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NYT FRA FORMANDEN
Tekst: Erik Jørs
Formand for Diálogos

Udenrigsministeriet har lagt en ny 
udviklingspolitisk og humanitær 
strategi til høring ( Se udkastet på link: 
http://um.dk/ ) baseret på de 17 FN 
verdensmål for udvikling i perioden 
2015-30. Diálogos har deltaget aktivt 
i møder og resultatet er med vore øjne 
positivt for så vidt angår de ’fattige 
men stabile lande’, som Diálogos 
arbejder i. 4 af de 17 mål er særligt 
prioriterede nemlig mål 1 (afskaf 
fattigdom), mål 3 (sundhed og trivsel), 
mål 5 (ligestilling mellem kønnene) 
og mål 8 (anstændige jobs 
og økonomisk vækst), og 
de er alle i tråd med 
vores arbejde.
 
NGO bistand 
er imidlertid et 
eksperimentarium 
og kan ikke sættes 
i bås eller låses 
fast af for snævre 
milleniummål, der 
ofte også lapper ind 
over hinanden? Sundhed 
kan vel næppe tænkes uden 
rent vand og gode sanitære forhold, et 
rent miljø eller sund og rigelig mad?
 
I vores høringssvar til strategien er 
flg. fremhævet omkring NGO’erne/
civilsamfundet:

— NGO bistand må ses som 
et eksperimentarium, hvor vi i 
samarbejde med lokale partnere 
kan afsøge og udvikle systemer og 
værktøjer, der kan inkludere fattige 
og marginaliserede befolkninger, 
for at sikre en retfærdig udvikling 
indenfor undervisning, sundhed, 
landbrug, grøn energi, miljø m.v., 
som alle er vigtige områder, hvor 
danske NGO’er har en særlig 
erfaring. Diálogos har gode erfaringer 
med først at udvikle strategier i 
lokalområder til forebyggelse af 
globale problemstillinger f.eks. med 

forgiftninger pga. sprøjtemidler og 
kviksølv for senere at få inkluderet 
disse strategier i nationale strategier. 
Derigennem skabes bæredygtighed og 
for relativt få bistandskroner opnås stor 
indflydelse.  

— NGO’ernes styrke er folkelighed 
men ofte også et højt fagligt niveau, 
hvor NGO’er formår at tiltrække og 
inddrage fagmiljøer, der ellers ikke 
ville bidrage til global udvikling. 
Disse miljøer har Diálogos fundet på 
universiteter indenfor sundhedsvæsenet 
og i skolerne og har på den måde øget 

danske skolebørns, studerendes og 
fagfolks kendskab til global 

udvikling. Erfaringer 
fra Diálogos’ 

arbejdet formidles 
nu i fagkredse 
i Danmark 
samt globalt i 
undervisning, på 
konferencer og 
i videnskabelig 

litteratur, samt i 
populære artikler 

skrevet og formidlet 
af samarbejdspartnere i 

projektlandet og i Danmark.
 
— NGO’erne har en høj effektivitet 
per bistandskrone, dels fordi 
projektindsatserne ikke blot 
realiseres i et geografisk defineret 
lokalt projektområde men ofte også 
når videre gennem mainstreaming 
nationalt eller/og formidling globalt. 
Inddragelse af fagligt kompetente 
samarbejdspartnere og fokus på 
samarbejde i netværker inkluderer 
aktiviteter og arbejdskraft, der ikke er 
finansieret af donor, men finansieres 
selvstændigt af samarbejdspartnerne. 
Diálogos og samarbejdspartnere 
har formået at mainstreame 
projekterfaringerne ikke blot i 
samarbejdslandet men også i Danmark, 
hvor erfaringerne danner grundlag for 
indførelse af globale problemstillinger 
i sundhedsundervisning på tre 
af landets universiteter. Globalt 

samarbejder Diálogos gennem 
Diálogos medlemmer og netværk med 
FN, internationale organisationer og 
NGO’er om forgiftningsforebyggelse 
indenfor landbrug og minedrift. Alle 
ovennævnte er eksempler på aktiviteter 
der ligger udover donorfinansiering til 
enkelt projekter/aktiviteter.

Vores ønske til Dansk 
udviklingsbistand er derfor at 
politikerne har ovennævnte i tankerne, 
når der prioriteres i dansk bistand og 
husker på NGO’ernes styrker – de er 
billige i drift, de har mulighed for en 
stor faglighed, de sikrer folkeligheden 
i bistanden og de har potentielt stor 
gennemslagskraft og bæredygtighed i 
deres projekter.

Foto: J.P. Bregnballe

”Globalt 

samarbejder Diálogos 

gennem Diálogos medlemmer 

og netværk med FN, 

internationale organisationer 

og NGO’er....” 
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DIÁLOGOS´ PROJEKTER 2016
                                                                     
Land Uganda Uganda Bolivia Bolivia Filippinerne

Projekt Karamoja Pesticide use, 
health and 
Environment

Healthy 
food and 
environment

Folkesundhed i 
Bolivia

Mercury- free 
gold mining

Samarbejdspartner Kimhecop UNACOH Plagbol Prodeco Bantox

Bevilliget beløb i kroner 3.748.702,00 4.862.801,00 3.996.148,00 4.999.735,00 3.499.131,00

Donor CISU CISU CISU CISU CISU

Projektstart 01./07. 2013 01./10.-2013 01./01.-2014 01./01.-2016 01./07.-2014

Projektslut 30./06. 2017 30./09.-2017 31./12.-2016 01./01.-2019 30./06.-2017

Kontaktperson Louise Erik Erik Annie Rasmus

Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær

Romantikken blomstrer på Ærø, siges der. Det er øen, hvor mange vælger at sige ‘JA’ til en skøn 
arbejdsweekend med Diálogos lørdag & søndag den 27.-28. august 2016. 

Så kom med og sæt dit præg på de nye ansøgninger til CISU. Vær med i udformningen af 
udviklingsprojekterne fra starten af. Arbejdsweekenden bliver afholdt hos den nyvalgte formand for 
Diálogos, Erik Jørs, på Præstegården Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing, Ærø.

På tapetet er erfaringsudveksling mellem grupperne, fokus på fortalervirksomhed og en kritisk gennemgang af de nye 
ansøgninger, som Diálogos forventer at aflevere til CISU den 15. september i år. Foreløbigt barsler vi med ideen om at 
ansøge - fase 2 af Plagbol-projektet i Bolivia, - fase 2 af Nepal-projektet ved CISUs civilsamfundspulje, samt kviksølvfri 
guldminedrift ved klima-og miljø-puljen.
 
Hvem ved? Måske bliver der tid til at nyde et glas vin, solen og saltvandet!
 
Vær aktiv – gør en forskel og tag med!

ERFARINGSUDVEKSLING OG SOLSKIN

Diálogos har projekter i Uganda, Bolivia, Nepal og Fillipinerne
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DEN SOCIALE OG KULTURELLE 
KONSTRUKTION AF SYGDOMMEN
Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos men ikke mindst 
antropolog

Resumé
Den traditionelle healer er ofte det 
første valg, når sygdommen rammer. 
Erfaringerne viser at sundhedsforholdene 
forbedres markant, når det traditionelle 
og biomedicinske system samarbejder. 
Artiklen fokuserer på Diálogos´ 
sundhedsprojekter i Uganda og Bolivia og 
forklarer hvorfor forfædreånder og ritualer 
kan indvirke på sygdom og sundhed i en 
kulturspecifik sygdomsfortælling.
   
Diálogos sundhedsprojekter i Uganda 
og Bolivia
Diálogos har arbejdet med interkulturel 
medicin i såvel Uganda som Bolivia 
i mange år. Erfaringerne viser at 
sundhedstilstanden forbedres, hvis 
man samarbejder mellem de to 
medicinske systemer; det traditionelle 
og det biomedicinske og bygger 
bro mellem sundhedsforståelserne. 
Den traditionelle healer er ofte det 
første valg, når sygdommen rammer. 
Patienterne søger hjælp hos deres egen 
healer frem for sundhedsklinikken. 
Adgang til vand, sanitet og basale 
hygiejniske forhold er mangelfuld, 
og der er stor mangel på kvalificeret 
arbejdskraft og økonomiske ressourcer. 
Fattigdomskriterierne sætter deres spor 
i sundhedstilstanden. Samarbejde og 
koordinering mellem de to medicinske 
sektorer i den primære sundhedssektor 
er derfor nødvendig for at udvikle 
behandlingsmulighederne og nedsætte 
børne- og mødredødeligheden i 
udviklingslandene. For bedre at forstå 
de kulturelle udfordringer inden for 
sundhedsområdet arbejder Diálogos 
med uddannelse af traditionelle 
helbredere og fødselshjælpere, både i 
Uganda og Bolivia.
Diálogos samarbejdspartner 
KIMHECOP i Uganda arbejder 
med at opbygge tillid mellem 

de to medicinske systemer 
gennem forskning, uddannelse 
og træning af de traditionelle 
jordmødre i bedre hygiejne, for 
at nedsætte mødredødeligheden. 
Der afholdes kurser om væsentlige 
sundhedsrelaterede emner for 
kvindegrupper og for de traditionelle 
helbredere/fødselshjælpere, ligesom der 
undervises i demokratiske rettigheder. 
Målet er igennem sundhedsarbejdet 
at medvirke til en styrkelse af 
fredsprocessen og den demokratiske 
udvikling.  Projektet foregår i Karamoja 
regionen, hvor befolkningen lever som 
hyrder og seminomader. Området har 
været plaget af konflikter om ejerskab 
af kvæg, borgerkrig, mangel på mad 
og vand samt naturkatastrofer i årtier. 
De fleste børn dør af diarré, som 
især forekommer i regnsæsonen fra 
marts til august, hvor menneskelige 
ekskrementer fra buskene og kvæget 
medfører utallige fluer, som overfører 
bakterier. I Karamoja anslåes adgang 
til sundhedscentre til kun at gælde 
en fjerdel af befolkningen, og statens 
sundhedsfaciliteter er koncentreret i 
byerne. Sundhed er midlet til at give 
befolkningen ressourcer til at indgå 
i demokratisering og fredsskabende 
virksomhed. 

I Bolivia arbejder Diálogos´ 
samarbejdspartner Prodeco med 
quechua- og guaraniindianere. 
Størstedelen af landsbyerne har ikke 
et sundhedstilbud i deres egen landsby, 
og patienterne har lang transport 
for at nå frem til et sundhedscenter. 
Blandt guarani-indianerne er der 2 
sundhedscentre og 18 sundhedsposter 
til 76 kommuner. Regeringen har 
lanceret en ny ambitiøs sundhedslov, 
der arbejder med et interkulturelt 
sundhedsbegreb og giver ret til at 
praktisere traditionel medicin. Ifølge 
loven skal de traditionelle produkter 
kvalitetssikres, helbrederne skal 
registreres og certificeres, og dette 

arbejde har Prodeco været i gang med 
siden 1994 og arbejder nu tæt sammen 
med Viceministeriet for Traditionel og 
Interkulturel Medicin.

Sygdomsårsager i de to lande er:

Uganda 
BNP 572 USD 
(verdensbanken 2013) 
Sygdomsårsager 
• Infektionssygdomme
• Luftvejssygdomme
• Malaria
• Fejl- og underernæring blandt 

børn 

Bolivia
BNP 2.200 USD 
(verdensbanken 2012)
Sygdomsårsager
• Infektionssygdomme 
• Luftvejssygdomme
• Struma
• Sydamerikansk sovesyge 

(forårsaget af parasitten 
Trypanosoma cruzi) 

• Tuberkulose
• Fejl- og underernæring blandt 

børn 
 
Medicinsk pluralisme
Ethvert samfund opererer med flere 
forskellige medicinske systemer, der 
sameksisterer. Antropologen Arthur 
Kleinman (1980:50) taler om tre 
sektorer i det pluralistiske medicinske 
sundhedssystem: Den folkelige, den 
folkemedicinske og den professionelle 
sektor.
1)    Den folkelige behandlingssektor: 

Den største og mest dynamiske 
sektor omfatter al kurativ ikke 
specialiseret viden. I denne sektor 
konstaterer patienten sygdommen 
og benytter sig af gamle husråd. 
Det anslås at 70-90 % af alle 
sygdomme bliver behandlet her. 
Når patienten vælger at gå videre 
med sin behandling, er valget 
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af næste sektor betinget af den 
specifikke sygdomsopfattelse. 

2)   Den folkemedicinske sektor:  
I Danmark er denne sektor 
kendetegnet ved det alternative 
sundhedssystem, specialiserede 
fagfolk og eksperter. I Uganda 
og Bolivia udgøres sektoren af 
traditionelle helbredere, empiriske 
jordmødre, spåmænd og urtelæger 
som arbejder udenfor det 
professionelle system. 

3)   Den professionelle sektor: 
 Den biomedicinske 

sundhedssektor: Hospitaler, 
sundhedsklinikker, praktiserende 
læger.

 
Grænserne for de tre sektorer er 
udflydende, ligesom behandlerne er 
specifikke for de enkelte kulturelle 
kontekster. Patienterne benytter 
sig ofte af flere behandlere, lige fra 
empiriske jordmødre, spåmænd, til 
hospitalerne i byerne osv. Hvilken 
behandling de i sidste ende vælger, 
afhænger af mange faktorer fra 
fortællingen om årsagerne til hvorfor 
de blev syge, geografisk afstand eller 
den kulturelle forståelsesramme. I 
mange fjerntliggende landsbyer i 
andesbjergene er de traditionelle 
helbredere ofte den eneste ressource, 
ligesom moderne lægemidler og 
hospitaler ofte er utilgængelige 
for en stor del af den afrikanske 
befolkning. Det er derfor strategisk 
vigtigt at forene de to medicinske 
systemer og inddrage den traditionelle 
medicinsektor, som fungerer i 
landsbyerne. Den biomedicinske 
sektor erstatter ikke de oprindelige 
traditionelle medicinske systemer. 
Den lokale befolkning håndterer 
ulykke og sygdom pragmatisk og 
benytter sig både af naturlægemidler, 
konsultationer med healere, 
åndemanere og sundhedsklinikker. 
De bevæger sig rundt i alle sektorer 
af de medicinske systemer, ofte på 
samme tid. Under sygdommens 
forløb sker der en glidende overgang 
mellem sygdomsopfattelserne og 
årsagssammenhængen retrospektivt 
i forhold til erfaringerne med en 
behandlings effektivitet. 

Valg af traditionel medicin
Selvom familierne benytter sig af flere 
sundhedstilbud opsøger de fleste den 
traditionelle healer først. 

Data fra Diálogos samarbejdspartnere 
viser flg. mønster:

I Bolivia opsøger 71 % af befolkningen 
først den traditionelle healer. 
29 % af befolkningen opsøger først 
sundhedsklinikken.
I Uganda opsøger 70 % af befolkningen 
først den traditionelle healer. 
30 % af befolkningen opsøger først 
sundhedsklinikken.

I Bolivia føder 75 %  af kvinderne 
hjemme eller hos den traditionel healer. 
25 % føder på hospitalet.
I Uganda føder 85 %  af kvinderne 
hjemme eller hos den traditionel healer 15 
% føder på hospitalet.

I Bolivia er dødeligheden for børn under 
fem år 39 per 1000 levendefødte
Mødredødeligheden er 200 ud af hver 
100.000.
I Uganda er dødeligheden for børn under 
fem år 137 per 1000 levendefødte.
Mødredødeligheden er 750 ud af hver 
100.000.

Data fra: Prodeco, 2014. CCCH 2009. 
Baseline survey, Karamoja 2011. 
Verdensbanken 2014.

Indianerne i Sydamerika og 
Karimojonger henviser til de samme 
årsager, når de skal forklare, hvorfor 
de vælger den traditionelle behandler 
først: Det er billigere, den geografiske 
afstand er for stor, frygt for repressalier 
og diskrimination på hospitalerne 
afskrækker mange patienter fra at 
udnytte tilbuddene i det professionelle 
system. I Uganda bliver mange mødre 
afvist på hospitalet, hvis sygeplejersken 
har fundet tegn på at de har opsøgt 
den traditionelle helbreder først. (2009, 
Sundal M.). I Bolivia klager indianere 
over sprogproblemer, lægen taler 
ikke deres indianske sprog, patienten 
mener sygdommen passer bedre til de 
traditionelle behandlingsmetoder. 

At den traditionelle medicin fylder 
så meget både i Karamoja og 
Bolivia hænger sammen med, at de 
oprindelige folk har været ekskluderet 
fra nationalstaterne og har overlevet 
som folk ved at lukke sig som øer i 
nationen, hvor de har fastholdt deres 
egne politiske, kulturelle og sociale 
systemer, herunder de medicinske 
systemer. Under kolonitiden var den 
traditionelle medicinudøvelse juridisk 
forbudt. I Uganda blev kulten omkring 
forfædreånder betragtet som hekseri 
og forbudt ved loven ”Witchcraft Act 
1957”.  I Sydamerika benyttede de 
gamle inkaer sig af særlige helbredere 
Kallawayas, der rejste rundt og 
helbredte i hele Inkariget, og man 
ved at da Panamakanalen blev bygget 
vandrede de hele vejen fra Titicacasøen 
til Panama og helbredte arbejderne 
for malaria. Under den spanske 
kolonisering blev den traditionelle 
medicinudøvelse ligeledes forbudt ved 
lov i Bolivia og betragtet som hekseri.
Indianerne i andesbjergene foretager 
mange præventive handlinger, som 
at spise en balanceret kost, optræde 
ansvarligt, undgå at være emotionelt 
uligevægtig, ikke at overtræde tabuer, 
ikke at gå alene om natten, undgå 
døde dyr under graviditet. De bruger 
amuletter eller opsøger den lokale 
seer, der spår dem i kokablade inden 
de foretager en rejse eller starter på 
en ny uddannelse eller bliver gift eller 
lignende.  Mange traditionelle healere 
bruger kristne symboler som korset, 
vievand eller biomedicinske effekter, 
som tomme vaccinationsglas fyldt med 
lykkefrø. Lægemidler fra vesten har 
en næsten forførende kvalitet blandt 
de traditionelle behandlere i Uganda 
og Bolivia, hvorimod vi i Danmark 
snarere forføres af naturmedicinen 
(White 2004), som det opleves med 
den nyreligiøse bølge der flirter med 
shamanisme og clairvoyance.

Sygdomsfortællingen
Sygdom er hver mands herre, siger det 
gamle ordsprog, men spørgsmålet er 
om, hvorfor vi bliver syge, og hvilken 
behandling vi søger er kulturelt 
betinget og flettet ind i folks vaner, 
dagligliv og religiøse verdensopfattelse.  



Foto: Louise Hindenburg
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Den sociale og kulturelle konstruktion 
af sygdom og behandlinger er et 
særligt felt indenfor den medicinske 
antropologi. Ved at undersøge andre 
kulturers medicinske systemer, 
patienternes sygdomsopfattelser og 
behandlingsmetoder samt måden 
de forskellige medicinske systemer 
sameksisterer, opstår der interessant 
viden. 

Den medicinske antropologi opererer 
med en dobbelt sygdomsopfattelse 
henholdsvis patientens og specialistens 
sygdomsbillede. (Kleinmann)
Sygdomsopfattelser Kleinmann:
  

Patientens illness begreb (lidelse) er 
en del af den sociale og kulturelle 
konstruktion, der skal skabe mening 
i patientens begrebsunivers. Lægens 
disease begreb (sygdom) bygger 
derimod på den biomedicinske 
lægevidenskab.
Skitsen viser at det kun er en del af 
patientens subjektive oplevelse af 
sygdommen der forstås af behandleren 
ikke nødvendigvis den hele. Det vil 
sige, at man kan føle sig syg, men 
i biomedicinsk forstand være rask 
(Hastrup, 86 S.11). Patienten refererer 
til sin egen sygdomsforståelse, når 
han/hun søger behandling. Det 
er i mødet mellem de forskellige 
sygdomsfortællinger, at der let opstår 
misforståelser og forkerte diagnoser 
patient og behandler imellem. En 
fælles sygdomsfortolkning er alfa 
og omega. Når en patient er syg og 
beskriver de symptomer han/hun har, er 
de allerede sat ind i en større kompleks 
sammenhæng af personlige erfaringer 
og mønstre. Den sociale anerkendelse 
af sygdommen er vigtig. Man er først 
erklæret syg af sine omgivelser, når 
det samfund man lever i anderkender 

sygdommen socialt. Symptomer som 
vi anerkender herhjemme som særlig 
karakteristiske kan betyde noget 
helt andet i den kontekst Diálogos 
arbejder i: Blandt quechua indianerne 
er kvinderne mest frugtbare under 
menstruationen, fordi blod opfattes 
som livsgivende og frugtbart. Indianere 
tror at diarré blandt småbørn skyldes 
klimatiske faktorer, fordi den sociale 
orden med guderne er brudt. I Uganda 
får børnene diarré, fordi modermælken 
er dårlig eller børnene er offer for onde 
øjne. Troen på den bagvedliggende 
årsag sætter rammerne for den videre 
behandling, som patienten vælger. Den 
traditionelle medicin er integreret i 
kulturens betydningsunivers og indgår 
i de sociale, økonomiske og politiske 
institutioner. Helbredelse skal forstås 
bredere end det fysiske velbefindende 
og kædes sammen med den åndelige, 
spirituelle og sociale tryghed.

Sygdomsfortællinger
Blandt højlandsindianerne i Bolivia 
findes ikke noget ord for sygdom, 
i stedet bruges begrebet Unquy  - 
disharmoni. Sygdom tolkes som del 
af en social ubalance. At være rask er 
lig med at være sund og arbejdsom. 
Indianerne bor i fællesskaber, hvor 
flere generationer bor under samme 
tag. Samfundet fungerer via en række 

kollektive institutioner, som fælles 
arbejde, kollektivt ejet jord og fælles 
sociale institutioner, hvor man bytter 
varer eller tjenester med hinanden. 
Bondesamfundet udøver også en skarp 
social kontrol, fordi enhver afvigelse 
sker på bekostning af de andre. De 
traditionelle moralkodeks fra inkaerne 
lyder: Du må ikke stjæle, lyve eller være 
doven. Alle tilstande som går imod 
det normale er farlige, og dovenskab 
og melankoli skaber knuder i kroppen. 
Man bliver syg af at blive liggende i 
sengen. Det er vigtigt for indianerne at 
leve i balance med sig selv, sin familie, 
fællesskabet og det kosmiske univers, 
som omgiver dem.   Indianerne lever 
i brændpunktet for de sakrale kræfter, 
der fungerer som et makrokosmos til 
indianernes mikrokosmos. Guderne 
har menneskelige træk og kan opføre 
sig gavmildt eller grusomt. En af de 
vigtigste guder i andesmytologien er 
Pachamama / MODERJORD, som 
alle indianere ofrer til inden de arbejder 
i marken eller tager et glas majsøl. 
Pachamama får kornet til at gro og 
føder mennesket med sine afgrøder, 
men glemmer man at ære hende, kan 
hun være frygtelig i sin hævn og lader 
tørke ramme landet. Indianerne skal 
dagligt balancere i et meningsfyldt 
balancesystem, som brydes ved 
konflikter både på det ydre og indre 
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plan. 
Indianernes sygdomsopfattelse hænger 
sammen med en social kropsopfattelse, 
hvor sjæl og legeme kan adskilles. 
Frygten for ubalance går igen i forhold 
til kroppens væsker: Fedt, blod og 
sjæleran. Mennesket fødes med en 
bestemt mængde blod som ikke 
gendannes. Menstruation er undtaget. 
Blod er livsgivende og blodprøver 
anses for sygdomsfremkaldende. Fedt 
er ligeledes livsgivende, det kan være 
farligt at miste for meget kropsfedt, 
for i fedtet findes energien. Sjæletab 
/ susto, er en kulturspecifik sygdom, 
som opstår ved chok, livskriser eller 
rejser. Især børn er udsatte for sjæletab. 
Sygdommen helbredes på flere 
planer både fysisk, socialt og religiøst. 
Behandleren vil give patienten suppe 
eller omslag med urteudtræk af tørrede 
og friske planter, og familien vil lave et 
fælles ritual til MODERJORD, for at 
formildne hende og få den fortabte sjæl 
tilbage.
Den naturvidenskabelige rationalitet, 
som er præmissen for biomedicinen 
kan ikke uden videre overføres. I 
indianernes sygdomsfortælling er 
naturbegrebet udvidet. De udøbte 
børn tilhører f. eks. bjergånderne / 
los Achachillas. En fremprovokeret 
abort er derfor et direkte angreb mod 
ånderne, der reagerer igen med haglvejr, 
som ødelægger høsten. Indianerne 
opererer med naturlige sygdomme, 
som feber, gigt der er forårsaget af 
”naturlige” årsager, som luft, vejr, vind, 
regnbue. De alvorligere sygdomme som 
sjæletab, fedttab, tilhører en kategori 
af ”magiske” årsager, der kan være 
forårsaget af løsgående ånder eller 
væsener.
Den traditionelle medicin i Uganda 
er holistisk og integrerer brugen af 
urter, plantemedicin og spiritualisme. 
Sygdom forstås ofte som en 
konsekvens af sociale skævheder, 
eller dårlige relationer med åndelige 
væsener, hvor kroppen reagerer på 
den sociale disharmoni. Diagnosen 
sker rituelt og behandlingen har både 
en symbolsk og åndelig betydning. 
Tilværelsen som seminomader 
udfordrer de sanitære forhold, og 
de hyppige vandringer bringer af og 

til befolkningen længere væk fra de 
statslige sundhedsfaciliteter i området. 
I den traditionelle sygdomsforståelse 
blandt Karamojaére har ånderne, 
afdøde som levende stor indflydelse på 
folks liv og udgør sygdomsårsagen, især 
hvis man overtræder tabuer. Ofte søger 
folk de lokale helbredere for at finde 
ud af, hvem der har forårsaget et uheld. 
Det er en proces at blive klar over sine 
synder. Man søger spirituel vejledning 
og genopbygning af relationerne til 
ånderne. ”Spirit of the sky” / AKUJ, 
kontrollerer naturen, bringer regn og 
sender profetiske visioner gennem 
drømme til udvalgte behandlere, som 
er brohoved mellem de store ånder og 
landsbyen. EKUWM er en ånd, der 
opholder sig i vandet eller træerne, men 
hvis træet fældes uden ånden er varslet, 
vil ånden tage bo i den der var skyldig 
og gøre vedkommende syg. Symptomer 
på Ekuwam er diarré, vægttab, galskab 
(KK139 3/11/07). 
Antropologen Susan White (Mogensen 
& White 2004) har sagt, at fænomenet 
ved at fokusere på det eksotiske og 
anderledes let bliver simplificeret og 
bekræfter vores egne ideer af, hvordan 
de fremmede er. De syges forbindelse 
og håndtering af åndeverden skal 
forstås, for at opnå en nuanceret 
forståelse af de sociale processer 
undervejs i sygdomsbehandlingen. 
Når folk bliver syge, foretager de sig 
mange handlinger ligesom os selv, for 
at helbrede sygdommen. 

Naturalistiske/personalistiske 
systemer
Antropologien har længe forsøgt at 
forstå de traditionelle medicinske 
systemer på dens egne præmisser. I 
1970 lavede antropologen George 
Foster en tværkulturel opdeling af de 
ikke-vestlige medicinske systemer, 
hvor han delte årsagsforklaringerne 
op i to klassifikationer; de humorale 
og de personalistiske. Opdelingen er 
meget overordnet men stadig brugbar. 
De naturalistiske systemer bygger 
på upersonlige ligevægtsmodeller, 
hvor balancen i kroppen opretholder 
et sund legeme, som i yin og yang. 
Quechuakulturens medicinske system 
er et klassisk humoralt ligevægtssystem, 

hvorimod det medicinske system 
i Karamoja er personalistisk, hvor 
sygdomsfortællingen udspringer af 
noget, der kommer udenfor kroppen, 
i form af en aktiv agent så som ånder, 
og ofte i form af en serie uheld, der 
rammer i flæng. Opfattelsen af årsagen 
til sygdommen er forskellig. 
Den britiske antropolog Evans-
Pritchard studerede den indre logik i 
tro og rituel praksis. Hans monografi 
fra 1937 om hekseri i Azande er en 
antropologisk klassiker. Under sit 
feltarbejde oplever Evans-Pritchard 
at et kornloft falder sammen, mens 
et par mænd sidder under det. Alle 
er klar over kornloftet faldt ned, fordi 
termitterne har ædt træet, men hvorfor 
faldt det sammen lige da de sad under 
det, spørger Azande. Hvorfor lige os? 
Mændene søger efter en forklaring. 
Azande mener årsagen er hekseri, for 
ellers forklarer det kun hvordan man 
dør, og ikke hvorfor (Evans-Pritchard 
1976 [1937]: 23). Vestlig medicin er 
analytisk på bekostning af det hele 
menneske og fokuserer på den enkelte 
patient, men efterlader patientens 
sociale kontekst i kaos. 
Hos folkene i Karamoja kan 
sygdomsfortællingen inddeles i flere 
årsager; hvad og hvem gjorde mig 
syg, samt hvorfor blev jeg syg. De to 
første spørgsmål besvares også i den 
biomedicinske system, men hvorfor 
berører hvordan sygdommen behandles 
i det sociale netværk og kultur. 
Antropologen går ud fra virkeligheden 
findes. (Kirsten Hastrup:1986), hvis 
man starter med at benægte patientens 
oplevelse af hekseri og isolere 
hændelserne, vil det blive forklaret som 
antropologens uvidenhed. Hekseriets 
sociale mening er svar på en række 
af negative hændelser, hvor den syge 
er offer for en aktiv ond agent. Folk 
forklarer ofte de uforståelige hændelser 
med at ”nogen sender ondt”. Det finder 
sted dagligt, men opfattes som farligt. 
For at undgå sygdom må man derfor 
udøve positiv adfærd og overholde 
tabuer. Det enkelte individ er ansvarlig 
for ikke at gøre noget socialt forkert. 
Behandleren har særlige evner til 
at komme i kontakt med ånderne. 
Han/hun ser agenten, den onde ånd 
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eller den som vil patienten ondt. Det 
er ikke altid, at der umiddelbart er 
noget,  som binder symptomerne 
sammen. Sygdomsfortællingen får først 
mening når hændelserne forklares og 
relateres til hinanden af healeren. Hans 
rolle er at begrænse skaderne ved at 
neutralisere heksens magt, og det sker 
ofte gennem ritualer og styrkeprøver, 
hvor der skabes solidaritet og fælles 
integration. Hekseriet får derved 
en social funktion og opretholder 
magtsystemet i samfundet.
 
Valg af behandler
De fleste sygdomme behandles først i 
hjemmet og senere af de traditionelle 
behandlere og/eller på sundhedsposten. 
Valget af behandler i den primære 
sundhedssektor er afhængig af 
fortolkningen af symptomerne. 
Spirituelle lidelser vurderes ofte til 
at være farligere, og befolkningen 
vælger den traditionelle behandler, når 
symptomerne peger på sjæletab eller 
åndebesættelse. Blandt indianerne i 
Bolivia opfattes diarré hos børn ofte 
som symptom på en ny tand eller 
sjæletab.  En hyppig årsag til diarré er 
overtrædelse af tabuområder: Hvis en 
gravid kvinde ser et dødt dyr på vejen, 
vil hendes barn blive forskrækket og få 
diarré efter fødslen. Selv vil hun tabe 
håret. Streng kropskontrol herunder 
at kunne kontrollere smerter, lidelser, 
emotionelle følelser og negative 
impulser, er en del af indianernes 
sociale kropsideal. Mange sygdomme 
er knyttet til tab af kropskontrollen: Et 
barn får diarré eller kolik, hvis det har 
ammet hos en mor, der er emotionelt 
uligevægtig. Diarré opfattes altså ikke 
nødvendigvis som et symptom på 
maveforgiftning i sig selv, og det kan 
give skadelige misforståelser i forhold 
til behandling af infektioner.
KIMHECOPs daglige leder Annie 
Logiel lavede sit masterspeciale i 
international sundhed om årsager 
til diarré i Karamoja, (2004). 
Undersøgelsen viser at familien først 
giver det syge barn urteafkog, som 
de tilbereder med forskellige urter, 
afhængig af hvilken diarre barnet 
havde. Forældrene kender til 26 
forskellige typer rødder, som de lavede 

afkog af. Familien stillede selv den 
første diagnose baseret på diarréens 
farve og type, der klassificeres som 
gul, grøn og sort, diarré med slim og 
diarré forbundet med malaria og feber. 
Forældrene havde let ved at behandle 
gullige og hvidlige typer diarré. Den 
gullige diarré, som kan være forbundet 
med gulsot og feber, blev betegnet 
som den mest alvorlige form for 
diarré blandt børn. Symptomer på 
vandig diarré opfattedes som tegn 
på, at børnene udviklede deres første 
sæt tænder. Annie Logiel spurgte de 
traditionelle behandlere, hvilke tegn 
de så efter hos et barn med diarré. 
Svaret var, at de kiggede efter tegn i 
afføringen, tegn på gulsot, om barnet 
var ved at udvikle nye tænder, at de så 
i øjnene, eller spåede barnet ved hjælp 
af et par sandaler der blev smidt i 
luften. Når de landede på jorden kunne 
behandleren læse, hvad sandalerne 
fortalte ham om det syge barns tilstand. 
Alle dele af behandlingen er et 
svar på de ultimative spørgsmål om 
årsagssammenhængene, hvad og 
hvem gjorde barnet syg samt hvorfor. 
Sandalerne er del af behandlerens 
performance, et medie for at visualisere 
ritualet ligesom kokabladene er i 
ritualet i Bolivia. Det er del af et 
kollektivt socialt forløb, der gør 
ritualet virkningsfuldt og skaber social 
og kulturel orden. Den traditionelle 
behandler har funktion som spirituel 
vejleder og skaber ved sin autoritet 
tryghed for familien, som har stor tillid 
til den traditionelle behandler.

Projektresultater
I Uganda er det en udfordring at de 
traditionelle behandlere har praktiseret 
uden nogen form for kvalitetskontrol, 
eftersom de ikke har været anerkendt 
af det officielle system. KIMHECOP 
er ved at ændre på udviklingen gennem 
samarbejde og koordinering mellem 
de to medicinske sektorer gennem 
den primære sundhedssektor, for 
at skabe en bæredygtig udvikling 
af Karamoja-regionen. Arbejdet 
sker i samarbejde med personale 
fra det officielle sundhedssystem. 
Projektet med Diálogos er inde 
i sin tredje fase, hvor der forsat 

er fokus på sundhedsaktiviteter 
blandt målgrupperne, samt et 
særligt fokus på at opbygge 
KIMHECOP’s kapacitet med henblik 
på styrkelse af civilsamfundet og 
fortalervirksomheden. Resultaterne 
fra de to første faser af projektet 
viser at sundhedstilstanden er 
forbedret. I 2012 opsøgte 46 % 
af medlemmerne i projektets 
kvindegrupper sundhedspostene i 
området. KIMHECOP er anerkendt 
i distriktet for sit arbejde, både af 
lokalbefolkningen, de traditionelle 
healers og sundhedsmyndighederne. 
I Bolivia uddanner Prodeco de 
traditionelle helbredere til at blive 
bedre til at sende den syge videre 
til sundhedsposterne. Projektet har 
afsluttet sin sidste fase i 2015. Diálogos 
forsøger at forsætte processen. I 
sidste del af projektet har der været 
fokus på at styrke de traditionelle 
helbrederes empowermentproces og 
fortalervirksomhed, og det har udvirket 
at kommunerne i deres budgetter har 
afsat midler til interkulturel medicin 
og øget sundhedsservice med 23 %. På 
ti hospitaler er der ansat traditionelle 
helbredere af kommunerne, som 
fungerer med konsultationer på de 
lokale sygehuse. Prodeco har endvidere 
fået sæde i sundhedsministeriets 
nationale sundhedsråd, der er et 
rådgivnings og diskussions forum 
for udvalgte repræsentanter indenfor 
sundhed i Bolivia.  
De kulturelle udfordringer mellem 
den traditionelle og biomedicinske 
medicinsektor er formindsket, der 
er skabt en øget forståelse for de 
forskellige opfattelser af sygdom 
og brug af behandlere. Begreber 
om sundhed og sygdom er i høj 
grad involveret i det daglige liv og 
den kulturelle praksis. Kun ved at 
anerkende det faktum og skabe bro 
mellem de medicinske forståelser, 
som Diálogos gør, kan man reelt flytte 
på de skæve indikatorer og forbedre 
sundhedstilstanden. 
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SIDSTE NYT FRA DIALOGOS´ SEKRETARIAT 
Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Færre projektmidler
Diálogos har haft et godt år. 
Medlemstallet vokser støt. Der er gang 
i både forskning og projekter. 
På projektsiden har vi fået 
besparelserne at føle i forhold til 
Nepal. Vores samarbejde med Farming 
Health and Environment omkring 
fødevaresikkerhed og awareness raising 
blandt forbrugere og beslutningstagere 
er midlertidigt stoppet, da det ikke 
er muligt for Diálogos at skaffe flere 
projektmidler i 2016. Det er på trods af 
at projektet både er relevant, rentabelt 
og formåede at involvere målgruppen. 
Ellers fortsætter Diálogos med de 
bevillinger vi allerede har. I skrivende 
stund har vi 2 pesticidprojekter i 
Bolivia og Uganda og to projekter 
vedr. interkulturel medicin i Bolivia og 
Uganda, og et projekt vedr. kviksølvfri 
guldudvinding i Filippinerne.  Der 
er gode resultater med træning i 
skadevirkningerne ved pesticider for 
mennesker og miljø og løsninger til 
at fjerne eller minimere skaderne, 
som man kan læse af rejsebrevene fra 
Uganda og Bolivia.
 
Ansøgningerne har fået svære vilkår 
eftersom der er færre projektmidler 
i Civilsamfundspuljen, og desværre 
afvises en række ellers støtteværdige 
projekter. I alt blev der bevilget for 17,5 
millioner kroner, mens 15 støtteværdige 
projekter for i alt 29 millioner kroner 
fik afslag. Erik Witner, CISUs 
sekretariatsleder udtaler: 
”Tidligere har CISU kunnet følge 
udviklingen og rettidigt justere på for 
eksempel beløbsrammer, men med de 
voldsomme nedskæringer i efteråret 2015 
er det ikke længere muligt. Vi kan ikke 
længere justere puljens retningslinjer og 
grænser, så det kan gå op og alle kan få 
del i den, hvis ikke, Civilsamfundspuljen 
får midler på det tidligere niveau, vil der 
fremover være en hård konkurrence om 
midlerne”. 
CISUs septemberrunde 2016 

gennemføres efter nye retningslinjer 
og med de nye maksimumsgrænser, 
mens decemberrunden 2016 
aflyses. I 2017 gennemføres der 
to runder hhv. den 15. marts og 
den 15. september.

Diálogos Personale
De færre projektmidler 
betyder også mindre midler 
til personale. Diálogos 
bogholder Lene Brynk 
Jensen arbejder 3 timer 
om ugen, hvilket betyder 
længere svartid på mails. Annie 
Oehlerich koordinerer forsat 
sekretariatsopgaverne, men er gået ned 
til 15 timer om ugen fremover. 

Ny bestyrelse i Diálogos
På generalforsamlingen i april 2016 
blev der valgt en ny bestyrelse: Erik 
Jørs afløser den tidligere formand 
Marie Brasholt, der efter eget ønske nu 
kan hellige sig sit job i Dignity. Marie 
forsætter som medlem af bestyrelsen 
samt i flere af Diálogos projektgrupper. 
Erik Jørs er en gammel kending, som 
var med til at stifte foreningen i 1993. 
I det daglige bor Erik Jørs på Ærø 
og arbejder som overlæge på Odense 
Universitetshospital. Af relevans for 
udviklingsarbejde er han er leder af 
center for internationalt arbejds- og 
miljømedicin, leder af Scientific 
Comittee on Occupational Health in 
Mining under ICOH (Internacional 
Commission on Occupational 
Health), samt sidder med i flere 
andre internationale netværk indenfor 
arbejdsmiljø og miljøsundhed. 
Erik har en master i international 
sundhed og en ph.d. i forebyggelse af 
sprøjtemiddelforgiftninger i mellem- 
og lavindkomstlande. 
Nyvalgt er også antropolog 
Helene Meldgaard Pedersen 
fra Århus. Helene er ansat på 
arbejdsmedicinsk klinik i Herning, 
hvor hun arbejder med forskning i 
arbejdsmiljø hos migrantarbejdere 
i bygge-anlægsbranchen, 
arbejdsmiljø og patientsikkerhed på 

hospitaler og udvikling af digitalt 
undervisningsmateriale om psykisk 
arbejdsmiljø. Helene har speciale i 
identitetsprocesser hos medlemmer af 
Xhosa-stammen, i Sydafrika, indenfor 
musiketnologien og bred erfaring 
med kvalitative undersøgelsesmetoder 
både ifm forskningsprojekter og 
evaluering. Helene er aktiv i Diálogos 
projektgruppe om fødevaresikkerhed 
og følgevirkninger af pesticider i 
landbruget, i Uganda.
Hanna Kruse Reiband er uddannet 
læge fra København, hun uddanner 
sig til speciallæge i samfundsmedicin 
og bor på Frederiksberg. Hanna 
har arbejdet i Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, 
samt Hvidovre hospital. Hun har 
været aktiv i Diálogos siden 2015, 
i projektgruppen om kviksølvfri 
minedrift på Filippinerne. 
Diálogos nuværende bestyrelse består 
af:
– Læge Ph.d. Rasmus Køster-
Rasmussen
– Overlæge Ph.d., MIH Erik Jørs
– Cand.scient. pol Louise Hindenburg
– Læge Marie Brasholt
– Læge Birgitte Zwicky Hauschild
– Suppleant antropolog Ana Helena    
Meldgaard Pedersen
– Suppleant læge Hanna Kruse 
Reiband

Bestyrelsen 2016:
Erik Jørs

Louise Hindenburg
Marie Brasholt

Rasmus Køster-Rasmussen
Birgitte Zwicky Hauschild

Ana Helena Meldgaard Pedersen
Hanna Kruse Reiband



Der var en livlig diskussion på GF og årsmøde i april måned. Fotos: J.P. Bregnballe
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Projektgrupper
Hjerteblodet i foreningen er de 
seks projektgrupper, som driver 
projektarbejdet. Det er både spændende 
og udfordrende og satte rammen for 
en god diskussion, da Diálogos afholdt 
sit årsmøde i Odense i april. Dialogos´ 
medlemmer er spredt geografisk udover 
det ganske land, og nogle grupper 
mødes kun virtuelt, andre fysisk. Ud af 
foreningens 200 medlemmer er ca. 40 
aktive. 

Erfaringsudvekslingen viste, at krudtet 
til at køre på med projekterne skyldtes:

• Kontinuitet i arbejdet, så man kan 
følge arbejdet

• Se verden på en anden måde - 
projektrejser

• Erfarne gruppemedlemmer
• Fagligt udfordrende, professionelt 

netværk og faglig sparring
• De gamle grupper kender 

hinanden godt – også personlige 
holdninger og praksis

Udfordringerne ved at være med i en 
projektgruppe er flg.:

• Skypemøder virker ikke altid 
• Små grupper mangler fællesskab
• Roller i grupperne er ikke klart 

fordelt, og af og til mangler der 
struktur på projektopgaver og 

ansvar
• Projektkasserer har ikke altid nok 

kendskab
• Ikke alle i grupperne har samme 

kompetencer, vigtigt at gribe de 
nye og skabe rum for alle

• Det er svært for de nye 
medlemmer at komme ind i 
grupperne

• Der er ikke nok kendskab til 
Diálogos som organisation hos alle 
i grupperne

• Folk er frivillige, d.v.s. man 
arbejder på forskellige tidspunkter, 
det er en udfordring at finde fælles 
tidspunkt.

Årsmødet bragte gode diskussioner på 
banen og gav bestyrelsen anbefalinger. 
En af anbefalingerne var at afholde 
flere medlemstræf. Det næste bliver 
afholdt på Ærø hos vores formand, den 
27.-28. august 2016.

Medlemmer i Diálogos
Medlemstallet i Diálogos stiger 
støt. I dag er vi 201 medlemmer, 
10 studerende, 102 medlemmer 
fordelt på 85 husstande, samt 1 
kollektivt medlemskab (IMCC) og 87 
almindelige medlemmer. 
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DEN MANGLENDE BRIK I PUSLESPILLET 
Tekst: Marlene Skovgaard
Læge

Marlene Skovgaard er medicinsk 
kandidat fra Aarhus Universitet og har 
fra 2007 til 2014, ved siden af studiet 
forsket i pneumokok-lungebetændelse og 
medicinstuderendes forskningsvaner, samt 
rejst det meste af verden tynd. Nu har 
hun forelsket sig i Bolivias Andesbjerge 
og boet der halvandet år, hvor hun bl.a. 
har hjulpet med et spørgeskema-survey og 
laboratorieundersøgelse om pesticidrester 
i bolivianske grøntsager gennem 
PLAGBOL. 

Efter 15 års undervisning om pesticider 
og alternativer i Bolivia, hvorfor er 
der stadig brug for Plagbol? Hvorfor 
producerer landmændene ikke bare 
fødevarerne efter forskrifterne? 
Hvorfor har Bolivia endnu ikke 
et monitorerings-program om 
pesticidrester i fødevarer? Hvorfor 
gør autoriteterne ikke noget ved 
problematikken? 

Plagbol har i de foregående 15 år 
arbejdet for at udbrede kendskabet 
til pesticiders toxicitet blandt 
autoriteter, fagfolk på de medicinske 
og agronomiske fakulteter samt blandt 
landbefolkningen, der jo applicerer 
pesticiderne. Men det er som om der 
har manglet en brik, fordi det ikke 
er lykkes at få hele befolkningen 
med: Autoriteterne kan måske nok 
se problemet med det stigende 
pesticidforbrug, men for en dansker 
føles det som autoriteterne skifter 
som vinden blæser, og så skal der 
startes forfra med at undervise nye 
folk inden man når til virkelig at få 
vedtaget nogle love eller indført nogle 
kontrol- og monitoreringsprogrammer. 
Landmændene kan da måske også 
nok få øje på omkostningerne ved at 
bruge mange og forkerte pesticider 
– både økonomisk og for deres egen 
og familiens sundhed – men mange 
mangler fortsat undervisning i 
Integreted Pest Management, og de 
har ikke mindst brug for et stærkere 

incitament til at ændre vaner og 
adfærd.

Hvis forbrugerne 
ikke ved noget om 
pesticidrester og deres 
mulige farlighed, hvis 
de ikke kræver sunde 
fødevarer og måske 
ikke er villige til at 
betale lidt mere for 
dem, og hvis der ikke er 
en pålidelig ukorrupt instans, 
der fører kontrol med pesticid-
indholdet, hvorfor så anstrenge sig for 
at producere pesticid-frit? Bolivia er 
trods en markant økonomisk vækst de 
senere år i følge Verdensbanken stadig 
et land, hvor de fleste tænker mere på 
at (over)leve end på hvordan og hvor 
længe de lever. 

Der er brug for at både de, der 
lovgiver om pesticider, underviser 
indenfor landbrug, miljø og sundhed, 
sprøjter med pesticider og betaler for 
slutproduktet, er oplyst om pesticid-
problemstillingen, ellers knækker 
kæden. Netop derfor har Plagbol i 
denne fase (2014-2016) taget fat på at 

arbejde med forbrugerne og deres 
viden omkring pesticider 

i fødevarer, så de kan 
kræve, at autoriteterne 
tager ansvar, og så 
de kan opmuntre 
producenterne til at 
gøre en indsats ved at 
forlange pesticidfrie 

varer.
 

Jeg har været i Bolivia 
siden januar 2015 bl.a. 

for at hjælpe Plagbol med at 
lave en spørgeskemaundersøgelse 
om pesticidrester i fødevarer, samt 
gennemføre en laboratorieundersøgelse 
om pesticidrester i bolivianske 
grøntsager. Født og opvokset i et 
land med et veludviklet forbrugerråd, 
verdens ældste statsautoriserede 
øko-mærke og nogle af verdens mest 
proaktive miljøforkæmpere, så var 
det noget af et kulturchok at møde 
virkeligheden i Bolivia hvad angår 
befolknings manglende viden og 
interesse i forhold til pesticidrester 
i fødevarer. Rundt regnet var der 
kun ca. 50% af befolkningen, der 

”Hvorfor har 

Bolivia endnu ikke et 

monitorerings-program 

om pesticidrester i 

fødevarer?” 

Surveypapirerne ligger klar på bordet. Foto: Marlene Skovgaard

Fortsættes på side 12 —
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Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær

Pesticideprojekterne i Bolivia og 
Uganda har haft besøg af danske 
studerende; Sergio Hansen var på et 2 
mdrs. Praktikophold hos UNACOH, i 
Uganda, i forbindelse med sit bachelor 
projekt på folkesundhedsvidenskab, 
på Københavns Universitet. Marlene 
Skovgaard har været et halvt år på 
PLAGBOL-projektet i Bolivia, i 
forbindelse med en spørgeskemasurvey 
og laboratorieundersøgelse om 
pesticidrester i bolivianske grøntsager. 

Sundhedsprojektet i Uganda 
har betydet en stor forskel for 
en af Ugandas allerfattigste 
befolkningsgrupper, men nu står 
projektet overfor udfordringer, da vores 
projektleder Annie … er blevet valgt 
til parlamentet og ikke kan fortsætte 
som projektleder. Vi leder efter en ny 
koordinator. Annie har gennem årene 
vist sig som en stor fortaler for sit folk, 
det er nok meget sigende, at hun om 
valget siger ”My people made me win”. 
Som organisation kan vi godt tillade os 
at være stolte over, at endnu en person 
tilknyttet et af vores projekter er vokset 
ud af projektets rammer. Bondekonen 
Anna Dotas fra Lagunilla, i Bolivia, 

NYT FRA PROJEKTERNE 
kom i parlamentet i 2014, takket være 
Prodecos projekt. ”Hvis det ikke var 
for støtten fra Diálogos var kvinderne 
aldrig blevet organiseret, ” sagde hun, 
da hun blev valgt.  
Nepalprojektet, der omhandler 
pesticider, blev evalueret positivt og 
Diálogos ville gerne forsætte, men vi 
blev overhalet indenom af de varslede 
besparelser på udviklingsbistanden, og 
da vi på nuværende tidspunkt ligger 
over øvre grænse for omsætning, 
var det ikke muligt for os at søge 
om en projektforlængelse trods 
den fine evaluering. Heldigvis har 
vi et mangeårigt samarbejde med 
arbejdsmedicinernes organisation 
DASAM og deres internationale 
udvalg ICOEPH, og på deres 
generalforsamling besluttede de at 
overtage projektet. 
Som en udløber af projektet i 
Filippinerne har vi fået 30.000 $ 
fra Global Environment Fund til et 
forskningsprojekt, der skal undersøge, 
om kviksølvalternativet Borax optages 
i minearbejdernes kroppe. Prodeco-
projektet i Bolivia har ligeledes 
formået at skaffe 110.000 USD 
gennem OLADE, (Organización 
Latinoamericana de Energías), til 
at indstallerer alternativ energi i 3 
landsbyer i Charagua.

Prodeco er ved at afslutte de første 
6 mdr. af det nye projekt. Der er 
fokus på organisationsudvikling og 
myndiggørelse af de traditionelle 
behandlere blandt guarani- og 
quechua indianere. Medarbejderne 
har gennemført et omfattede 
base line studie med indikatorer 
om organisationsudvikling og 
sundhed. Det har vist sig at 
der er mange flere traditionelle 
behandlere i Chaco-området, end 
først antaget. Efterhånden som 
Prodeco arbejder sig ind i guarani-
indianernes område ønsker flere 
og flere at deltage på projektets 
kurser, det er ikke uproblematisk, 
da det ikke er mulig at afsætte flere 
penge til træningsprogrammerne. 
Der undervises i kommunale 
budgetter og juridisk anerkendelse 
på alle niveauer, som involverer 
civilsamfundets implementering af 
sundhedsreformen. Projektmålet er at 
de traditionelle behandlere forstår den 
nye sundhedslov og dens muligheder 
og kan stille beslutningstagerne til 
ansvar. Samtidig har projektet bygget 
bro til sundhedspersonalet på de lokale 
hospitaler og klinikker, flere af lægerne 
deltager i kurserne med de traditionelle 
behandlere og underviser i anatonomi.

vidste, hvad pesticider var og kunne 
svare på de øvrige spørgsmål ang. 
symptomerne på pesticidforgiftning 
eller forholdsregler for at minimere 
pesticidindholdet i mad. Glædeligvis 
var deltagerne i spørgeskemaet hurtige 
til at fange informationen og begynde 
at interessere sig for emnet.

Studiet af pesticidrester i fødevarer 
som vi udførte i august 2015 i La 
Paz by i løg, salat og kartofler viste 
heldigvis ikke så høje forekomster af 
pesticidrester som frygtet, men da det 

var en stikprøveundersøgelse taget på 
en enkelt dag på året, i kun 3 udvalgte 
grøntsager om vinteren, så kan jeg 
ikke lade være med at være i tvivl, om 
fundene nu også afspejler den virkelige 
verden, især fordi et tidligere Plagbol 
studie har vist meget høje forekomster 
af pesticidrester i tomater. 
Vigtigere end selve resultaterne 
er dog, at processen med at lede 
efter samarbejdspartnere og finde 
et lokalt boliviansk laboratorie til 
studiet, har ført til et samarbejde 
med SENASAG [Den Nationale 
Afdeling for Landbrugssundhed og 
Fødevaresikkerhed] i Santa Cruz, hvor 

det nu er planen at starte det første 
bolivianske overvågningsprogram 
af pesticidrester i fødevarer. Der er 
stadig et godt stykke vej til et evt. 
monitoreringsprogram er oppe og 
køre, og til at hele befolkningen er 
oplyste om pesticid-problematikken, 
men jeg er fortrøstningsfuld, fordi 
det lader til, at man er på rette vej, 
og at den manglende ”puslespilsbrik” 
er identificeret i forhold til at gøre 
ændringerne bæredygtige og skabe 
balance mellem de forskellige instanser 
og forbrugerne.

Fortsat fra side 11 —



Der er altid aktivitet i  Kampala i Uganda. Foto: Helene Meldgaard Pedersen
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Tekst: Sergio Hansen
Rejsebrev på engelsk fra 
praktikophold, Unacoh, Uganda.

Internship experience in Uganda on the 
project “Pesticides, Health and
Environment” The project was developed 
by Diálogos in collaboration
with Uganda National Association of 
Community and Occupational
health (UNACOH). It is currently in its 
second phase and is covering
two districts of Uganda. The largest one 
which is Wakiso district and
the smaller more rural district of Pallisa.

The global North together 
with the global South
To get a chance to come to Africa has 
always been one of my dreams and 
after being in contact with Diálogos, 
the dream became reality. I left 
Copenhagen late in the evening
on a cold February night for my first 
journey to the African continent. The 
purpose of the journey was to complete 
my first out of two internships as a 
part of my bachelor degree in Global 
Nutrition and Health. After traveling 
for about 15 hours I arrived
in Kampala at 13.30 on the 4th 
February 2016. The project coordinator 
of the PHE project, Moses and the 
driver Otim picked me up from the 
airport and drove me to the residency.
The sun was warm and the weather 
was amazing. A lot of questions ran 
through my mind and I was very 
curious to know how Ugandan people 
were perceiving the PHE project 
and what Moses thought about the 
collaboration between Diálogos and 
UNACOH. He told me about some 
of the strengths and limitations of the 
project and briefly explained what I 
should expect for my two months visit 
and participation on the PHE project. 
He immediately highlighted the 
importance of the project and stated 
that “The vast majority of the Ugandan 
population are active inthe agricultural 
sector and everyone in Uganda consumes 
agricultural produce,

therefore the project is relevant for the 
whole population”

During my two months in 
Uganda I joined the project 
health officer Victoria and 
the rest of the field workers 
in educating health care 
workers on recognizing, 
managing and treating 
patients with pesticide 
poisoning. She explained the 
difficulties and opportunities 
in implementing this knowledge 
to the health workers. Although 
the participants´ motivation for the 
training is not always the best since 
they have a very busy schedule, she is 
very effective at getting their attention 
and making clear how important the 
subject that she is trying to teach them 
is. 

In every training session she makes 
the participants do an exercise with 
relevance to the material she is
teaching, which really strengthens their 
understanding. 

The material is about classifying the 
pesticides into chemical groups and 

active ingredients and then using a 
chart which has been created by the 
PHE project to manage and treat 
patients according to the symptoms.
The cases with pesticide poisoning are 
rare but because many of the patients 
that do come in often are unconscious 
or unable to speak about the cause of 
their injury, it is vital for the health 
workers to know about the symptoms 
of a pesticide poisoning in order to 
treat the patients.

THINK GLOBALLY AND ACT LOCALLY

“The vast majority of the 
Ugandan population are active in 

the agricultural sector and everyone 
in Uganda consumes 
agricultural produce,

therefore the project is relevant for 
the whole population” 
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After visiting health care centers 
across the Wakiso district , I got to be 
part of the monitoring of the farmers 
in Wakiso, to see which things they 
have put into practice after receiving 
training from the project. As the 
project coordinator pointed out several 
times in my time in Uganda “The PHE 
project is really like a drop in the water, 
the hope is that it will expand in that 
sense and that the
beneficiaries will share their knowledge 
in their local community and thereby 
in the long run it will reach the whole 
Ugandan population”.

It became very clear to me in the 
monitoring that the project is doing 
well because every single farmer we 
visited had become aware of the 
importance of protecting themselves 
when spraying, and most of them did 
use things like overalls, goggles, boots 
and gloves. Also, many of them stored 
the chemicals separately from where 
they spend most of their time. Some 
had even created a separate room with 
a lock for storage. The farmer on the 
picture below had all the material
provided by UNACOH on the wall 
along with the chemicals in a separate
locked room away from his house. 
He had also begun to use alternative 
methods in fighting the pest in his 
crops and a barrel for disposal of the 
empty containers.

Considering that many of the farmers 
that have been a part of the project did 
not have any prior knowledge about 
personal protective equipment or the 
importance of keeping the chemicals 
outside their house, the fact that they 
now have gone to great measures 
in correcting that with the above 
mentioned practices means it is fair
to say that the project is on the right 
track.

The most important aspects of the 
PHE project is teaching alternative

methods in treating the crops and 
reducing the use of pesticides as much 
as possible.

The method that is being promoted is 
called Integrated Pest Management 
(IPM). The method was detailed and 
intensively taught in Pallisa where 
farmers and pesticide retailers were 
trained in IPM and encouraged to 
create cooperations to strengthen their 
ability to be part of future projects and 
to give them a stronger
voice in their local communities.

In Pallisa, the agricultural sector of the 
project has come a long way in teaching 
the farmers to handle pesticides safely 
and it has now moved on to collaborate 
with other NGO’s with similar agendas 
which has benefited the quality of the
training a lot. What was most 
impressive was the introduction of 
the fruit fly trap and the push – pull 
technique. Both of them are methods 
in fighting pest without the use of 
spraying with chemicals. The fruit fly 
trap is a tool used to fight the oriental 
fruit fly, which has spread over the 
African continent since 2004. It is 
now a huge problem for farmers with 
citrus fruits such as mangos, oranges 
and lemons. The way it works is that a 
small piece of cloth is dipped in some 
chemicals and then put in a plastic 
bottle and hung up in the
garden with the fruit trees. The 
chemical releases a smell that attracts 
the male fly and when the fly enters 
the bottle it dies immediately. 
Consequently, it makes it harder for 
the female fruit fly to reproduce which 
reduces their ability to lay eggs
on the fruits, thereby reducing the 
potential damage it can cause to the 
farmers.

Another element that is important for 
the sustainability of the project is the
creation of a National poisoning 
information center, created in 

collaboration with the Directorate of 
Government Analytical Laboratories 
(DGAL) in Kampala.

During my stay the final stages of 
implementing this call free centre was 
done with UNACOH providing the 
facility with digital equipment such as 
computers, telephones, printers etc. The 
idea is that health workers as well as 
the general population will be able to 
use this call free centre and get advice 
on how to treat poisoning cases. This 
will be the first of its kind in Uganda 
and it will be good for the continuing 
mainstream of managing pesticide 
poisoning as well as other
poisoning cases. It was really inspiring 
to see this small group of people 
working intensively with such a passion 
to improve the situation in Uganda. 
Everywhere I went I felt like I was 
welcome and appreciated for my 
presence. The staff was more
than willing to provide me with the 
information I requested. That included 
among other things interviews, 
filling out questionnaires and doing 
observations. Doing my internship,
gaining experience and knowledge in 
the field of sustainable agriculture, and 
witnessing how two small NGO’s from 
Denmark and Uganda (respectively) 
work together was a great learning 
experience, both academically and 
personally. The PHE project is a major 
step in the right direction and the staff 
of UNACOH is doing a great job 
implementing it.

The project is set to end in September 
2017, but I hope to see a third phase 
prolonging it so it can continue further 
into the future.



Udsigt fra Bubjerg, hvor solen lyser havet op gennem uvejret. Foto J.P. Bregnballe
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Er Lyset for de Lærde blot
Til ret og galt at stave?

Nei, Himlen under Flere godt,
Og Lys er Himlens Gave,

Og Solen staaer med Bonden op,
Slet ikke med de Lærde,

Oplyser bedst fra Taa til Top,
Hvem der er mest paafærde.

NICOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG 
1783-1872 

”OPLYSNING” 1839

Nei, aldrig spørges det fra Nord,
Vi Lyset vil fordunkle!

Som Nordlys i fribaarne Ord
Det saaes på Himlen funkle,

Og sees det skal ved Nordens Pol,
Ei blot i Kroppens Rige:

Midsommerens den bolde Sol
Vil ei for Midnat vige!

Oplysning være skal vor Lyst,
Er det saa kun om Sivet,

Men først og sidst med Folkerøst 
Oplysningen om Livet;

Den springer ud af Folkedaad
Og vokser, som den vugges,
Den straale i vort Folkeraad,

Til Aftenstjernen slukkes!

Er Lys på visse Vilkaar blot
Saa halvveis at ophøie?

Giør det ei allevegne Godt!
Er Lys ei Livets Øie!

Skal for Misbrugens Skyld maaske
Paa Aandens Himmelbue

Vi heller Mulm og Mørke see
End Solens blanke Lue!

Er Lyset i Planeter kun,
Som ei kan see og mæle?

Er ikke Ordet i vor Mund
Et Lys for alle Sjæle!

Det giver os for Aander Syn,
Som Solens skin for Kroppe,

Det slaaer i Sjælen ned som Lyn
Fra Skyerne histoppe.
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