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Diálogos

Den 14. december lancerede vores partnere 
PRODECO og CIMES deres fælles hjemmeside ved 
navn www.medicinaintercultural.org i Sucre, 
Bolivia.

Bredt publikum

Til stede ved pressemødet og den 
efterfølgende live demonstration 
var en stor gruppe traditionelle 
behandlere fra projekternes bagland 
og en stribe læger. Ydermere kom 
blandt andet repræsentanter for tre 
fakulteter på universitetet.

Formål

Det nye webmedie er et såkaldt 
community, der anvender web 2.0 
teknologier til at samle alle 
interesserede i interkulturel medicin 
samme sted. 

Medicinaintercultural.org indbyder 
alle kvalificerede organisationer, universiteter og 
eksperter til at deltage gratis i opbygningen af et 
fælles medie. Emnet dækker brudfladerne mellem 

traditionel behandling og vestlig videnskabs- 
baseret medicin. Planen er at få mange bidragydere 
med viden. Sitet har også et dokumentationscenter, 
der beskriver alt fra lægeplanter til remedier.

Bolivia har stolte traditioner indenfor dette 
område, og det samme har Diálogos to partnere, 

der i snart 20 år har været aktive på området. Der 
er stor mistro gensidigt mellem de to 

sundhedstraditioner. Projektet PRODECO er 
oprettet for at bygge de nødvendige broer.

CIMES og PRODECO har med deres store 
praktiske erfaring i sammenfaldet mellem 
traditionelle og vestlige behandlingsmetoder har 
opnået en særstatus med myndighederne i Bolivia, 

der oprettet et vice-ministerium for 
netop denne disciplin.

Røg i lokalet

Når der på foto’et ser ud til at være 
røg i mødelokalet, er det fordi, der 
er røg. En af de tilknyttede læger og 
traditionel behandler, Armando 
Ticona, demonstrere nogle af sine 
remedier og benyttede lejligheden til 
at drive onde ånder ud af lokalet.

www.medicinaintercultural.org er 
udviklet gennem to års samarbejde 
mellem de to partnere og Diálogos. 
Websitet er bygget i Danmark på 

Open Source platformen Drupal. Formand Marie 
Brasholt og undertegnede var til stede på dagen.

Reserver tid: Udviklingsseminar 21-22. januar i Hinnerup

Vor egen udvikling
Invitation til 
seminar for alle 
medlemmer
Side 6-7

Kvinder og kniven
Indianske kvinder i 
Bolivia vil føde på 
gammeldags maner
Side 3

Mere guld
Studie af forhold i 
fillippinske 
guldminer færdigt
Side 5

Video på nettet
Plagbol har fået 7 nye 
videoer om brugen af 
sprøjtemidler på 
YouTube
Side 7

Vildt fascinerende
Brandbjerg Højskole 
sendte unge til vores 
projekter i Bolivia
Side 4

Fra vor egen verden
Foreningen har fået 
en ny kasserer efter 
Marie Rønde
Bagsiden
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Lancering af nyt webmedie
Af Dan Larsen
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Formandsnyt

TÆNK HVIS DET VAR DIG … 

der hver dag skulle leve med bevidstheden 
om, at dit arbejde skader dine børn. Tænk 
hvis det var dig, der skulle vælge imellem at 
give dine børn en giftfri opvækst eller 
tilstrækkeligt med mad på bordet. Ja, tænk 
hvis ... 

Godt nok kan man også i Danmark føle, at 
hverdagen byder på udfordringer, men de 
nævnte er heldigvis ikke nogen af dem. 

Men det er de for mange af de mennesker, 
som vi arbejder iblandt: 

Guldminearbejderen i Filippinerne, der 
lader sine børn bo hos slægtninge langt væk, 
fordi han er sig smerteligt bevidst, at hans 
brug af kviksølv når guldet skal udvindes, 
kan skade dem – eller bonden i Uganda eller 
Bolivia, der må sprøjte med pesticider, der 
er så giftige at de ikke længere er tilladt i 
vores del af verden hvis nogen steder 
overhovedet, for at sikre familien mad på 
bordet. 

Hvis man giver sig tid til at tænke over dette, 
”tænk hvis det var mig”, giver det rigtig god 
mening at være aktiv i Diálogos. 

For vi er med til at gøre en forskel og 
bidrage til at give folk et alternativ til 
brugen af kviksølv og farlige pesticider. 
Tænk hvis vi ikke kunne det!

Men det kan vi, og det gør vi. Der er mange 
aktive i foreningens projektgrupper, der alle 
på hver deres måde brænder for det, de 
laver. Og der er folk, som tager sig af 
foreningens ve og vel. 

Derfor sidder du nu igen med et nummer af 
DiálogosNyt i hånden, og derfor kan du 
andetsteds i bladet læse om et 
organisationsudviklings-seminar, som vi i 
bestyrelsen håber at se rigtig mange til. 

Tænk hvis det var dig, der var guldmine-
arbejder eller subsistenslandbruger … 

Og tænk, at det er dig, der kan være med til 
at gøre en forskel ... også i 2012! 
 
Marie Brasholt
Formand
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Nedenstående abstract er beskrivelsen af Anna Hobolths undersøgelser i forbindelse med 

etableringen af Diálogos UNACOH projektet i Uganda. 

Background: Over the past years there has been an increase in 

the use of pesticides in developing countries, many of them 

being listed as extremely and highly hazardous. Improper use of 

pesticides can cause acute and chronic pesticide poisoning. 

Method: A cross-sectional study was conducted using a 

standardized questionnaire. 317 small scale farmers in the 

districts of Pallisa and Wakiso in Uganda were interviewed. 

Results: The study showed that the main pesticides used belonged to WHO class II pesticides, and 

that a majority of the farmers did not use appropriate personal protective equipment (PPE). The 

farmers did not have adequate knowledge about pesticide toxicity. Many could not indicate the 

meaning of the colour coding of the pesticide containers and most farmers stored the pesticides 

unlocked and therefore accessible to others. 

There was no significant association between the number of times sprayed with pesticides and self 

reported symptoms of pesticide intoxication. However there was a significant association between 

blowing and sucking the nozzle of the knapsack sprayer to unblock it (OR 2.13, 95% CI: 1.09 – 4.18).

Conclusion: The study shows that the most frequently used pesticides belonged to toxicology class II. 

This could be the reason for the lack of association between the number of times sprayed and 

symptoms of acute intoxication. Inadequate knowledge and as a consequence poor handling and 

storage of pesticides, however pose a danger of accidents and possible chronic pesticide related 

health problems. Interventions should include a proper education of farmers in Integrated Pest 

Management methods, safe storage of pesticides and the use of proper hygiene and PPE when 

handling pesticides. 

Forskning på Diálogos projekt i Uganda
Af Anna Hobolth

Mediedækning af Diálogos
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Af Hanne Christensen

Diálogos og myndighederne ... 
Arbejder imod samme mål

80 % fødes ved kejsersnit i Bolivia, 
og det er et interkulturelt problem
Nyheder i de bolivianske dagblade afslører, at 80 % af de fødende kvinder 
på hospitalerne føder ved kejsersnit, for som læger har udtalt, så sker 
fødslen med langt færre smerter og arbejdsgangen er langt lettere at 
planlægge. Ingen fødsler i weekenderne og større indtjening til lægerne! 

For kvinder fra landet og den indianske kultur er det at blive skåret i et 
problem, og derfor vælger mange at føde ude i landsbyen, ofte under ret så 
usikre forhold med de deraf følgende konsekvenser. Vi har at gøre med et 
interkulturelt problem.

Alain Carretero og jeg selv fra den danske projektgruppe var i august på 
godt 2 ugers projektbesøg i Bolivia. Projektet, Interkulturel Sundhed i 
Chuquisaca udløber indenfor de næste få måneder. 

Er der basis for at arbejde videre med PRODECO, som kører projektet med 
en opfølgning af det aktuelle projekt?

I løbet af de 2 uger deltog vi i 15 møder, 3 besøg og 3 workshops. Det, der 
skinnede igennem var, at alle som PRODECO arbejder sammen med, som f. 
eks. forskellige fakulteter på Sucres store Universitet, San Francisco Javier 
samt departementets offentlige myndighed indenfor sundhed, SEDES i 
aller højeste grad sætter stor pris på PRODECOs ekspertise opbygget 
gennem 15 års konstant fokus på traditionel medicin og med det aktuelle 
projekt også Interkulturel Medicin. 

Af Hanne Christensen, foto CC BY archer10 (Dennis)

Viceministeriet bad under et af møderne om PRODECOs bidrag til at 
udarbejde politiske strategier. Også de sammenslutninger og råd, som 
PRODECO har promoveret gennem sine utallige workshops og møder ude 
i landsbyerne, føler sig godt hjulpet på vej i junglen af nye love, regler og 
muligheder indenfor sundhedsverdenen.

Men der er lang vej igen, før Bolivia kan nyde godt at et to-strengs 
sundhedssystem, hvor det etablerede system med de akademiske læger og 
sygeplejersker og landets indianske helbredere og fødselshjælpere kan 
fungere sammen i et horisontalt samarbejde til gavn for alle i de 36 kulturer, 
som landet stadig har!

Så, ja, der er afgjort basis for at arbejde videre med de 15 års erfaringer, som 
PRODECO har. For selvom Bolivia er langt fremme i.f.t. at sætte den 
interkulturelle medicin på dagsordenen og bruges som forbillede i den 
latinamerikanske verden, så er der mange sten, der skal ryddes af vejen.

Når to-strengs sundhedssystemet er oppe at køre, vil den fødende kvinde 
på landet kunne blive serviceret af en kompetent indiansk fødselshjælper, 
der har hygiejnen på plads og kan opfange de signaler, der fortæller, at 
fødslen ligger udenfor hendes eller hans kapacitet og kvinden derfor skal 
overføres til det nærmeste hospital, hvor en uddannet læge med viden om 
og forståelse for hendes kulturelle baggrund kan tage over. Så vil 
dødstallene for fødende kvinder falde.
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ind imellem barske og uvejsomme 
landskab. Rundturen i vores to 
firehjuls-trækkere blev på 3.000 km, 
og ofte lå de største og mest unikke 
oplevelser helt derude, hvor 
begrebet ”vej” ikke længere 
eksisterede. 

Som f.eks. den dag, hvor vi fik 
serveret quinoa-suppe, bålstegt 
lamakød og jordbagte kartofler hos 
en indiansk familie ved foden af et 
bjerg, hvor kondorer bygger reder. 

Med seks store kondorer svævende 
højt over vore hoveder fik vi et glimt 
af another world. Vi fik indsigt i en 
levevis, der havde sine rødder i den 
inkakultur, der dominerede hele den 
vestlige del af Sydamerika, før 
spanierne kom, men også i en 
levevis, der er ved at forsvinde, idet 
de unge var søgt mod byerne for at 
søge heldet der. 

De gamle var ved at indse, at de nok 
ville være de sidste, der ville bebo 
denne afsides liggende del af 

bjergene, hvor deres forfædre havde 
boet lige så længe nogen huskede. 

En anden ting, der også medfører 
ændringer i deres oprindelige 
levevis, er klimaforandringerne. I 
højlandet oplever man, at gletsjerne i 
bjergene forsvinder og med dem 
også det vand, der er helt afgørende 
for folks levevilkår, mens man i 
Amazonas oplever usædvanligt 
voldsomme regnskyl. 

I den del af Amazonas, som vi 
besøgte, havde floden måneden 
forinden været 6-8 meter over den 
normale vandstand, og selv om folk 
havde bygget deres huse på 
plateauer højt over floden, var huse 
og marker skyllet væk og mange 
havde mistet alt, hvad de ejede.

At vores verden ikke er som resten 
af verden, men kun én verden, én 
måde at indrette sig på, oplevede vi 
meget stærkt under vort besøg i 
Bolivia. 

Det blev til 3 hæsblæsende uger med 
så mange oplevelser, at det var svært 
at rumme dem alle sammen. Lige fra 
højlandet og bjergene til den fugtige 

regnskov med et dyre- og planteliv, 
der er helt ubeskriveligt.

Men det var ikke kun naturen, der 
var fænomenal. Vi blev mødt af en 
kultur, en mentalitet og en 
tankegang, der var helt anderledes, 
end hvad vi kender herhjemme.

Store oplevelser
- Det var vildt fascinerende at 
besøge Diálogos projekter. Det var 
besøgene i bl.a. El Villar, der for 
alvor gav mig et billede af det rigtige 
Bolivia, siger Matilde Nørgaard, som 
er 26 år og fra Ålborg.

Hun fortæller videre, at mødet med 
Diálogos samarbejdspartnere og 
nogle af kvinderne, som har opnået 
status og autoritet som barfodslæger 
i de små samfund ude på landet var 
meget inspirerende og lærerigt.

- Det arbejde CIMES og PRODECO 
udfører for at forbedre sundhed 
blandt lokalbefolkningen og udvide 
kendskabet til interkulturel medicin 

er meget imponerende. Det gav mig 
samtidig en langt bedre forståelse 
for naturen og alle de muligheder, 
der gemmer sig i planternes 
helbredende effekt.

Matilde og de andre Brandbjerg-
elever fandt også for alvor ud af, at 
Bolivia er STORT. 

- Ja, vi kørte og kørte, men 
oplevelserne var alle køretimerne 
værd, siger hun.

Matilde har sammen med de andre 
elever, der deltog i rejsen til Bolivia, 
efter hjemkomsten involveret sig i 
Diálogos Ungdoms arbejde.

- Jeg vil i hvert fald gerne være 
medlem af Diálogos, og hvem ved – 
måske vender jeg en dag selv tilbage 
med et hold elever, slutter Matilde, 
som starter på seminariet efter 
sommerferien.

- Jeg synes, det er rigtig spændende 
at være med – alle virker meget 
engagerede, så det vil jeg gerne 
fortsætte med.

Af Nikoline Veirum HøgsgaardVildt fascinerende
Af Brandbjerg Højskole 
og Lotte Holmen

De 7 deltagere i ulands-kursus var Oskar August Rosendal, 19 år, Klaus Vilstrup 
Møller, 20 år, Ronja Andersen, 20 år, Kristine Funk Jørgensen, 21 år, Cathrine 
Seidelin, 19 år og Matilde Nørgaard på 26 år. Brandbjerg Højskoles kursusleder var 
Jesper Saxgren.

Diálogos skal være med til at vise 
højskoleelever at ”Another World is 
Possible” skrev vi i sidste nummer af 
Diálogos Nyt. Her kommer de unges 
beretning: 

Vi lander i La Paz. Luften er tynd, 
det er hårdere end sædvanligt at 
trække vejret. Men det gør ikke 
noget – vi er klar til at opleve, hvad 
Bolivia har at byde på. 

Efter 12 ugers forberedelse på 
højskolen er vi nu endelig landet i 
Bolivia og klar til at tage hul på en 3 
ugers rundrejse i ’another world’.

Rejsen er for Brandbjerg Højskole et 
pilotprojekt, men takket være 
samarbejdet med Diálogos kommer 
vi rundt til steder, hvor den 
almindelige turist sjældent kommer.

Og Bolivia er et stort land. Vi var på 
forhånd nok ikke helt klar over, hvor 
stort landet egentlig er, og præcist 
under hvilke forhold vi skulle rejse 
rundt. Derfor blev vi noget 
overraskede over afstandene og det 
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Diálogos arbejder sammen med 
BanToxics om et projekt, der sigter 
på at nedbringe brugen af kviksølv i 
guldminedriften, den såkaldte small 
scale gold mining. Målet med min 
rejse er at deltage i dataindsamlin-
gen, der udgøres af interviews af 
450 guldminearbejdere fordelt på 3 
forskellige regioner i Filippinerne. 
Data skal jeg bruge til at skrive min 
kandidatopgave ud fra.  

Allerede to dage efter min ankomst 
her til Manila drog jeg sammen 
med en lille gruppe fra BanToxics 
nordpå til bjergprovinsen Kalinga. 
Efter en nats buskørsel, 5 timer i en 
jeep og yderligere 4 timers vandring 
kom vi til det lille minesamfund, Ga-
ang, der er beliggende på toppen af 
et bjerg. 

Området er styret af en stamme, og 
det er egentlig påkrævet, at man får 
tilladelse fra denne stamme til 
indrejse. Det var rigtig spændende 
at besøge området, der fungerer 
uden strøm, og hvor instrumenterne 
til minedriften er drevet af 
vandkraft. 

Desværre var der en masse ting, der 
gjorde det svært for os, blandt andet 
havde vi ikke fået indrejsetilladel-
sen, hvilket BanToxics ellers troede, 
og de frivillige, som vi havde 
anmodet om, kom ikke, så der blev 
hurtigt fundet nogle frivillige i 
lokalsamfun-det, der ikke alle var 
kvalificerede til at hjælpe med at 
interviewe. Den oprindelige plan 
var, at vi skulle bruge en lille uge i 
Ga-ang, men på grund af den 
manglende tilladelse og insisterende 

regnvejr, der medførte jordskred i 
området, og mange problemer i 
forbindelse med vores interviews, 
pakkede vi allerede sammen efter 2 
nætter og drog ned fra bjerget. 

Vi nåede at interviewe lige under 
170 minearbejdere, men kvaliteten af 
de indsamlede data var ikke 
tilfredsstillende. Jeg var rejst ud med 
forestillingen om, at 
spørgeskemaerne allerede var blevet 
afprøvet på en gruppe minearbejde-
re, så jeg havde en forventning om, 
at mine rejsefæller var godt inde i 
spørgeskemaet, og at eventuelle 
uklarheder var blevet tilrettet. 

Spørgsmål, der er klare for os i 
Danmark, er jo ikke nødvendigvis 
let forståelige på den anden side af 
jorden. Desværre viste det sig, at det 
var et andet spørgeskema, der var 
blevet afprøvet, og at der var mange 
af spørgsmålene, som både inter-
viewer og adspurgte havde 
problemer med at forstå. 

På en måde kom turen til Ga-ang til 
at fungere som en stor afprøvning af 
spørgs-målene, og de kommende 
dage, mens vi rejste videre mod det 
næste mineområde, gik der mange 
timer med at gennemgå 

spørgeskemaerne og på at snakke 
om, hvordan et godt interview 
foregår. 

Anden runde

Anden runde af dataindsamlingen 
foregik nær storbyen Baguio, der 
ligger 8 timers kørsel nord for 
Manila. Her har man ikke brugt 
kviksølv i guldudvindingen i de 
sidste 30 år. De interviewedes svar 
herfra skal bruges til at 
sammenligne med svarene fra de 
kviksølveksponerede minearbejdere. 

Da målet kun var 50 minearbejdere, 
brugte vi ikke frivillige, og 
dataindsamlingen gik bestemt bedre 
her. Vores største problem var, at 
mange af minearbejderne, der 
næsten alle opererer illegalt, ikke var 
villige til at lade sig interviewe. De 
frygtede, at spørgsmålene handlede 
om skatteforhold og økonomi, og at 
vi generelt var ude på at forbyde 
minedriften, så der skulle mange 
forklaringer og overtalelse til, førend 
minearbejderne lod sig interviewe. 

Tredje runde

Tilbage i Manila brugte vi en uge på 
at gøre klar til næste rejse til 
Camarines Norte, der ligger sydøst 
for Manila. Da det var sidste chance 
for at få indsamlet brugbare data fra 
kviksølveksponerede minearbejdere, 
blev der brugt rigtig megen energi 
på at få planlagt et godt forløb. 

Den lokale kontaktperson i 
Camarines Norte fandt lokale 
frivillige blandt kommunalt ansatte 
fra de kommu-ner, som vi skulle 
interviewe i. Derudover blev der 
arrangeret en introduktionsdag, 
hvor de frivillige skulle lære at 
bruge spørgeskemaet, og der blev 
planlagt informations-møder for 
minearbejderne, så de var forberedte 
på, at vi dukkede op og kendte til 
formålet med spørgeskemaerne. 

Dagene i Camarines Norte startede 
godt med en velfungerende dag 
med de frivillige, der alle havde et 
stort kendskab til arbejdet med 
guldudvindingen, og som alle var 
rigtig engagerede, men trods vores 

forberedelser var der mange 
udfordringer. 

Det havde regnet kraftigt i en hel 
uge, hvilket betød, at minearbejdet i 
området næste var gået helt i stå. 
Ingen turde gå ind i tunnellerne for 
at hente malm ud, og da der derfor 
ikke var noget at forarbejde, stod 
minestationerne stille og halvtomme 
hen. 

Det gav os nogle seje dage, hvor vi 
vandrede langt i regn og mudder for 
at opsøge flest mulige minearbej-
dere. Heldigvis stoppede regnen 
under vores besøg, og de sidste to 
dage kom der gang i minestationer-
ne igen.

I klemme

Helt galt gik det, da der i slutningen 
af vores ophold blev vist en 
reportage på en landsdækkende tv-
kanal omkring small scale mining i 
et af de områder, hvor vi arbejdede. 
Reportagen gik på et andet emne 
end brugen af kviksølv, men 
desværre blev vores tilstedeværelse 
knyttet til reportagen, og den 
efterfølgende morgen blev vores 
hold mødt af det lokale politi, der 
frarådede os at gå ind i området, da 
de ikke længere ville garantere for 
vores sikkerhed. 

Heldigvis var vi næsten færdige 
med at interviewe i dette område, så 
for dataindsamlingen gav det ikke 
problemer, mere spændende er det, 
om BanToxics i fremtiden er 
velkomne i området. 

Når jeg ser tilbage på ugerne 
hernede, synes jeg, at det har været 
enormt spændende og lærerigt. Jeg 
er kommet tæt på BanToxics 
arbejdsmetoder, har fået et godt 
indblik i small scale gold mining og 
har besøgt nogle områder i 
Filippinerne, som ikke er let 
tilgængelige for turister. 

Samtidig har det været en tur fuld af 
udfordringer, især hvad angår 
dataindsamlingen, men jeg synes, at 
vi er kommet langt, og at vi har fået 
udarbejdet en god model for 
dataindsamlingen, som forhåbentlig 
kommer til at hjælpe BanToxics i 
deres videre arbejde. 

Nu glæder jeg mig til at komme 
hjem til Danmark og påbegynde 
arbejde med at analysere data og 
komme i gang med at skrive min 
opgave. 

Som medicinstuderende 
ved Københavns 
Universitet hørte jeg en 
spændende forelæsning 
med temaet ”arbejds-
medicin i u-landene” 
ved Erik Jørs, Diálogos. 

Kampen imod kviksølvet

Af Tilde Müller, studerende
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Reserver tid 21-22. januar 2012 til 

Diálogos Udviklingsseminar 
i Hinnerup ved Aarhus

fortsættes næste side

Af Jens-Peter Bregnballe, Hanne Christensen, Lisbeth Kallestrup og 
Janus Wejdling

Baggrund
På Diálogos’ generalforsamling 2011 var der enighed om et behov for øget 
fokus på organisationsudvikling i vore partnerorganisationer. Der blev 
nedsat en arbejdsgruppe med henblik på afholdelse af seminar om 
organisationsudvikling.

I de nye principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske 
civilsamfundsorganisationer fra Danida er der blandt andet fokus på, at vi i 
vores projekter og samarbejde med partnere i ”Syd” øger indsatsen med at 
bidrage til partnernes 

• egen organisatoriske opbygning og udvikling

• kapacitetsopbygning

• fremme organisationens evne til at indgå aktivt i deres respektive 
samfund via fortalervirksomhed og lobbyarbejde i forhold til at udtrykke 
forventninger til samfundets institutioner herunder myndigheder

• deltagelse i netværk med ligesindede organisationer

Danida vil i fremtiden kapacitetsanalysere danske 
civilsamfundsorganisationer, der modtager bistand fra Danida. Herunder 
vil der blive set på partnerskabstilgang mellem Diálogos og 
partnerorganisationer (værdibaseret/fagligt, styrker og udfordringer samt 
udvikling af partnerskabet). 

Desuden vil Diálogos blive vurderet på tematiske og/eller sektormæssig 
kapacitet.

Formål
Med baggrund i kravet om civilsamfundsinvolvering, organisations-
udvikling og partnerskabstilgang bliver vores forhold til vores 
samarbejdspartnere og vores måde at samarbejde på sat i fokus. 

Det overordnede formål med seminaret er at præsentere og arbejde med 
forskellige værktøjer i organisationsudvikling til brug for styrkelse af vores 
samarbejde med ”Syd-partnerne”. 

Ydermere er det hensigtsmæssigt, at vi i Diálogos bliver mere klar over, 
hvilken type organisation vi er - hvor er vores styrke, svagheder og vores 
særkende. 

Mål
• At de forskellige projektgrupper i Diálogos har tilegnet sig en større viden 
om, hvordan man kan bidrage til at styrke sine samarbejdspartnere i ”Syd” 
indenfor organisationsudvikling og fortalervirksomhed

• Deltagerne har brugt af nogle udvalgte værktøjer

• Refleksion over muligheder for organisationsudvikling i Diálogos 
gennem afprøvning af værktøjerne i organisationsudvikling på egen 
organisation

• Dannelse af fælles billede af Diálogos med en tydelig profil af faglig og 
værdimæssig karakter, herunder hvor organisationen er om 7 år.

Alle medlemmer af foreningen er 
velkomne. Læs på næste side om de 
praktiske forhold for at deltage.
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Spørgsmål til inspiration ved seminaret:
Hvad giver gejst for organisationen og for medlemmerne – ”What’s in it for me?”

Hvilken værdi bibringer vi vores partnere?

Hvad driver organisationen fremad? 

Hvordan sørger organisationen for dialog og involvering af medlemmerne? 

Hvad bidrager vi med, som er unikt? 

Hvad er der af positivt og negativt i Diálogos (i sammenligning med andre)?

Hvilke styrker og svagheder har vi som organisation?

Hvilke relationer har vi til omverdenen?

Vi gerne have, vores samarbejspartnere tager stilling til bæredygtighed, men forholder vi os nok til det selv?”

Hvem er vi ansvarlige overfor i dialogen?

Følgende filer kan downloades fra vores hjemmeside:

Principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer. Danida, januar 2011.

Positionspapir:’Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet’. Projektrådgivningen, 2011.

7 Videoer nu på YouTube

Global Health studenterne Regitze Pals og Lillie Darsoe har været to 
måneder i Bolivia for at optage videoer til deres studier og til brug for 
Plagbol og hele verden via YouTube. For at se dem, gå på YouTube.com og 
søg efter “Plaguialternativas” ... vores kanal.

De studerendes projekt blev i efteråret vist på en verdenskongres for 
medicinstuderende i København arrangeret af IMCC.

Praktiske forhold
Sted: Friskolen i Hinnerup, 
Damsbrovej 11, 8382 Hinnerup

Tidspunkt: 21-22. januar 2012 (kl. 10 
lørdag til kl. 14 søndag)

Alle medlemmer er hermed inviteret.

Facilitator: Søren Asboe, PRNGO

Guld-projekt i medierne

Artikler om Diálogos-projektet i Filippinerne er skrevet i både avisen.dk 
og på ulandssekretariatets hjemmeside. Det skete i forbindelse med 
lanceringen af Tom Heinemanns film om projektet: 

http://www.youtube.com/watch?v=ROaBcWj_0ls

Tidligere udviklingsminister 
Søren Pind truede sidste år med 
helt at skrotte dansk direkte 
bistand til Bolivia (og Nicaragua). 

Op til valget udtrykte Bolivias 
ambassadør Eugenio Poma 
Añaguaya sin bekymring ved et 
møde med Diálogos’ formand og 
næstformand refereret i avisen.dk.

Den nye regering agter at ændre 
den holdning, så Bolivia fortsætter 
med at modtage dansk støtte. 

Diálogos’ mangeårige arbejde i 
Nepal med Solu Khumbu Edu-
Communication project, er ved at 
rinde ud. 

Foreningens gruppe bag projektet 
er i færd med for det første at 
slutte processen og overveje, om 
der er kræfter og grundlag for at 
fortsætte med nye ideer.

Formand for Young Star Club 
Buddi Shrestha, som ses her, er 
lige så utrættelig som altid.
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Bestyrelse:
Marie Brasholt — formand
Erik Jørs — næstformand
Jens-Peter Bregnballe
Nikoline Høgsgaard
Dan Larsen
Tóra Dahl — suppleant 
Malene Tanderup — suppleant

Inger Ahnfeldt Mollerup — 
ekstern kasserer

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, Helene Probst, Anni Fjord, Hanne Sig 
Helms, Tóra Dahl.

Uganda/Bolivia/Pesticider: Erik Jørs, Flemming Lander (kasserer), 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, 
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.

Efterlysning aflyst!
Vi har skiftet kasserer til Inger Ahnfeldt-Mollerup, som har tilbudt at styre tallene 
efter Marie Rønde. Inger er læge og medlem af Karamoja-gruppen, hvor hun også er 
kasserer. 

Diálogos refunderer udgifter
 til transport (billigste offentlige) 

til og fra Hinnerup. 
Send rejsedokumentation til 

foreningens kasserer efter 
udviklingsseminaret.

Meld dig til :-)
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