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Diálogos

Diálogos har fået godkendt et nyt 3-årigt projekt i 
Nepal med en finansiering på 2,5 millioner kr. 
Projektet handler om sundt og miljøvenligt 
landbrug.

Projektet, der er et samarbejde mellem Diálogos og 
Icoeph, bygger på 8 års erfaringer hentet i både 
Bolivia og Uganda. Målet er at lære bønder at 
anvende færre og mindre giftige sprøjtemidler 
uden at miste udbytte.

FORTALERVIRKSOMHED

I Nepal har en teknisk indsats for sprøjtesvage 
dyrkningsmetoder været afprøvet gennem et årti, 
men der mangler fortalervirksomhed og 
folkeoplysning som kan udbrede en bæredygtig og 
”grøn” fødevareproduktion. 

Det aktuelle projekt fokuserer på awareness raising 
og advocacy blandt forbrugere, religiøse grupper 
og beslutningstagere for at fremme et sundere og 
bæredygtigt landbrug; på undervisning af 
sundhedspersonaler i forebyggelse, diagnostik og 
behandling af forgiftninger; og af bønder og  

pesticidsælgere i korrekt håndtering af 
sprøjtemidler, sprøjtesvage og økologiske metoder. 

Der samarbejdes bredt med lokale 
bondekooperativer, Røde Kors, læreanstalter, 
WHO og myndigheder. 

NYE PARTNERE

Diálogos har været aktiv i Nepal gennem en 
årrække med et sundhedsprojekt, men det nye 

projekt har et anderledes fokus, og derfor indleder 
vi samarbejde med en ny partner.

Der er tale om the Nepal Public Health Foundation 
(NPHF), der er en erfaren aktør. NPHF har en 
velfungerende sundhedsafdeling og er rutineret i 
at håndtere donationer fra FN, Nepals 
myndigheder og andre.

Som en del af indsatsen overfor civilsamfundet i 
Nepal vil driftsansvaret hvile på NPHF under 
supervision fra Diálogos. Organisationen skal 
styrkes indenfor de nye områder arbejdsmedicin 
og miljø.

OMRÅDE

Projektarbejdet vil foregå i 5 landsbyer i Chitwan-
området af Nepal, der er et af de mest pesticid-
intensive steder i landet. 

Over 80 procent af befolkningen i området er 
landbrugere. For hele Nepal gælder det, at 60 
procent er afhængige af landbrug, der udgør 
grundstammen i landets økonomi.
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Formandsnyt

Hvor megen fortalervirksomhed får man for 
25.000 kr?

Nogle gange skal man tænke nyt og 
utraditionelt og investere midler i gode 
ideer ...

For 25.000 kr inviterede vi i slutningen af 
august Martin Maturano, Bolivias 
vicesundhedsminister til Danmark, så han 
kan få en rundtur i vores sundhedsvæsen og 
lade sig inspirere til at indrette et offentligt 
sundhedsvæsen med praktiserende 
familielæger, specialiserede 
sygehusafdelinger mv. i sit eget land.

Som helt ung læge arbejdede Martin 
Maturano i nogle år i et af vores projekter i 
Bolivia. Hans politiske post giver en 
fantastisk mulighed for indflydelse. At vi 
kender Martin, giver os en fantastisk 
mulighed for at påvirke hans tanker om det 
bolivianske sundhedsvæsen.  

Under sit besøg holdt han foredrag for 
forskellige grupper af danskere. At hans 
besøg blev omtalt i diverse aviser er 
naturligvis dejligt, og vi fik i øvrigt stor ros 
fra CISU for imponerende pressedækning. 

Vi håber, at der kommer et mindst lige så 
vigtigt spin-off i Bolivia, så Diálogos med 
hjælp fra nogen af de mange, som Martin 
mødte på sin tur til Danmark, får lov at 
sætte et aftryk på landets fremtidige 
sundhedspolitik. 

For 25.000 kr kan man også gøre noget helt 
andet: Vi inviterede vores projektleder Annie 
Logiel fra Uganda med til Bolivia for at 
studere interkulturel medicin. 

Der er ingen tvivl om, at hun rejste hjem 
med kufferten fuld af indtryk og konkrete 
ideer til, hvordan den interkulturelle medicin 
i Uganda kan styrkes fremover; ligesom den 
er blevet det i Bolivia de seneste år. Læs 
mere side 6.

Dermed er Annie – ligesom Martin – blevet 
en styrket fortaler for de ideer, som Diálogos 
arbejder for. 

Lad ovenstående være inspiration til, 
hvordan vi i foreningen til stadighed kan 
prøve at finde nye veje til indflydelse og 
gennemslagskraft; to nødvendige elementer i 
arbejdet mod bedre vilkår for denne verdens 
fattigste.

Marie Brasholt
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Dr. Hugo er en stille mand, der har stor indflydelse. Gennem årene er mange liv blevet positivt berørt 
gennem hans indsats; direkte og indirekte. Han er en af Bolivias stærkeste brobyggere mellem 
traditionel og vestlig medicin. Han er leder af det socialmedicinske projekt CIMES.

Det var en herlig dag, da endnu 50 promotorer fra en stribe lokalsamfund i distriktet Poroma i 
november fik certifikater for vel gennemført uddannelse (se side 5), men mange andre er blevet 
påvirket af projektets indsats. Gennem 13 år har Diálogos støttet arbejdet.

Promotores uddanner sig ikke bare som lokale fortalere for bedre sundhed eller organisering. De 
udlever deres opgave så meget, at 70 procent af dem ender som lokale folkevalgte ledere.

Blandt tidligere ansatte og kursister tæller Hugo Loayza senatorer, folkevalgte lokalt og nationalt, 
borgmestre og den siddende vicesundhedsminister Martin Maturano. Selv har Dr. Hugo i en periode 
været borgmester i storbyen Sucre.

I den modsatte ende af spektret anser han sig med rette som en faktor i forbedringerne i Bolivias 
sundhedsvæsen. Børnedødeligheden i de områder, han har arbejdet, er faldet fra 360 pr. 1.000 
levendefødte til nu “kun” 64 gennem hans professionelle liv.

Livslang erfaring
Hugo Loayza har gjort hele turen personligt. Han flyttede for 35 år siden på landet i det nordlige 
Potosi og var den første og eneste læge i et kæmpe område de første fem år af sin karriere. Interessen 
for at hjælpe med sundheden i Bolivias fattigste områder er aldrig mindsket. 

“Vi har uddannet mange mennesker til at forbedre sundhedstilstanden,” siger han. “Vores erfaringer 
og resultater kan overføres til andre områder, og det er de blevet.” Han understreger, at samarbejdet 
med Diálogos og støtten fra DANIDA har været uvurderlig. “Det eneste problem er, at det holder 
op.”

Det er ikke sådan, at 64-årige Hugo Loayza nu lader sig pensionere. Han er fortsat chef for en klinik i 
centrum af Sucre, hvor det vrimler dagligt med patienter. CIMES driver en privat selvfinansieret 
sundhedsforsikring for 15.000 fattige, blandt andet mange tjenestefolk og 30.000 studerende.

Dr. Hugo Loayza, 
CIMES, takker af 
efter 13 års 
samarbejde  med 
Diálogos
Af Dan Larsen

Websiden medicinaintercultural.org, redigeret af Prodeco-CIMES, går 
hastigt fremad. De sidste 4 måneder er der vist 70.000 sider for 43.000 
gæster. Af dem kom 16.500 fra Bolivia - resten fra andre spansktalende 
lande som Peru og Mexico.

http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
mailto:sekretariat@dialogos.dk
mailto:sekretariat@dialogos.dk
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I forbindelse med mit speciale, som jeg skriver i fagene Internationale 
Udviklingsstudier og Geografi på Roskilde Universitet, skrev jeg i maj 
måned 2012 til Marie Brasholt fra Diálogos. Mit speciale omhandler, 
hvilken indflydelse adgang til vand har på lokalbefolkningens levevilkår 
i rurale områder af Bolivia. Jeg skrev til Marie i håb om at få etableret 
kontakt med en lokal organisation i Bolivia, så jeg kunne indsamle data 
til specialet. 

På feltarbejde i Poroma

Mængden af data jeg fik indsamlet var meget mere, end 
jeg havde forventet, og det skyldes udelukkende et 
fantastisk godt samarbejde med Diálogos og CIMES og 
de meget tætte relationer og kendskab til hver enkelt 
lille landsby. 

Udover en solid mængde data sidder jeg nu tilbage med 
følelsen af at have fået venskaber for livet og et unikt 
indblik i de barske levevilkår, der er virkeligheden for 
befolkningen i Poroma. Det giver mig samtidig også et 
ansvar for at videreformidle disse levevilkår, både som 
akademiker og som medmenneske. 

Tak for jeres hjælp, råd og vejledning! Speciale forventes 
at være færdigt i maj 2013.

De bedste hilsner fra
Julie Marie Rasmussen
jmarier@ruc.dk 

Få dage efter jeg havde skrevet, fik jeg et positivt svar og fik 
tilsendt en baseline for projektet i Poroma. Herefter gik det 
rigtig stærkt: Jeg blev sat i kontakt med CIMES og Hugo 
Loayza, og d. 17. juni stod jeg i Sucre klar til syv ugers intensivt 
feltarbejde. Tre dage efter gik turen mod Poroma sammen med 
et hold af engagerede og dygtige medarbejdere. 

Sammen med CIMES-holdet blev jeg inkluderet i alle 
hverdagens aktiviteter som omfattede undervisning i 
organisering, kvindemøder, vaccination af kvæg, fremstilling af 
helbredende salver og cremer og 1. hjælpskurser m.m. 

Ude i landsbyerne blev jeg inviteret på lokale egnsretter og chicha 
(hjemmebrygget majsøl) hos de meget gæstfrie bønder, mens jeg fik lov 
til at interviewe dem om manglen på vand, og hvilken betydning det 
havde for deres liv. Historierne var mange og rørende, men trods 
omstændighederne var der altid plads til grin og interesserede 
spørgsmål omkring mig og den verden, jeg kommer fra. Der blev især 
stillet spørgsmål til begreber som landbrugsstøtte og ligestilling på 
arbejdsmarkedet. 

Hjemme i Poroma planlagde CIMES-holdet og jeg, hvad der skulle ske 
i den kommende måned. Herudover lavede vi mad sammen og 
snakkede en del om det, vi havde oplevet i løbet af dagen. Jeg tilbragte 
mange aftener i godt selskab, mens jeg fik forklaret, hvilke sociale og 
kulturelle sammenhænge, som påvirkede landet. 

Jeg følte mig i gode hænder, mens jeg var af sted med CIMES-holdet, 
som bestod af en almen læge og naturmediciner, en biokemiker, som 
underviste i organisering og en chauffør, som alle var vellidt at 
lokalbefolkningen. Diálogos’ indflydelse var at se, hver gang vi kom på 
besøg: Stort set alle promotorer bar en skuldertaske til deres notesbøger 
med et Diálogos-logo, og der blev interesseret spurgt ind til alle jer, som 
tidligere har besøgt dem.   

I løbet af min tid i felten lykkedes det mig at indsamle 35 
spørgeskemaer og gennemføre 22 interviews, et utal af observationer 
og uformelle samtaler fra lokale møder med promotorer og 
kvindegrupper. 

mailto:jmarier@ruc.dk
mailto:jmarier@ruc.dk
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JA, det skal de, fordi forskning eller 
”dokumentation af effekten af det 
man laver” er nødvendigt, hvis 
bæredygtige resultater og en 
spredning af projekterfaringer skal 
opnås med et rimeligt udgiftsniveau.

Gennem dokumentation kan selv 
ganske små NGO-projekter opnå en 
effekt, der ligger langt ud over 
størrelsen af de midler, de har fået 
bevilget; og det ikke kun i projekt-
området men også i andre lande, 
hvor lignende problemstillinger 
optræder.

Vær ej ræd
Forskning forskrækker ofte folk, 
fordi forskere tit opfattes som 
nørder, der sidder i deres elfenbens-
tårne fordybet i et problem som kan 
virke langt fra virkeligheden. For 
nogle kan det være svært at se, at 
forskningen kommer befolkningen 
til gode. 

Men sådan behøver det ikke at være! 
Ideen med at dokumentere effekt og 
effektivitet af det, man laver, er 
grundlæggende for godt arbejde, 
både  i pilotfasen af et projekt og 
gennem projektperioden. På den 
måde kommer erfaringerne andre til 
gode. Kalder vi det ”dokumenta-
tion” frem for ”forskning” er det vel 
ikke skræmmende. 

Dokumentation
I Diálogos og Icoephs projekter har 
vi gennem i hvert fald de sidste 10 år 
forsøgt at dokumentere effekten af 
vores indsats forud for opstart af en 
aktivitet, under projektforløbet og 
ved evalueringer. Disse oplysninger 
har især været vigtige i forbindelse 
med fortalervirksomhed overfor 
politikere og beslutningstagere, 
lokalt, nationalt og internationalt. 

Resultaterne er blevet kendt og i 
visse tilfælde har det ført til 
handling. 

F.eks. har vi set ministerier ændre 
praksis om rådgivning af bønder, og 
undervisningsteder har ændret  
læseplaner og materialer. Men også 
for selve målgruppen er det vigtigt, 
at vi kan dokumentere indsatsen 
virker , hvis vi som en del af et 
projekt gerne vil ændre en adfærd. 

Viden tæller
Det skal kunne ses og føles, at det 
betaler sig at investere tid og penge i 
ny teknologi og nye vaner, ellers er 
gamle praksisser og vaner svære at 
bryde. 

De fleste vil se med deres egne øjne 
og i deres eget land, at det nytter 
noget, før virkelige ændringer kan 
tænkes at ske, og det gælder for både 
beslutningstagere og målgrupper.

Som sideeffekt har mange 
studerende og professionelle fra 
både donor og modtagerlande fået 
lejlighed til at medvirke i disse 

projekter; en erfaring som i visse 
tilfælde er bestemmende for deres 
fremtidige interesseområder og 
kommende positive kontakter. 

I Diálogos’ og Icoephs sundheds- og 
miljøprojekter har det f.eks. drejet sig 
om at finde ud af, om man tjener 
mere på dyrkning af en hektar 
kålhoveder med vanlig brug af 
sprøjtemidler sammenlignet med 
sprøjtesvage eller økologiske 
teknikker? 

Om det ugiftige borax giver et større 
udbytte af guld, når det erstatter det 
giftige kviksølv i guldudvinding i 
små miner? 

Om antallet af forgiftningstilfælde 
mindskes, hvis man bruger mindre 
giftige midler, bedre hygiejne og 
personlig beskyttelse? 

Om SMS beskeder virker i folke-
oplysningskampagner om graviditet 
og forgiftningsrisici? 

Om effekten af et undervisnings-
forløb på målgruppens viden og 
praksis ved almindelige folke-
sygdomme i lokalområdet mv. 

Udvind erfaringer
Det drejer sig oftest om at interviewe 
et vist antal mennesker før og en vis 
tid efter en projektaktivitet og så 
registrere forskellene, vel vidende, at 
der kan være andre ting, der 
forstyrrer billedet. Den slags forsø-

ger man at tage højde for i sin 
planlægning og analyse af resulta-
terne. I bund og grund er almindelig 
kendskab til procentregning 
tilstrækkeligt.

Skabes der en rimelig god dokumen-
tation, er andre interesserede i at 
bruge erfaringerne i deres NGO-
projekter; eller den ny viden kan 
spredes via virtuelle platforme som 
WHO, FAO, YouTube, open source 
m.fl. 

Diálogos og Icoeph har fået hjælp af 
forskere fra danske universiteter og 
de arbejdsmedicinske klinikker m.fl.. 
Jeg ved, at der ligger mange 
ressourcer gemt i den verden. 

Forskerne vil gerne bidrage med det, 
de nu er bedst til, nemlig 
dokumentation af det vi andre 
render rundt og laver ude i den store 
verden

Bedre brug af midler
NGO’er må væk fra et ”vi tror nok, 
det virker” til et ”vi ved med ret stor 
sandsynlighed, at det virker”. 

Den rene empiriske tilgang, der 
bygger på erfaring og tro, bør 
suppleres med systematisk viden 
om, hvad der virker, og hvad der 
ikke virker. 

På den måde kan de midler, vi 
anvender til bistand, bruges mere 
effektivt på at opnå blivende 
forbedringer i verden.

Skal danske NGO’er forske? 
Af Erik Jørs, overlæge, 
Arbejdsmedicinsk Klinik, 
OUH

Kunden  på markedet aner ikke, at tomaterne nærmest er giftige, fordi de er sprøjtet lige før plukning. 
Diálogos har koordineret forskning om gift-rester i grøntsager sammen med projektet Plagbol.

Tomaterne her er plettede af 
sundhedsskadelige sprøjtemidler
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50 promotorer får certifikater
Der var budt til stor fest i Poroma, Chuquisaca, da CIMES og Diálogos i november uddelte eksamensbeviser til 50 promotorer, der har gennemgået 
kurser i sundhed, traditionel medicin, fødselshjælp, landbrug og organisering. Alle var samlet til musik, dans, ritualer for Moder Jord og et godt 
måltid. Ikke mindst var der mange taler af fremmødte lokale autoriteter samt ledelsen af CIMES, dr. Hugo Loayza, dr. José Daza, formand for 
Diálogos, Marie Brasholt, Dan Larsen og Annie Logiel, projektleder fra vort tilsvarende projekt i Uganda.



S Y G E P L E J E R S K E R  M Ø D E S

Side 6 Diálogos Nyt

Af Hanne Christensen

Gloria Rivera er ny medarbejder i Prodeco med ansvar 
for Chaco-området i den sydøstlige del af Bolivia, et nyt 
område for Prodeco både som økosystem og kulturelt. 
Gloria Rivera er guaraní, en af de 3 store indianske 
kulturer i Bolivia. 

Gloria er uddannet sygeplejerske og har før arbejdet i et 
ambulancehold. For lidt over 6 måneder siden blev hun 
valgt som ansvarlig for sundhedsrådet i guaraní-
bevægelsen. Om nogen kender hun forholdene i sit 
lokalområde.

“Jeg er født som slave. Mine forældre og mine 
bedsteforældre døde alle som slaver. Jeg undslap som 18 
årig. Vi skjulte os om natten, så stak vi af og kom langt 
væk. Der var en guaraní-organisation, som vi tog hen til. 
Herremanden kunne ikke fjerne os derfra,” fortæller 
hun.

“Det er mishandling på enhver måde. Herremændene 
behandler dig ikke godt, ingen mad, intet sted at sove og 
heller ikke noget tøj. Og ingen løn.”

Gennembruddet
“Da jeg var 18 år deltog jeg i et møde, der handlede om 
at forsvare slaverne. Det har givet mig styrke. Hver dag 
er jeg fyldt op at min trang til at nå mine mål. Jeg kan 
ikke acceptere uretfærdighed, jeg reagerer simpelthen, 
når jeg ser noget uretfærdigt. Vi har alle sammen de 
samme rettigheder.”

“For eksempel, så har vi guaraní-kvinder kun kunnet 
være suppleant i organisationen, og vi havde slet ikke 
mulighed for at lave noget. Men jeg har fået indført  i de 
nye vedtægter om selvbestemmelse for guaraní-folket 
på provinsniveau, at en kvinde også kan blive udnævnt 
som leder.” 

“Før sagde man, at en kvinde ikke kunne blive 
præsident for guaraní-folket, men det kan vi nu. I 
starten var jeg alene om det, men nu er vi 8 kvinder, der 
stiller kravet. 

Sidste år blev 1 kvinde valgt som ansvarlig for 
kønsroller, og i år er vi 2 kvinder med ansvar, - 1 for 
uddannelse og 1 for sundhed og den sidste er mig, 
Gloria,” forklarer hun.

“Som kvinde med ansvar skal du opføre dig godt, du 
må ikke drikke eller gå med andre mænd end din egen. 
Mænd gør bare, som de vil.”

Ambitioner
Arbejdet for Prodeco er ikke et endeligt mål for Gloria 
Rivera. Hun vil forandring for sit folk.

“Jeg vil gerne opnå en lederpost som folkevalgt på 
provinsniveau eller også på nationalt plan. Jeg vil være 
ved siden af landets leder som kvinde og som guaraní. 
Jeg håber, at det vil lykkes for mig.”

“Jeg har opnået styrke. Mændene siger til deres koner, at 
de skal holde op med at arbejde udenfor hjemmet. Men 
jeg er frigjort, for jeg kender mine rettigheder som 
kvinde.”

Nogle indtryk af et første besøg i Bolivia er personlige, andre er observationer, der undrer. 
Professionelt har Annie Logiel fået kufferten fuld af inspiration, som hun praktisk kan 
bruge i sin hjemegn Karamoja, Uganda.

“Vi rejste i timevis og mødte overhovedet ingen mennesker. Det så slet ikke ud til, at skoler 
har legepladser. Tandhygiejnen i Bolivia er meget dårlig. Jeg er overrasket over lighederne 
ved fødsler med Guaraní-folket. Når floderne stiger er der ingen hjælp at hente i 
landsbyerne.” 

Bolivia er længere fremme end Karamoja, mener Annie Logiel.

Ideer med hjem
Annie Logiel, leder af Diálogos’ Uganda-projekt KATHES (nu omdøbt til KIMHEKOP - 
udtales KimCop), tilbragte to uger i Bolivia sammen med udsendte fra Danmark og vores 
partnere i både La Paz og Sucre. Punkter hun er imponeret over:

* Vi har også kvindegrupper i Karamoja, men jeg besøgte et bageri organiseret af 20 
kvinder. De fik det til at løbe rundt økonomisk ved at sælge brød. Vi har grupper, der 
fremstiller smykker, men kvinderne ved ikke, hvordan man sælger.

* De bolivianske projekter fremstiller gode informationsmaterialer. Vi plejer at købe dem, 
men fremover vil vi lave dem selv.

* CIMES og Prodeco projekterne arbejder sammen om et web site, der promoverer 
interkulturel medicin. Vi vil gerne være med til den slags.

* Det er tydeligt, at for eksempel Plagbol bevæger sig fra “primitive metoder” ved 
fremstilling af pesticider til mere professionel masseproduktion. Jeg har set det fungere.

* I Karamoja har vi ingen brug af pesticider, fordi folk ikke har råd til at købe dem. Vi har 
heller ikke gødning eller overrisling. Jeg tror, vi kan samle ideer op i Bolivia og 
introducere dem til havebrug.

* Indenfor fødselshjælp er Bolivia kommet langt. I Karamoja er man først begyndt at tale 
om det nu. Mit projekt har ændret det.

* Bolivia har udviklet regler for registrering af traditionelle helbredere. Dem har jeg med 
hjem oversat.

* Det er imponerende, hvordan Prodeco arbejder med aftaler med offentlige myndigheder, 
universiteter og politiske organisationer. Det vil jeg også have - vi taler bare med dem.

* Tanken om at få vestligt uddannede læger til også at kunne traditionelle metoder er ny 
for mig. God idé at åbne for holdningerne.

* Jeg oplevede at se, hvor glade traditionelle helbredere var for at modtage certificeringer 
af deres færdigheder. Det mangler vi fuldstændig i Uganda.

Jeg blev født som slave 
og hele min familie er 
døde uden rettigheder

Jeg er meget inspireret af mit besøg

Hvor forskellige Gloria Rivera, guaraní fra Bolivia, og Annie Logiel, karamojong fra 
Uganda, end synes, handlede deres samtale ved første møde om de mange ensartede 
ting, de havde oplevet - både i deres personlige liv og karriere og i deres arbejde som 
sygeplejersker, jordemødre og sundhedsledere ved Diálogos projekter.

Af Hanne Christensen

Af Dan Larsen
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Vi venter stadig på systemet

             

I Bolivia er langt over 1.000 traditionelle helbredere blevet certificerede af myndighederne, så de nu kan udføre deres job fuldt ud 
legalt i klinikker, sundhedscentre og hospitaler side om side med læger og sygeplejersker. Integrationen af de to metoder og den 

gensidige respekt er vanskelig at opnå. 
Gennem 16 år har Diálogos’ partnere i provinsen Chiquisaca været en faktor indenfor traditionel og interkulturel medicin. Da 

faggruppen i november organiserede sig under sundhedsvæsnet, var deltagerne altovervejende fra Diálogos’ to toneangivende 
partnerorganisationer, PRODECO og CIMES.

“Bolivias meget omtalte 2-strengede sundhedssystem er ikke startet endnu, og formuleringen af det er end 
ikke færdigt!”, sukker Prodecos nye leder Angel Choque. “Evo Morales har været præsident i 7 år, og indtil 
nu har han kun agiteret for et tostrenget sundhedssystem gennem SAFCI – Interkulturel Sundhed for 
landbefokningen, men systemet er på ingen måde ført ud i livet.”

Prodeco har i årevis været førende indenfor integration af vestlig og traditionel sundhedsviden og er 
anerkendt som sådan. Men det nationale system med interkulturel medicin lader vente på sig. I mellemtiden 
syder og bobler det i græsrødderne, hvor de traditionelle organiserer sig, som det ses nedenfor også opildnet 
af sundhedsmyndighederne.

Målet for Prodeco
“Jeg vil påvirke den politiske dagsorden på nationalt niveau og konsolidere samarbejdet og koordineringen 
med viceminsteriet for traditionel og interkulturel medicin. Ministeriet skal inddrage den metode, Prodeco 
motiverer sine samarbejdespartnere på lokalt niveau på. På den måde kan Prodeco påvirke 
sundhedspolitikken, så de tradionelle helbredere bliver inddraget i det offentlige sundhedstilbud,” forklarer 
han.

Angel Choque forventer at vedtagne love rent faktisk bliver ført ud i livet. Han ønsker, at Prodeco løfter sig til 
et niveau, hvor oganisationen sammen med andre aktører får den traditionelle medicin implementeret. 
Traditionelle helbredere skal deltage på lige fod med det offentlige sundhedspersonale i det tostrengede 
sundhedssystem. 

“Men det kræver, at de traditionelle helbredere får forbedret deres kompetencer. Dette vil øge deres selvtillid, 
og på baggrund heraf bliver deres ansvarlighed øget, og de vil kunne tilbyde en profesionel behandling. Alt 
dette for at nå Prodecos udviklingsmål; at forbedre befolkningens sundhed.”

Vokser og vokser
Prodeco er i sin tredje fase. Projektet er vokset fra 57 landsbyer i første fase, til 533 i anden fase og nu 930. 
Målet er at organisere de traditionelle helbredere og genskabe respekten for den traditionelle medicin.

Læs mere om Prodeco og vicesundhedsminister Martin Maturanos planer på www.Dialogos.dk.

Traditionelle helbredere organiserede sig i november

Angel Choque er den nye leder af 
projektet Prodeco i Bolivias Chuquisaca 
provins. 

Dr. Angel har været med i projektet i 7 år, 
og før Prodeco arbejdede han indenfor 
det offentlige sundhedssystem i den 
nordlige del af Potosí-provinsen som 
ansvarlig for sundhedstilbud. 

Han har også arbejdet i 3 sundhedshuse i 
Sucre og er uddannet læge, dog mangler 
han at færdiggøre sit afgangsspeciale. 
Angel er gift og har 3 børn.

Af Hanne Christensen

http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
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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
Dan Larsen
Louise Hindenburg
Birgitte Zwicky-Hauschild
 — suppleant 
Astrid Møldrup — 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

www.dialogos.dk/omdialogos/melddigind-til/

Indbyd medlemmer
Der er to slags medlemmer i vores forening. 

Støttemedlemmer og så aktivisterne, der går ind i 
arbejdet med de enkelte projekter.

Nogle vælger at “se os an”, hvorefter de bliver 
aktive i det frivillige arbejde. 

Begge grupper er meget velkomne.
Del nyhedsbrevet med venner og familie, så de 

kan se, at vores arbejde skaber resultater. 
Vær med - indbyd nye medlemmer.

fødevaremarked

Af
s: 

 Fø
de

va
re

m
ag

as
in

et
 

Pe
de

r S
kr

am
s V

ej
 4

 
52

20
 O

de
ns

e 
SØ

R
et

u
rn

er
es

 v
ed

 v
ar

ig
 a

d
re

ss
eæ

n
d

ri
n

g

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/guldgravere: 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.

Nepal/pesticider: Anshu Varma, Dinesh Neupane, Birgitte Zwicky 
Hauschildt, Erik Jørs.

mailto:sekretariet@dialogos.dk
mailto:sekretariet@dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk
http://www.dialogos.dk/omdialogos/melddigind-til/
http://www.dialogos.dk/omdialogos/melddigind-til/

