero på projekttbesøg i 
november. Dels for at evaluere og 
gøre status men også for at finde 
muligheder for en ny 
projektansøgning.

Kort og godt så går det strygende ! 
Der er selvfølgelig problemer i en del 
kommuner, hvor det er nyt, og 
lægernes samarbejdsvilje er til at 
overse.  Men der er faktisk færre 
problemer end forventet. Et 
eksempel var et besøg på en 
workshop som Prodeco arrangerede i 

en mindre landsby 4 timers kørsel 
udenfor Sucre. Deltagerne skulle 
være både curanderos og personalet 
på det lokale hospital. Sidstnævnte 
deltog den sidste eftermiddag med 2 
sygeplejersker. Vi tog hen og talte 
med den ledende læge. 

De havde travlt og kunne ikke afse 
tid sagde han. Han var meget 
imødekommende og havde intet 
imod de lokale helbredere. Han 
havde alle de rigtige meninger. Så vi 
blev i lidt bedre humør, selvom vi 
godt ved at bolivianere er eksperter i 
at tale uden at handle. 

Selve workshoppen gav mig et 
stærkt indtryk. Lokalet var mørkt,  
lerklinet og omkring 50  kvm med et 
enkelt vindue. Indenfor sad 45 
mørke, lugtende, coca-tyggende 
curanderos og gloede undrende på 
mig. Lugten var tyk og ikke god men 
efter en tid løsnede stemningen sig 
lidt. Vi fik udvekslet taler og 
høfligheder som blev oversat til og 
fra quechua af Miguel, Prodecos 
direktør og læge. 

Det var som at træde ind i en anden 
verden. Dyb fattigdom. Det griber én 
igen, hvor priviligerede vi er i vores 
verden, og det slår mig med både 
håbløshed og optimisme. Vi er jo en 
del, der har så meget overskud, at 
det må kunne komme de fattigste 
bare lidt til gode.  Jeg bliver glad ved 
tanken om, at vi kommer helt herud, 
hvor det gør ondt. 

Vi skaber netværk mellem de 
traditionelle behandlere og 

sundhedssystemet.

Jeg bliver glad ...
ved tanken om, at vi kommer helt herud, hvor det gør ondt

Af Jesper Bernt Madsen
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(Bolivia okt og nov 2010 ) Den 
politiske dagsorden i Bolivia går 
mod mere interkulturalitet, også 
indenfor sundhed. Og det er ikke 
kun Prodeco, Cimes og Diálogos, der 
arbejder med dette i Bolivia.

Jeg har tidligere arbejdet for Ibis i 
Bolivia og var i 2 måneder i år 
tilbage for at besøge mennesker og 
steder, som står mit hjerte nært. Den 
indianske form for helbredelse og 
resterne af de gamle kulturer i det 
bolivianske højland har fra min tid i 
Potosí, den kendte mineby i 4 km's 
højde, haft min store interesse. 
Interessen bragte mig tæt på aktuelle 
begivenheder indenfor Interkulturel 
Medicin og til oplivende møder med 
dybt engagerede personer, der på 
baggrund af grundlæggende viden 
og mangeårige erfaringer, kunne føre 
mig langt ind i det spændende 
univers, hvor mødet mellem to 
kulturer er på den bolivianske 
politiske dagsorden. 

Bolivia vedtog i 2009 sin nye 
grundlov og staten hedder nu den 
Plurinationale Stat Bolivia. Såvel 
indenfor sundhedsområdet som 
indenfor så mange andre områder er 
den bolivianske regering, der ledes 
af højlandsindianeren, Evo Morales, 
ved at vedtage forskellige love, der 
skal føre landets grundlov ud i livet. 
Der er gang i mange tiltag.

I Sucre besøgte jeg Prodecos konto. 
Det viste sig, at jeg ikke var ene om 
at være dansker på kontoret. For 
Jesper Bernt Madsen var i landet og 

Sucre for at monitorere projektet, 
ligeledes sad Alain Carretero, som 
bor i Danmark, også ved bordet. 
Herligt. Prodecos leder, dr. Miguel 
Isola smittede frygteligt med sit store 
engagement og mangeårige 
erfaringer, selv læge, fra landet og 
meget tiltrukket af bjergenes 
befolkning og kultur, deres  medicin 
og dybe forankring i naturen. Det 
var stærkt at høre hans dybtfølte 
kritik af det modernes livs rovdrift 
på naturen, stress og pengefokus 
blive præsenteret overfor 
repræsentanter for den organisation, 

der er med til at sikre, at han kan 
udfolde sit virke. Respekt for det, og 
enig er jeg også! En af mine egne 
kontakter til den interkulturelle 
medicin vakte interesse, derfor blev 
det aftalt at mødes i La Paz i 
viceministeriet for Traditionel 
Medicin og Interkulturalitet, på 
viceminsterens, Alberto Camaqui, 
kontor. Ham kender jeg, fordi vi har 
arbejdet sammen, da jeg boede i 
Potosí!

Mødet blev afholdt en lille uge 
senere. 1 times animeret udveksling 

af erfaringer, synspunkter og gode 
råd. Efter mødet stillede jeg Alberto 
Camaqui et par spørgsmål:

Du blev bedt om at være 
viceminister i juli 2010, hvorfor?

På grund af mit arbejde og mine 
erfaringer fra Potosí. I Potosí har jeg 
arbejdet i et projekt på et af byens 
hospitaler, Bracamonte. Der 
arbejdede jeg med interkulturalitet 
som en af tre facilitatorer på kontoret 
Willaqkuna. Vi var et hold med flere 
forskellige kompetencer; en læge, en 

administrator og en antropolog. 
Projektet havde tre mål; 1, at højne 
hospitalets service og hjælpe de 
mange patienter, der ikke taler 
spansk, men udelukkende deres eget 
modersmål, 2, at bistå 
kommunikationen mellem læge og 
patient, også i selve konsultationen, 
3, at præsentere den traditionelle 
medicin for hospitalets læger. På den 
måde blev den traditionelle medicin 
lidt efter lidt en del af hospitalets 
tilbud og patienter kunne, efter eget 
ønske få udført særlige helbredende 

ritualer, udført af indianske 
helbredere. 

Projektet var i samarbejde med 
Italien og da projektet lukkede 
fortsatte jeg på egen hånd. Min plan 
er, at projektet skal styrkes næste år. 
Det skal blive en opgave for SEDES, 
en amtslig institution, der varetager 
statslige opgaver indenfor sundhed. 
Derudover har jeg arbejdet i hele 
Potosí-provinsen med at præsentere 
og undervise i den traditionelle 
medicin og den andinske 
kosmovision og givet foredrag om 
den interkulturelle medicin ved 
konferencer og workshops. Jeg har 
været med til at samle viden om 
brugen af lægeurter, der nu er 
udgivet i en bog. Jeg har også været 
med til at starte et pilotprojekt op i 
Tinquipaya, 1 af Potosís mange 
kommuner. 

Projektet gik ud på at undersøge 
aktivstoffer i udvalgte lægeurter 
med det sigte at producere 
naturlægemidler. På baggrund af 
disse aktiviteter har jeg deltaget i 
utallige konferencer og 
arrangementer i mange af Bolivias 
provinser og også udenlands som i 
Peru, Chile og Ecuador med det mål 
at videreformidle erfaringerne fra 
Potosí. Inden jeg blev viceminister 
arbejdede jeg med interkulturalitet 
på et andet hospital i San Cristobal, 
som også ligger i Potosí-amtet. På 
den baggrund arbejder jeg nu som 
viceminister.

Fortsættes side 6 --->

Traditionel boliviansk helbreder Viceminister Alberto Camaqui

Alberto Camaqui er den 12. 
viceminister for Traditionel 

Medicin og Interkulturalitet i Evo 
Morales’ regeringstid

Af Hanne Christensen

Diálogos og myndighederne ... 
Arbejder imod samme mål
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Hvad er de vigtigste 
arbejdsområder for dig?

Det er helt bestemt at sikre, at den 
traditionelle medicin bliver en 
integreret del i første omgang i de 
mange sundhedsklinikker ude i 
bjergene og i lavlandet samt på de 
hospitaler, som tager sig af 
børnesygdomme og gynækologi. 
Sidenhen, når den nye lov om 
enhedssystemet, hvor den vestlige 
medicin og den traditionelle 
medicin skal arbejde sammen, er 
vedtaget i februar – marts 2011, så 
skal den interkulturelle medicin ind 
på 3. niveau, dvs på alle hospitaler 
generelt. Loven om det 
interkulturelle sundhedssystem er en 
udmøntning af vores nye grundlov 
fra 2009 og vil således sikre, at der på 
alle 3 niveauer samarbejdes mellem 
de to medicinske retninger.

Bliver det nemt?

Nej. Det er en lang proces og der vil 
helt sikkert blive protester og 

demonstrationer, når lovforslaget om 
det interkulturelle sundhedssystem 
skal vedtages.

Har du en vision for dit arbejde som 
viceminister?

Ja! Min vision er, at alle, uanset om 
de bor i byen, ude i bjergene eller i 
regnskoven, skal nyde den samme 
ret til et sundt liv, uden 
forskelsbehandling og at de skal 
have de samme muligheder for 
behandling og helbredelse, hvis de er 
syge. 

... fortsat fra side 5

Dagsordenen i 
Bolivia går mod 

mere 
interkulturalitet - 

også indenfor 
sundhed

Viceminister Alberto Camaqui og Hanne Christensen

Optagelserne foretages af studerende 
fra danske universiteter, der drager 
til foreningens projekter for at lave 
fieldresearch til deres studiearbejde. 
Arbejdet og dokumentationen  
foregår delvis sammen med deres 
faglige vejledere i Danmark og 
eksperterne hos Diálogos partnere.

I 2011 er det planen, at en række 
optagelser bliver stillet til rådighed 
for studerende, sundhedspersonaler, 
uddannelsessteder, organisationer og 
landbrugere verden over. Disse 
optagelser vil blive udbredt under 
Creative Commons licens, så de frit 

kan anvendes uden problemer med  
copyright.

Diálogos og danske universiteter er 
således ved at bryde nye baner for en 
NGO’s muligheder for at videregive 
sine og partnernes viden globalt i 
form af videobaseret frit tilgængeligt 
materiale. I den udstrækning det er 
nødvendigt, vil tekstning af videoer 
kunne ske på en række sprog ved 
hjælp af frivillige.

Kommunikation

Processen med de mange videoer fra 
Bolivia og Uganda (indtil videre) 
sker ved hjælp af moderne mini-

udstyr, der er indkøbt for små midler 
- men som kan levere strålende 
kvalitet. 

Diálogos kører introduktionsforløb 
for de studerende, som skal arbejde 
med udstyret. Resultaterne af 
anstrengelserne i marken, på 
universitetet og i Diálogos bliver 
publiceret på en række relevante 
internationale sites, der distribuerer 
materiale til undervisning via 
internet.

En af de centrale kanaler i denne 
opgave bliver det nye (endnu ikke 
offentlige) site plaguicidas-y-
alternativas.org, der administreres af 

Plagbol 3 holdet i Bolivia sammen 
med et antal partnere rundt i 
Sydamerika og Diálogos..

Introduktionen af et dynamisk 
website i Plagbol i 2006 har givet et 
så godt resultat, at et langt mere 
avanceret medie er skabt til arbejdet 
med at udbrede kendskab til korrekt 
omgang med sprøjtemidler, 
forståelse for arbejdsmiljø og 
naturens behov.

Langt over 125.000 sydamerikanere 
har dd besøgt Plagbol.org.bo og læst 
en kvart million sider. Kun halvdelen 
kom fra Bolivia.

... fortsat fra side 1 Fotos fra Plagbols festskrift for perioden 2005-2010
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Nepalesisk pige, Karin Seiding, projektleder Ngima Tamang, Janus Wejdling og Himalaya.

”Det var fantastisk at møde de 
mennesker, jeg mødte for to år siden. 
Nu siger de noget. Nu gemmer de 
sig ikke længere. De har fået en tro 
på sig selv,” siger Karin Seiding. 

Hun og Janus Wejdling fra Diálogos’ 
Nepalgruppe tilbragte i oktober to 
uger i Nepal, hvor de rejste rundt til 
de tre landsbyer Mukli, Deusa og 
Jubu i Solukhumbudistriktet. 

Det overordnede indtryk af besøgene 
i de tre landsbyer var positivt, og det 
tyder på, at projektet nu for alvor har 
båret frugt.

Køkkenhaver med friske grøntsager, 
velfungerende kompostsystemer og 
et væld af pileflettede affaldskurve 
var nogle af de syn, der mødte de to 
medlemmer af Nepalgruppen. 

Desuden kunne det konstateres, at 
kvindegruppemøder blev afholdt 
regelmæssigt, ligesom træningen af 
de såkaldte Social Mobilizers var 
velfungerende.

For Karin Seiding står mødet med 
kvinderne dog klarest i erindringen. 
De før så tavse kvinder er blevet 
meget mere imødekommende og 
kontaktsøgende.

”Det der berørte mig mest var 
kvinderne. Uanset hvor vi kom hen, 
var kvinderne ivrige efter at møde 
os. Kvinderne har fundet noget i sig 
selv,” siger Karin Seiding.

I Mukli blev Karin Seiding og Janus 
Wejdling budt velkommen af 50 
medlemmer af forskellige 
kvindegrupper, som på tur fortalte, 
hvad de har opnået i løbet af de 

sidste par år. Kvinderne nævnte selv, 
hvordan deres selvbevidsthed er 
vokset. 

De er blevet i stand til at dyrke 
jorden, høste grøntsager og dermed 
servere sundere mad for deres 
familier og er i det hele taget stor 
fokus på sund kost. Hygiejnen er 
også kommet i fokus, og kvinderne 
har lært at beskytte drikkevandet 
mod forurening. 

Desuden fortalte kvinderne om, 
hvordan de er blevet mere 
organiseret, og at de mødes oftere 
end førhen.

Også i Deusa var kvinderne samlet 
for at fortælle om deres udvikling. 26 
kvinder tog imod og præsenterede 
deres fremskridt gennem sang og 
dans. Kvinderne i Deusa har lært 

meget om vigtigheden af at have et 
rent hjem, ligesom det er i alles 
interesse, at områderne udenfor 
husene og byen også holdes rene.
 

Det handlede dog ikke om hygiejne 
det hele. De familiære forhold er 
taget op til revision. En ældre dame 
fortalte om, at hun har indset, at 
svigerdøtre skal behandles lige så 
godt som døtre, og at hun nu ser sig 
selv som et godt eksempel på en 
svigermor. 

Hun sagde, at samarbejde er 
nøgleordet. Samarbejde på tværs af 
familien og samarbejde mellem 
mand og kone.

En anden kvinde udtrykte stor 
glæde over ikke længere at føle sig 
alene. De faste møder med andre 
kvinder, har fået hende til at føle sig 
som en del af et fællesskab. 

Har fundet noget i sig selv ...
De før så tavse kvinder er blevet meget mere imødekommende og søger kontakt

Af Kristoffer Lottrup
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Hele din husstand bliver medlem for 200 kroner - alle tæller som medlemmer

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

Grupper i Diálogos
Bolivia/Plagbol: Per Gummer Andersen, Martin Silberschmidt, Flemming 
Lander (kasserer), Erik Jørs, Jesper Bælum. 

Bolivia/Cimes: Inger Westh Nielsen, Marie Brasholt, Lone Skriver, Tina 
Lund Hansen, Marianne Søborg Nielsen, Marie Rønde, Sofie Krog Aage, 
Peter Dalum, Martin Grønborg Johansen (kasserer).

Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, 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, Helene Probst, Anni Fjord, Hanne Sig 
Helms, Tóra Dahl.

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

Nepal/Young Star Club: Susanne Bramstrup (kasserer), Nina Billenstein 
Schriver, Karin Seiding, Jens Erik Veirum, Torkil Dantzer, Janus Wejdling, 
Ib Schou.

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

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

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

Marie Rønde, der har fungeret som foreningens kasserer de sidste knapt to år, ønsker på 
grund af travlhed at træde tilbage i forbindelse med den kommende generalforsamling. 

Vi efterlyser derfor en ny kandidat til posten som kasserer. Skulle der blandt foreningens mange 
medlemmer være en, der har regnskabs- og talforstand og lyst til at påtage sig denne opgave, hører vi 
meget gerne fra dig! 

Det er ikke en forudsætning for at varetage kassererposten, at man er medlem af bestyrelsen eller aktiv i 
en projektgruppe, og det er ej heller en forudsætning, at man på forhånd har kendskab til foreningens 
regnskabsprogram o.lign. Vedkommende udpeges af bestyrelsen. Marie Rønde har lovet at give den 
kommende kasserer en grundig introduktion til opgaverne og stå bi den første tid.

Nærmere information om, hvilke opgaver foreningens kasserer varetager, fås hos kasserer Marie Rønde 
på tlf. 41 28 09 18 eller hos formand Marie Brasholt på tlf. 60 88 06 72. 

Efterlysning!
 Vi skal skifte kasserer ...

og mangler en frivillig til posten 

mailto:sekretariet@dialogos.dk
mailto:sekretariet@dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk

