
	  

Opfølgning på handlingsplan Diálogos 2012 

 

Foreningen 
 
• Afholdelse af foreningsseminar 

Foreningsseminar blev afholdt i relation til GF april 2012  
 

• Udarbejdelse af ny strategi 
Ny strategi fremlægges til godkendelse på GF april 2013 
 
 

 
Sektorvalg og projekter 
 
• Afslutning af projekt i Nepal og Cimes-projektet i Bolivia  

Begge projekter blev afsluttet med projektbesøg fra Diálogos 
 

• Vurdering af grundlag for ansøgning om projektforlængelse af projekt vedr. interkulturel 
medicin i Uganda og i givet fald indsendelse af ansøgning 
Decemberansøgningsrunden i projektpuljen blev aflyst. Der er indsendt en ansøgning om 
forlængelse primo april 2013. 

 
• Vurdering af grundlag for ansøgning om projektforlængelse af projekt vedr. pesticider i 

Uganda og i givet fald indsendelse af ansøgning 
Decemberansøgningsrunden i projektpuljen blev aflyst. Der er indsendt en ansøgning om 
forlængelse primo april 2013. 
 

• Indsendelse af ansøgning til udenlandsk donor om projekt vedr. sundhed og miljø på 
eksportgartnerier i Uganda 
Der er ikke ansøgt om selvstændigt projekt, men aktiviteter i relation til eksportgartnerier 
er indbygget i projektansøgning for projektforlængelse af projekt vedr. pesticider 
 

• Indsendelse af ansøgning til udenlandsk donor om projekt vedr. kviksølv i samarbejde med 
udenlandsk NGO 
En ansøgning til EU om yderligere aktiviteter i Filippinerne og Indonesien blev ikke bevilget.  
En ansøgning til GEF om yderligere aktiviteter i Filippinerne i samarbejde med bl.a. Bantox 
og de filippinske sundheds- og miljømyndigheder blev bevilget og projektaktiviteter 
forventes at starte medio 2013.  

 
• Vurdering af andre eksisterende projektideer og hvis muligt indsendelse af ansøgning om 

forundersøgelse til yderligere 1-2 nye projekter (mulighed for pesticidprojekter i Nepal og 
Ghana vurderes aktuelt, ligesom et projekt vedr. kviksølv i guldminedrift i Bolivia er under 
overvejelse). 
Der er ikke søgt om forundersøgelser, men en ansøgning til EU om midler til projekt vedr. 
kviksølv i guldminedrift i Bolivia er blevet godkendt.  

 
• Udsendelse af to hold unge til Nepal og et hold til Uganda. Ungdomsgruppen afholder to 

arrangementer. 
2-3 hold unge har været udsendt til Nepal og et hold til Uganda. Ungdomsgruppen har 
afholdt musikarrangement på Gyngen i Århus og deltog i kampagnen Verdens Bedste 
Nyheder. 
  



	  

• Udsendelse til Nepal mhp for-forundersøgelse til Nepal pesticidprojekt 
Forundersøgelse blev gennemført og førte til indsendelse af projektansøgning til CISU i 
september 2012. Ansøgningen blev godkendt, og projektet starter i april 2013.  

 
 
 
 
Lokale samarbejdspartnere 
 
• Opfølgning på præsentation af projekter vedr. interkulturel medicin i Geneve 

WHOs interesse og strategi har været uklar, og det er blevet vurderet at indsatsen med at 
indsamle og producere materiale ikke ville stå mål med resultatet.  

 
• Gennemførelse af syd-syd udveksling mellem Dialogos’ projekter i Uganda og Bolivia  

Projektlederen fra interkulturel medicin-projektet i Uganda besøgte projekterne i Bolivia i 
november 2012. 
 

• Udarbejdelse af strategi og værktøjer for partneres kapacitetsopbygning vedr. 
organisationsudvikling 
Ikke gennemført i 2012. 

 
• Opfølgning med partnere i Uganda og Filippinerne efter besøg af Projektrådgivningen 

Besøgsrapporterne er drøftet med partnerne. Konkret har anbefalinger vedr. projektet på 
Filippinerne medført indsendelse af ansøgning om partnerskabsaktivitet i april 2013. 

 
• Overvejelse om ansøgning om partnerskabsaktivitet 

Se ovenfor. 
 

 
Øvrige samarbejdspartnere 
 
• Der koordineres med andre danske NGOer i samarbejdslandene og evt. med udenlandske 

NGO’er med henblik på erfaringsudveksling 
Dialogos deltager i erfaringsudvekslingsfora i Danmark, fx møder i Sundhedsnetværket og 
workshops i CISU, hvor der er mulighed for at møde andre NGOer med aktiviteter i samme 
lande som os. Konkret har Dialogos samarbejdet med stor amerikansk NGO, Blacksmith 
Institute, om indsendelse af projektansøgninger.   

 
• Kontakterne til de danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner udbygges, og de 

bruger foreningens projekter som platform i undervisning og studenteropgaver 
En RUC-studerende har indsamlet materiale til speciale vedr. adgangen til rent vand i 
Chuquisaca i samarbejde med CIMES. 17 studerende har været involveret i forskning i 
relation til pesticidprojekterne i Uganda og Bolivia. 
 

• Samarbejdet med Brandbjerg Højskole udbygges 
Dialogos har intet hørt fra Brandbjerg Højskole det sidste år. 

 
 
 
Oplysning og folkelig forankring 
 
• Hjemmesiden gennemskrives og opdateres løbende med nyt materiale 

Gennemskrivning af hjemmesiden pågår. 
 



	  

• 2 numre af DialogosNyt 
Der blev udsendt et nummer af DialogosNyt i 2012. Et andet nummer til udsendelse i 
december blev udarbejdet og trykt med forsvandt i posten! 

 
• En artikel pr. projekt i eksterne medier 

vi har haft 6 artikler i webmediet avisen.dk. Det samme antal har været bragt i 
metroxpress.dk, men de er nu væk, fordi mediet er lavet om efter salg. De figurer til 
gengæld i websitet verdensnyt.dk. Tre af artiklerne har været bragt i organictoday.dk, et 
velbesøgt medie mest om økologi og miljø. Et par artikler, skrevet af studerende/Erik Jørs 
har været bragt i professionelle medier. 

 
• Medlemsskaren øget 

Antallet af foreningsmedlemmer er stabilt, øget fra 206 i 2011 til 209 i 2012.  
 

• Implementering af elektronisk arkiv for foreningens materiale 
Karamoja gruppen tester i øjeblikket om foreningen kunne have gavn af at bruge dropbox. 
Der er findes et elektronisk arkiv på hjemmesiden, som det dog har vist sig vanskeligt at få 
bragt til at fungere. 

 
• Fortsættelse af arbejdet med at styrke foreningens informationsmateriale generelt 

Ikke gennemført 
 
 
 


