
Sommermøde om idéer
Det er tid for Diálogos at sætte nye projekter i gang. 
Temaet for Sommermødet 2007 er idéudvikling og 
kreativ diskussion om de veje, som Diálogos ønsker at 
betræde i fremtiden.
Vores projekter har opnået fi ne resultater og fortsætter 
på forskellig vis. Vi håber, at du vil medbringe idéer, 
projekter og visioner til mødet. Vi har sikret os den 
bedste inspiration udefra til mødet. 
Kom og giv dit bidrag de 2 dage. Se programmet på 
bagsiden.

Kryds af i kalenderen ved den 8.+9. sept. 2007

El Villar syv år efter

Af Lise Josefsen 
Hermann
 
Om udvikling og 
ulandsbistand, der 
nytter noget. Og om 
biavl, døde høns og en 
guldmedalje.

For nøjagtig syv år siden 
var jeg i den bolivianske 
landsby El Villar i 
regionen Chuquisaca 
med Andebølle 
Ungdomshøjskoles første 
Boliviahold. Det var en 
meget stor oplevelse 
for mig. Helt anderledes 
end alt, hvad jeg havde 
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kendt til før. Vi kom til en landsby, 
hvor den eneste elektricitet var en 
generator, der kunne producere 
strøm til to timer om dagen. Der var 
også et fjernsyn ved generatoren. 
Det var byens eneste. Noget andet, 
som landsbyen også kun havde 
et af, var et toilet. Det lå et par 
gader fra, hvor vi skulle sove, kan 
jeg huske. Så skulle man gå med 
sin lille lygte gennem landsbyens 
mørke for at komme på toilettet.

Tilbage efter syv år
Nu, syv år efter, er jeg igen i El 
Villar med Andebølle Ungdomshøj-
skole, men nu som færdiguddan-
net journalist. Hele landsbyen har 
nu haft elektricitet i fi re år. De små 
gader er oplyst af gadelygter, og 
vi bor i et hus med eget toilet og 
endda varmt vand til brusebad. Når 
man går forbi husene, kan man se 
lys fra fjernsyn fl ere steder fra. Selv 
den første internetcafé er åbnet. Og 
landsbyen har fået sit eget vandre-
hjem siden sidst. 
Sidst jeg var her, tog det ti timer at 
køre hertil i fi rehjulstrækker på en 
meget smal vej. Nu, syv år efter, 
tager det seks timer. Vejen er fi n 
og bred, og vi kan uden problemer 
passere de busser, der også er 
begyndt at køre i pendulfart mellem 
landsbyen El Villar og hovedstaden 

Sucre. 

Døde høns bliver til guldmedalje
Jeg kan huske, at italieneren Ezio 
Pace fra Dialogos var i El Villar for 
at lære de lokale at avle bier. Det 
gik ikke for godt. Bierne var aggres-
sive, og bolivianerne vidste ikke, 
hvordan de skulle håndtere dem. 
Jeg kan også huske, at der var en 
historie om en kvinde, for hvem bi-
avlsforsøgene fi k forfærdelige kon-
sekvenser. Hun havde tyve høns, 
der døde af stikkene fra de aggres-
sive bier. Jeg ved ikke engang, om 
hun var en del af projektet, eller 
bare var en uheldig nabo. Jeg kan 
huske, at vi grinede lidt i smug af 
de naive danske forsøg på at lære 
bolivianerne noget af vores viden 
hjemmefra. Det kunne da aldrig 
blive til noget, mente vi, velvidende, 
danske teenagere. Biavl i Bolivia! 
Det var da for tosset!
Nu, syv år efter, er Doña Ana ved 
at tælle sine honningglas, da vi 
ankommer til El Villar. Hun pak-
ker 50 glas sammen, som hun kan 
sælge for 15 bolivianos (cirka 12 
kroner) stykket på markedet i Su-
cre. Nu kører honningproduktionen 
på skinner, og det er den lækreste 
honning, der kommer ud af det. 
Projektets honning har endda fået 
en guldmedalje for at være regio-
nen Chuquisacas bedste honning. 
Nu griner vi ikke længere af biavls-
projektet, men bliver derimod im-
ponerede. Vi spiser selv den lækre 
honning til morgenmad, når vi kan 
snige os til det. 

Vejblokader og dynamitregn
 På min første rejse til Bolivia stran-
dede vi ti dage i den gamle hoved-
stad Sucre, fordi bønderne havde 
blokeret alle veje i Bolivia, blandt 
andet i protest mod den daværende 
regerings udmelding om at ændre 
politik overfor coca-produktionen. 
Vi unge danskere var meget bange 
for, om vi nogensinde kom hjem 
igen. Midt i det hele blev der erklæ-
ret undtagelsestilstand, og hvad 
ved man om den slags som ung 
dansker? Jeg kan huske, hvordan 
hele holdet ventede bekymret oppe 

på mig, da jeg kom hjem midt om 
natten, og der havde været ud-
gangsforbud efter klokken elleve. 
Jeg kan også huske, at jeg allerede 
dengang havde drømme om at bli-
ve journalist. Jeg ville interviewe de 
vrede bønder, så deres meninger 
også kom offentligheden for øre. 
Jeg var nær blevet voldtaget, fordi 
hvilken indianer stoler på sådan en 
ung gringa som mig?
Nu, syv år efter, virker Bolivia til at 
være blevet et meget fredeligere 
sted. Måske fordi Bolivia nu har 
fået sin egen indianske præsident 
Evo Morales? Det er ikke til at sige. 
Godt nok hører vi brag fra dynamit-
stænger vores første dag i Sucre. 
Det er minearbejderne, det prote-
sterer mod præsidentens planer om 
at nationalisere minedriften. Men 
det varer kun en formiddag. Og så 
er det ovre. Så ånder alt igen fred. 

Lever af drømme
Om aftenen ved bålet i El Villar sid-
der vi og snakker om forskellen på 
Danmark og Bolivia. Om levevilkår 
og værdier. Jaime arbejder for or-
ganisationen Prodeco, som samar-
bejder med Dialogos blandt andet 
om biavlsprojektet. ”Vi bolivianere 
lever af drømmene. I Danmark 
lever I i virkeligheden”, siger han. 
Jeg tænker for mig selv, at for mig 
er det her på landet i Bolivia, i El 
Villar, det nærmeste jeg kommer 
virkeligheden. Og på samme tid er 

Fortsættes på side 3

August 2007Side 2



Kære ven !
De fleste af os har i forbindelse 
med vores arbejde og kontakt til u-
lande stået overfor opgaver, som vi 
gerne ville hjælpe til at løse. Og vi 
har mødt enestående mennesker, 
der fortjener den form for støtte 
til deres arbejde, som Diálogos 
er skabt til at bidrage med. Vi er 
frivillige, og vi brænder for at gøre 
en forskel sammen med de gode 
partnere derude. Det er vores 
rødder, og det er vores fremtid. 
Hvad skal ske i de kommende år?

Har du et muligt projekt tæt på 
hjertet, som kunne komme til live i 
Diálogos regi?

Diálogos afholder i år for første 
gang sit Sommermøde som et 
strategiseminar, hvor vi inviterer 
medlemmer og potentielle nye 
medlemmer til at komme med 
et udspil til nye aktiviteter i 
foreningens regi. For at hjælpe 
diskussionen på vej har vi 
inviteret en repræsentant for 
Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslandene, IFU, der spiller 

ud med et ønske om at kombinere 
deres erhvervserfaringer fra 70 
lande og med vores helt specielle 
kontaktnet og erfaringer. Diálogos 
er den første NGO som søges 
inddraget i IFU’s nye (kommende) 
strategi.

Vi er også så heldige, at Johannes 
Nordentoft fra projektrådgivningen, 
PRNGO, vil tilbringe weekenden 
med os for både at inspirere, 
vejlede og dele sine store erfaringer 
og indsigter med os. Der er sat 
tid af til diskussion og til korte 
vejledende konsultationer med 
både Johannes og med vores egne 
eksperter i foreningen. 

Foreningen har for første gang 
nedsat et kommunikationsudvalg, 
som skal vejlede både os selv 
og vores projekter. Udvalget har 
fået Solana Larsen, managing 
editor for globalvoicesonline.
org til at holde et oplæg om de 
dramatiske forandringer, der sker 
i kommunikationen til, om og 
fra u-landene. Global Voices er 

finansieret af Reuters. Hun er også 
USA redaktør for opendemocracy.
net, et ligeledes trendsættende 
webmedie for global diskussion. 

Jeg og bestyrelsen vil ikke lægge 
skjul på vores forventninger om at 
medlemmer og andre møder op 
med inspirerende idéer, som kan 
føre foreningen videre, ikke bare i 
Bolivia og Nepal men i andre lande 
også. 

Sommermødet foregår traditionen 
tro den 8.+9. september 
på hyggelige Andebølle 
Ungdomshøjskole på Fyn. 
Foreningen betaler for kost og logi, 
men du må selv sørge for sovepose 
samt transport til og fra mødet. 
Det er vigtigt at melde sig til mødet 
hos sekretær Egil Hoydal (Se 
mødeprogram), så det praktiske 
kan afvikles uden vanskeligheder.

Kærlig hilsen

Marie Brasholt
Formandinde
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det også som en fantastisk drøm. 
Men jeg tænker også, at på de syv 
år der er gået, er menneskene her 
kommet mange skridt nærmere vir-
keligheden. Eller rettere vores vir-
kelighed. Hvis bare de også kunne 
se det selv. Se al den udvikling der 
er sket.
     
Tænk hvad der kan ske på bare 
syv år! 

Sommermøde invitation



Sommermøde program
Foreningen har ambitioner for Sommermødet 2007, om at nuværende og kommende medlemmer møder op 
med visioner og meget gerne praktisk projektidéer, som måske kan afvikles i foreningens regi. Vores egne 
erfarne medlemmer og gæster kan og vil gerne hjælpe med at definere eventuelle næste skridt for at føre en idé 
ud i virkeligheden. Betragt derfor Sommermødet både som et strategiseminar, et udviklingslaboratorium og et 
informationsværksted. Bring opfordring til gode folk i din omgangskreds om at deltage - iblandt dem findes de 
gode projekter måske, som kunne komme til live i Diálogos regi ?

Lørdag d. 8. september

12.00 - 13.00 Frokost/indkvartering Andebølle Ungdomshøjskole 

13.00 - 13.15 Velkomst ved formand Marie Brasholt. Præsentation af bestyrelsens oplæg.

13.15 - 14.15 Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, IFU, vil som et helt nyt initiativ søge samarbejde 
med NGO’er som Diálogos, men kan og vil vi arbejde på erhvervslivets betingelser? IFU har 
finansieret projekter i 70 lande, og fokuserer på de fattigste. Projekternes bæredygtighed på 
kommercielle vilkår er i centrum for et muligt samarbejde. Oplæg fra en IFU repræsentant.

14.15 - 14.30 Opfølgende diskussion 

14.30 - 15.00 Pause/kaffe

15.00 - 18.30 Hvilken strategi og vision ønsker Diálogos at lægge for sit fremtidige u-landsarbejde? 
Perspektivering ved Johannes Nordentoft, Projektrådgivningen PRNGO, og Diálogos’ egne 
eksperter. Diskussion.

19.00  Middag

Søndag d. 9. september

08.00 - 09:30 Morgenmad

09.30 - 09:45 Opsummering af lørdagens diskussion - konklusioner?

09:45 - 10:45 Hvad sker der specielt i u-lande med græsrodskommunikation? Oplæg ved Solana Larsen, 
managing editor www.globalvoicesonline.org og USA editor for www.opendemocracy.net, to af 
internetets absolut trendsættende medier. 

10.30 - 11.30 Diskussion, herunder om vores egen hjemmeside og Bolivianske og nepalesiske partneres 
potentielle rolle

11:30 - 11:45 Konklusioner ved formanden

12.00  Frokost - og så går det hjemad

Praktisk:

Indkvartering og forplejning på Andebølle Ungdomshøjskole betales af foreningen. Transport til og fra 
Sommermødet er for egen regning. 

Adressen er: Andebølle Ungdomshøjskole , Andebøllevej 138, Andebølle, 5492 Vissenbjerg, på Fyn

Tilmelding er nødvendig til foreningens sekretær Egil Hoydal senest den 31. august 2007:

U-landsforeningen Diálogos, Østerhedevej 8, 6792 Rømø, Tlf. : 74755054, E-mail: sekretariat@dialogos.dk
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