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Diálogos

Af Dan Larsen

Foreningen har modtaget tilsagn fra Projekt-
rådgivningen om finansiering af to ansøgninger 
til projekter i Afrika. Begge bygger på 
foreningens anerkendte erfaring fra lignende 
arbejde i Bolivia.

 - Det ene projekt står på skuldrene af vort 
mangeårige og succesfulde projekt Plagbol, 
fortæller overlæge og næstformand i 
Diálogos, Erik Jørs, Arbejdsmedicinsk klinik 
ved Odense Universitetshospital. 

   Ledet af en lokal ugandisk partner-NGO 
(ANACOH) skal projektet undervise 
småbønder, der dyrker grøntsager og 
bomuld, i fornuftig omgang med kemiske 
sprøjtemidler. Metoden er at uddanne 
promotorer fra hver landsby, hvorefter de 
videregiver deres nye viden.

   På samme måde som i Bolivia indeholder 
projektet folkeoplysning, således at også 
sundhedspersonaler, medlemmer af 
fagforeninger, studerende på universiteter og 
landbrugsskoler samt ansatte ved 
landbrugs-, sundheds- og miljøministerierne 
får viden.

   - Problemet er ganske alvorligt i Uganda, 
fortæller Erik Jørs. De fleste forbrugere tror, 
at hvis grøntsager er sprøjtet med kemikalier 
kort før de kommer på markedet, så er de 
mere sunde og holder længere. Det er 
naturligvis forkert.

   Projektet samarbejder med Københavns og 
Aarhus Universiteter, Landbohøjskolen og 
universitetet i Kampala om uddannelse af 
studerende baseret på data fra arbejdet i 
marken. Udover opgaveskrivning kan der 
blive tale om praktikbesøg sammen med 
ugandiske studerende.

   Projektet varer i tre år og har fået knap tre 
millioner bevilget.

Pilotprojekt i Karamoja fortsætter

   Arbejdet med karamojongfolket i Uganda 
bliver nu udvidet fra en enkelt ansat til tre 
og skal dække et langt større område. Første 
runde af finansiering dækker tre år med to 
og en halv million kroner med løfte om 
endnu en lignende fase - afhængigt af den 

politiske og sociale stabilitet i det 
urohærgede område. 

   Pilotprojektet med partneren KATHES har 
fungeret fint på trods af den ustabile 
situation i området. En del af arbejdet er 
således at styrke den lokale fredsproces 
gennem et intensivt arbejde med at forbedre 
sundheden for de lokale. Indsatsen sker 
såvel blandt lokale medicinmænd, 
traditionelle fødselshjælpere som med 
uddannet sundhedspersonale. Samtidig 
undervises der i demokrati og kvinder 
organiseres.

   Som i de fleste afrikanske lande bruger 
man i Uganda megen traditionel medicin. 
Diálogos forsøger at starte en trend, hvor det 
er OK at samarbejde på trods af forskellige 
metoder og erfaringer. At opnå dette er 
meget vigtigt for regeringen. Projektet er 
næsten færdig med en håndbog med 
traditionel medicin, som vil blive udbredt i 
området og måske andre steder.

   Også i dette arbejde bygger Diálogos på 
erfaringer fra projekter i Bolivia (Prodeco og 
CIMES), hvor netop integration af vestlig, 
akademisk medicin med traditionel 
helbredelse nyder voksende respekt blandt 
begge grupper.

Læs også om pilotfasen i Karamoja på side 5
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DIÁLOGOS AKTIVITETER 
ER BÅRET AF ILDSJÆLE
Velkommen til endnu et nummer af 
Diálogos Nyt, som jeg håber, I vil læse med 
interesse.

Som sagt er Diálogos’ aktiviteter båret af 
ildsjæle. Slår man ordet ildsjæl op på 
wikipedia, får man følgende forklaring: ”En 
ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, 
arbejder begejstret og ivrigt for en sag, eller 
sagt med andre ord en person der brænder 
for en sag. Eksempler på ildsjæle kan være 
folk der skriver på Wikipedia, frivillige 
hjælpere i NGO og politiske partier.”

Det er nok ikke tilfældigt, at NGO-arbejde 
nævnes i denne sammenhæng, og 
begejstring og iver er ord, vi med rette kan 
sætte på vores aktiviteter. Heldigvis har vi 
mange ildsjæle, men også de kan blive 
trætte, og så er det vigtigt, at der er andre til 
at bidrage til de mange aktiviteter. Og under 
alle omstændigheder er ildsjæle vist noget, 
man ikke kan få for mange af!

Jeg vil derfor opfordre alle, der har 
begejstring og iver at give af til at deltage i 
foreningens aktiviteter, for de er værd at 
arbejde for! 

Se blot dette nummer af Diálogos Nyt, som 
viser, hvordan vores aktiviteter rækker langt 
ud over vores umiddelbare projektområder.  
Start gerne med generalforsamlingen, der i 
år holdes den 7. marts!

Vel mødt

Marie Brasholt, formand
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Projektet Plagbol i Bolivia, som i 2010 løber på de sidste måneder af sin anden fase, har kun fem 
ansatte, og alligevel rækker deres arbejde for bedre og sundere landbrug uden unødvendige 
sprøjtemidler langt ud i Bolivias landdistrikter, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, NGO’er, 
og til studerende og forskere ... og så til en velarrangeret international konference.

   Projektets internationale rækkevidde er stor og voksende, idet partnerne i Diálogos via 
universiteter i Danmark er inviterede til at rådgive om sine resultater gennem 
Verdenssundhedsorganisationen WHO. Resten af Latinamerika følger med via 
hjemmesiden www.plagbol.org.bo, der har modtaget 111.000 besøg på tre og et halvt år. 
Folk har læst over 200.000 artikler om projektets viden og aktiviteter. Knap halvdelen af 
de besøgende kommer fra Bolivia.

   - Vi er både overraskede og beærede over, at det internationale samfund viser stor 
interesse for vores erfaringer og undervisningsmaterialer, udtaler projektleder Dr. Guido 
Condarco. Plagbol bidrager gerne og forventer at få ny viden og nye materialer gennem 
disse kontakter, som kan forbedre vort eget fremtidige arbejde.

Frivillige mange steder

   Ved Plagbols internationale konference i La Paz vrimlede det 
med frivillige studerende, som tog sig af meget af det praktiske. 
De fleste af dem nyder godt af projektet, idet en del har skrevet 
opgaver på basis af researchdata fra projektets videnskabelige 
arbejde og nydt godt af vejledning.

   - Min sociale bevidsthed dikterede, at jeg gennem Plagbol kan gøre noget godt for mine 
landsmænd, siger Sonia Alcarez, lærer og frivillig. Jeg arbejder med læreruddannelserne, 
hvor sprøjtemidler og sundhedsfarerne ved forkert brug af dem ikke er en del af 
pensum. Det står i loven, at Bolivia gerne vil have økologisk forsvarligt landbrug, men 
ministeriet har ikke midler til undervisning. Plagbol arbejder sammen med dem.   

Ude i Bolivia er der 25 professionelle frivillige, som bidrager aktivt til arbejdet i deres 
regioner ved at identificere problemer og koordinere indsats, som projektet slet ikke har 
midler til. Plagbol anslår, at fem ud af ni provinser har brug for hjælp til at introducere 
“integreret pest management” i uddannelse og landbrug. 

Plagbol tiltrækker mange frivillige

Erik Jørs, næstformand i Diálogos, skaber synlighed for dansk bistand i radio, TV og 
aviser over hele Latinamerika i anledning af Plagbols konference i La Paz.

Af Dan Larsen

Sonia Alcarez, frivillig

http://www.dialogos.dk
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Logoet med det lille insekt, der 
svæver over en grøn plante er 
efterhånden kendt mange steder i 
Latinamerika for det gode 
arbejde, det repræsenterer.

   En international konference afviklet i La Paz, 
Bolivia, i februar om “Sprøjtemidler og 
Alternativer” i Plagbol-regi har kun styrket 
respekten og genkendelsen. Talere fra otte 
latinamerikanske lande plus Danmark og små 300 
deltagere mødte op for at dele deres viden og 
sidste nyt om landbrug, sundhed, miljø og 
sprøjtemidler.

   - Idéen med konferencen var at dele erfaringer, 
metodik, undersøgelser og studier af brug og 
administration af sprøjtemidler. Målet er at 
begrænse kemikaliernes negative indflydelse ikke 
kun på sundhed i landbruget, men også miljøet - 
ikke kun i Bolivia, men i hele verden, forklarer Dr. 
Guido Condarco, leder af Plagbol.

   Blandt deltagerne var også det bolivianske 
landbrugsministerium (SENASAG), der via sine 
agronomer har indledt et samarbejde med Plagbol 
om en model for bæredygtigt og miljøvenligt 
landbrug.

   - Vi har i Bolivia og de fleste andre fattige lande 
ingen pålidelige statistikker over størrelsen af 
problemet, så vi kan ikke lave en klar diagnose. Vi 
ved blot, at importen af kemikalierne stiger. Det er 
meget bekymrende, for så kommer vi ikke af med 
forureningen af jord og miljø, og vi kan ikke 
vurdere sundhedseffekten på f.eks. børnene, 
udtaler Dr. Condarco.

   - Bønderne i Bolivia siger, at de ikke kan dyrke 
effektivt uden sprøjtemidler, men vi ved fra 
undersøgelser på universiteterne, at agronomerne 
udmærket kan dyrke ved hjælp af alternativer til 
kemikalierne med mere sunde produkter til følge. 
En af vores opgaver er at udbrede denne viden så 
bredt som muligt og helst i samarbejde med andre. 

Internationalt netværk

Blandt talerne ved konferencen var argentineren 
Javier Souza Casadinho, agronom og leder af det 
pan-latinamerikanske netværk RAPAL, Red de 
Acción en Plaguicidas de America Latina, der på 
vegne af universiteter og NGO’er i 18 lande 
arbejder som forskere, undervisere, lobbyister mm. 
med problemerne ved kemiske sprøjtemidler. 

   - Problemerne er ens i mange latinamerikanske 
lande, fordi politikerne fokuserer på enkelte 
afgrøder som nationale indtægtskilder (Costa Rica 
ananas, Uruguay skovdrift, Argentina majs osv.). I 
alle tilfælde er der næsten ingen kontrol med 
brugen af kemikalier, som ofte er forbudt i Europa. 
Det giver vanskeligheder som i Argentina sidste år. 
hvor resistente myg var årsag til en epidemi af  
dengue feber.

   - Vi oplever en spiral, der kalder på flere og flere 
kemikalier, forklarer Javier Souza. Store 
landbrugslande som Brasilien og Argentina 
forventes at øge brugen med 50 % på et år. I 
Argentina er omfanget steget 10 fold de sidste 15 
år. 

   - Der findes faktisk mængder af undersøgelser 
og mange alternativer til kemikalierne. Vi har ti-
tusinder af økologiske producenter, men 
informationerne når ikke ud til forbrugerne, siger 
han. Vi bliver nødt til at få forbrugerne til at kræve 
bedre fødevarer og miljø.

Projektleder trodser tendensen og bliver 
hjemme i Nepal

De fleste nepalesiske mænd har travlt med at forlade deres hjemland for at søge lykken (og pengene) især 
i Mellemøsten. Diálogos' projektleder, 31årige Dipak Rajbhandary, har ikke planer om at rejse nogen 
steder. Han vil hellere skabe udvikling hjemme i Solu Khumbu.

Modesto Usñoyo Quispe, Esmeralda Choque Huanca Mollo, Pastor Mamani Ururi, Deltina 
Quispe Amaru og Sebastian Quispe Cuti er alle bønder fra Chiquisaca. De mødte op til den 
internationale konference for at lære nyt. Alle er de tidligere uddannet af Plagbol som promotores 
- altså kyndige som kan sprede deres viden i deres egne landsbyer. De dyrker deres afgrøder 
økologisk, arbejder med alternative sprøjtemidler, organiserer sig i kooperativer og underviser 
ligesindede nær og fjern. Bønderne udnytter deres uddannelse fra Plagbol intensivt.

Af Dan Larsen

Dr. Guido Condarco, leder af Plagbol

Meld dig ind
www.Dialogos.dk
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Diálogos’ eksperter deltog
Medlemmer af Plagbol-gruppen var repræsenteret ved konferencen om 
Sprøjtemidler og Alternativer i La Paz, Bolivia. Her er deres pointer:

Erik Jørs

Jeg fremlagde nogle spændende og 
bekymrende forskningsresultater på basis af 
data om 7-9 årige børn, som er indsamlet 
gennem Plagbol. 

Hvis forældrene brugte sprøjtemidler under 
graviditeten har børnene formentlig fået en 
kronisk dårligere funktion, når man 
undersøger motorik og koordination - altså 
en lettere hjerneskade.

Der er en god biologisk forklaring, idet et 
barns nervesystem er mest følsomt, mens det 
udvikler sig som foster og indtil 6 måneders 
alder. Giften har lettere ved at sprede sig fra 
placenta til foster og fra blod til hjerne i 
denne periode.

Børn, som først senere har været udsat for 
sprøjtemidler, har ikke de samme tegn.

Flemming Lander

Hensigten med mit indlæg var, at videregive 
budskabet om at forebyggelse af 
pesticidrelaterede sygdomme kan 
gennemføres over en kort årrække, såfremt 
der er folkelig og politisk vilje til at ville det. 

Danmark gennemførte i 1960erne lovgivning 
om pesticider, formidling af viden om 
optimal pesticidhåndtering og bedre viden 
om sprøjteteknik. Undersøgelser viste, at i 
løbet af få år så vi en drastisk reduktion i 
antallet af pesticidforgiftninger samt 
elimination af pesticidrelateret bløddelskræft 
og leukæmi. 

Mange af tiltagene kan bruges i Bolivia, men 
forholdene kan ikke sammenlignes med 
veluddannede Danmark før 1960. Effektiv 
forebyggelse må forventes at tage længere 
tid i Bolivia end i Danmark.  

Per Gummer

I mit indlæg (og tilhørende paper) 
beskæftigede jeg mig med god sprøjteadfærd 
med sigte på brugerens sikkerhed, 
miljøbelastning, pesticiders positive virkning 
på afgrøder og forbrugernes sikkerhed.

En bonde med rygsprøjte er meget tæt på 
giften. Sprøjten skal være tæt, brugeren 
beskyttet med tøj, handsker, maske og 
støvler, dråberne må ikke flyve hen på ham 
selv og han skal undlade at vade rundt i det 
sprøjtede. For bønder i udviklingslande er 
dette langt fra en selvfølge.

Pesticider dårligt anvendt fremmer ikke 
udbyttet og er en risiko for folkesundheden. 
Korrekt fordelt kan pesticider i små 
mængder (og mindre giftige end normalt i 
udviklingslande) give større udbytte og 
ingen rester på fødevarerne.

Projekterne Prodeco og CIMES i Sucre, Bolivia, indleder nu et udvidet 
samarbejde omkring deres kommunikation med omverdenen. Web-mediet 
medicinaintercultural.org bliver i løbet af de kommende tre måneder 
gjort parat til lancering. 
   Sitet, som er udviklet af to medlemmer af foreningens 
kommunikationsgruppe, er et såkaldt web 2.0 medie, der 
indeholder alle nutidens metoder til kommunikation og dialog. 
Det blev “overdraget” i uge 7 ved et 4-dages kursus. 
   Ledelsen i partnerorganisationerne er begejstrede for nu at få et 
kommunikationsredskab, som de allerede har indbygget i deres 
strategiske planlægning. Begge projekter har udpeget en person til 
at varetage produktion af indhold.
Synlighed for fremtiden
   Både Prodeco og CIMES har i en årrække arbejdet med 
integration af traditionel medicin med vestlig, akademisk 
medicin. I begge partnerorganisationer finder vi nogle af Bolivias 
førende eksperter inden for området.

   Med forbillede i projektet Plagbols og internationale erfaringer 
med internetbaseret kommunikation er begge organisationer 
parate til at række længere ud i Bolivia og Latinamerika, end 
deres traditionelle netværk tillader. I Plagbols tilfælde kommer 
over halvdelen af de besøgende fra andre Latinamerikanske 
lande.

   I første omgang bliver Diálogos og 
Plagbol inviteret med og inden 
lanceringen forventes ekspertbloggere 
og andre organisationer at deltage. 
Disse behøver ikke være bolivianske. 
Udviklingen af et community omkring 
emnekredse er en langvarig proces med 
en flerårig tidshorisont. Diálogos, som 
netop har fået et tilsvarende projekt i 
Uganda finansieret, er ikke blind for 
mulighederne ved at invitere et 

afrikansk land med. Meget kendt fra Bolivia går igen her.

Af Dan Larsen
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Hvor højt kan du danse?
De senere års afvæbning har ført til betydeligt mere fredelige forhold i Karamoja

”Hvor højt kan du danse?”, 
spurgte antropologen, da vi 
var på vej i 4-hjulstrækkeren 
fra hovedbyen Moroto til 
Atedeoi, som er en lille 
landsby, der ligger på den 
afsvedne savanne. 

   Der var et par timers 
kørsel dertil og støvet 
hvirvlede omkring bilen. 
Lidt undrende fik jeg 
afværget spørgsmålet, 
som jeg ikke rigtigt 
forstod, og fik ændret 
emnet til noget andet og 
garanteret mere kedeligt, 
for jeg kan ikke rigtig 
huske, hvad det var. 

   I en afsides liggende 
egn i det nordøstlige 
Uganda ligger Karamoja-
området. Det er vamt, 
tørt og barskt. Regntiden 
har været ekstrem kort – 
efter de lokales udsagn 
faldt den eneste regn 
sidste år den 8. oktober, 
som i øvrigt er Ugandas 
nationaldag. 

   Befolkningen er 
kvægdrivere og 
seminormader og hører 
til et stolt krigerfolk, hvis 
kultur bygger på gamle 
traditioner og viden fra 
deres forfædre. Der har 
gennem flere år været uro 
og stammekrige, men de 

senere års afvæbning har 
ført til betydeligt mere 
fredelige forhold.

   Danida har gennem en 
årrække støttet 
sundhedsvæsenet i 
Uganda, og siden 2008 
har Diálogos haft et 
projekt kørende. Der er 
tale om et samarbejde 
med en lokal gruppe 
(KATHES) af energiske og 
initiativrige personer, der 
har oprettet et projekt, 
hvis formål er at forbedre 
sundhedstilstanden i 
Karamoja. Selve kontoret 
er baseret i hovedbyen 
Moroto, mens hoved-
aktiviteterne er på 
landsbyniveau.

   Gennem projektet 
arbejdes på en brobyg-
ning mellem traditionel 
og vestlig medicin. Et 
samarbejde og 
koordinering mellem de 
to sundhedskulturer er 
nødvendig, når et bedre 

sundhedstilbud er målet. 
Traditionelle helbredere 
og fødselshjælpere 
undervises sammen med 
det lokale sundheds-
personale for at opnå en 
fælles forståelse af 
sundhed og sygdomme, 
samt at organisere en 
fælles 

registrering og 
henvisning mellem de to 
sundhedskulturer. 
Herudover organiseres 
kvindegrupper, der 
ligeledes undervises i 
sundhedsrelaterede 
emner og hygiejne samt 
rettigheder. 

   Denne dag skulle turen 
altså gå til Atedeoi for at 
besøge en kvindegruppe, 
som KATHES har 
arbejdet med gennem et 
stykke tid. At kvinderne 
kommer til dagens seance 
sikres gennem en 
personlig tilgang og 
inspiration. Da der er 
blæsende og ret støvet, 
søger vi ly inde i 
landsbyen, der er 
omkranset af et 
uigennemtrængeligt 
tornekrat. Selve 
landsbyen er opbygget 
med talrige labyrintagtige 
stier og huller, som man 
skal kravle igennem for at 

komme frem. Alt sammen 
af sikkerhedsgrunde for 
ikke at lide overlast fra 
rivaliserende naboer eller 
vilde dyr. 

   Ud over at jeg skulle 
lave en evaluering og 
interviewe nøglepersoner 

var dagens emne seksuelt 
overførte sygdomme og 
brug af kondom. Et 
emne, som der var 
megen fnisen og hvisken 
over. Men som dagen 
skred frem, blev der 
alligevel spurgt til, hvor 
man kunne købe 
kondomer, og hvordan 
de skulle bruges 
korrekt ... samt hvor 
mange gange et kondom 
kan bruges.

   Til sidst blev dagen 
afsluttet med mad til 
deltagerne, der takkede 
med fest, sang og dans.

   Først her gik det op for 
mig, hvorfor det er 
relevant at spørge, hvor 
højt jeg kan danse. 
Traditionel dans er 
nemlig opbygget 
omkring fællessang, 
rytmiske klap med 
hænderne samt diverse 
hop på stedet og frem i 
luften. Jo højere – desto 
mere status og sexappeal.

   At man inde i 
hovedbyen, Moroto, på 
det lokale diskotek 
danser moderne til 
subsonisk basrytme i 
eletronisk stil er en helt 
anden historie ...

Af Peder Ahnfeldt-Mollerup
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Vi tror, vi gør en forskel for et 
marginaliseret folk

Af Sofie K. Aage

Det er første gang, jeg er tilbage i Bolivia efter for to år siden at have boet i 
Sucre. Selvfølgelig er jeg spændt på at se venner og bekendte, men også 
lidt nervøs for, hvordan klimaforandringer, svineinfluenza, 
selvstyredebatten og ikke mindst tre års styre med den (samme!) 
socialistiske og indianske præsident, Evo Morales, har påvirket landet. 
Men fokus er på Diálogos-projektet CIMES i Chuquisaca-provinsen.

   I projektområdet Poroma er der sket meget. Vi startede op for to 
år siden, og det er første gang, der er en udviklingsorganisation i 
området. Kun fordi vores samarbejdspartner CIMES har et så 
indgående kendskab til befolkningens traditioner, levevis og 
mentalitet, er det lykkedes at få beboerne i området til at gå aktivt 
ind i projektet. 

   De indianere, der beboer området kaldes llameros, er mere sky og 
lukkede end andre grupper af originale folk i Bolivia. Indtil nu har 
de afvist samarbejde for at beskytte deres kultur, så de erfaringer, 
vi har gjort i de tidligere projekter, Potolo og Poroma, kommer os 
virkelig til gavn. Direktør i CIMES, Hugo Loayza siger; “Det er 

sådan her med llameros; enten elsker de dig, eller også hader de 
dig. Heldigvis elsker de os”. 

   Det er første gang, der er “hvide” mennesker i Hayrapata. Og 
Tina Lund Hansen og jeg (begge medlemmer af Diálogos’ CIMES 
gruppe) er virkelig hvide efter en september på hver vores 

skolebænk. En stor del af vejen består af et udtørret flodleje, hvilket 
betyder, at promotorerne fra området kun kan deltage i kurser, der 
afholdes i tørkeperioden. 

   Landskabet er tørt og forblæst og forsamlingshuset og skolen, 
hvor vi skal mødes, ligger på en solvendt skråning med den mest 
fantastiske udsigt over flod og bjerge i nabodepartementet 
Cochabamba. Der stikker et par seje totter græs op hist og her, og 
små, vindblæste, nyudsprungne træer knejser rundt omkring. 

   Da José Luís slukker bilen, bliver der helt stille. Der kommer en 
særlig, lidt andægtig stemning over os. José Luís har været her 
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mange gange. Det er ham, der underviser i landbrugsdelen, og har 
været med i CIMES’ projekter i mange år, og han forklarer os om 
de mennesker, vi nu skal møde. Hugo har heller ikke været her før, 
og lytter interesseret til José Luís forklaringer. 

   Jeg ved, at det her er et helt særligt øjeblik for mig personligt, 
noget mærkelig rent. Jeg føler, at jeg er en del af noget helt specielt, 
der kun er kommet i stand fordi nogle virkelig dygtige og 
engagerede mennesker har høstet en masse erfaringer, og nu 
bruger dem på en virkelig god måde. Det er lykkedes at skabe en 
dialog og et undervisningsforløb på llameroernes præmisser så de 
har lyst til at tage imod den viden vi kan tilbyde. 

   Det bliver ligesom helt magisk da vi hører fløjtemusik i vinden, 

og får øje på hele optoget af llameros, der står klar til at tage imod 
os. Forrest går et orkester af mænd med alle mulige slags fløjter, 
hvor de ved at skiftes til at 
spille de forskellige toner, 
sammen skaber en melodi. Efter 
dem kommer en lille gruppe af 
dansere, hver af dem tager en af 
os i hånden og danser med os 
gennem æresporten, de andre 
llameros danner, ind i den lille 
gård mellem skolen og de to 
fælleshuse. 

   Det er ikke altid, jeg helt 
forstår, hvad det er der sker, for 
det foregår på quechua, men der er masser af højtidelige takketaler, 
der bliver ofret chicha (en lokal drik) til Pachamama, så hun kan 
sørge for at “las financiadoras” kommer igen, og vi bliver hele 
tiden budt op til dans. José Luís oversætter til spansk, så hurtigt 
han nu kan, samtidig med han forklarer, hvad der snakkes om. 

   Projektets overordnede mål er at forbedre levestandarden for den 
inkluderede befolkning, hvilket jo må siges at være et ret så vidt 
begreb. Vor samarbejdspartner CIMES forsøger ved at undervise 
lokalt valgte promotorer i at sprede viden om hygiejne, 
vigtigheden af korrekt ernæring, at undervise bønderne i, hvordan 
de kan optimere udbyttet af dyr og afgrøder med samtidigt fokus 
på bæredygtighed. 

   For at sikre at befolkningen efterfølgende har mulighed for at 
udnytte og videregive det, de har lært, er det vigtigt for os at styrke 
organiseringen, så de i mange sammenhænge marginaliserede 
bønder står stærkere, når der er problemer med myndighederne. 

   I et land som Bolivia, hvor en regering sjældent sidder ret længe, 
er det især vigtigt, at befolkningen har nogle organisatoriske 
redskaber, så de undgår at komme i klemme mellem forskellige og 
hurtigt skiftende populistiske politikker. I Potolo og Poroma har 
der været god succes med kontinuiteten i arbejdet med 
organisation. 

   Mange af vores tidligere promotorer er efterfølgende blevet valgt 
til forskellige tillidsposter både lokalt, kommunalt og 

departementalt, og på den måde øget sandsynligheden for, at disse 
mennesker får en mere direkte stemme, når der skal tages 

beslutninger. I Poroma sidder 
mange af promotorerne allerede 
nu, halvvejs i projektperioden, i 
kommunalbestyrelser etc. 

   Det betyder selvsagt noget for 
dem personligt, for deres 
bagland rent identitetsmæssigt, 
men også enormt meget for 
resten af projektet, fordi det 
giver et incitament til at 
engagere sig i kurserne, når der 
rent faktisk sker forbedringer. 

   Mere langsigtede projekter, som eks. at sørge for at børnene får 
varieret kost og rent vand, er noget som først giver mærkbart 
udslag om 5-10 år, og derfor sværere at forstå vigtigheden af, når 
det umiddelbart er billigere og mere populært at sælge mælken og 
købe karameller. Men når det der prædikes på kurserne virker, så 
giver det undervisernes ord mere vægt, hvilket kommer alle 
komponenterne til gode.

   Så der står Diálogos nu; med velbegrundet håb for, at vores 
projekt rent faktisk gør en forskel og er med til at sikre en fortsat 
positiv udvikling for nogle af de mest marginaliserede 
befolkningsgrupper i Sydamerikas fattigste land.

“Det er sådan her med 
llameros; enten elsker de dig, 

eller også hader de dig. 
Heldigvis elsker de os”. 

Diálogos er første udviklingsorganisation 
blandt de bolivianske llameros

... fortsat
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