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Det er med vemod, jeg skriver Diálogos 
Ungdoms (DU) erindringer, da det betyder, at vi 
har sendt de sidste volontører af sted. Med 
glæde og stolthed jeg ser tilbage på alle de ting, 
en lille gruppe frivillige unge ildsjæle har 
opnået gennem årene. !

 Der er mange ting, der fortjener at blive omtalt, 
men for at starte et sted, vil jeg starte med 
begyndelsen. Nikoline Veirum Høgsgaard 
stiftede DU i efteråret 2008, hvor hun rejste til 
Nepal og tog kontakt til børnehjemmet Slisha 
Home. !

Det var startskuddet til det volontørarbejde, der 
siden har fundet sted i både Nepal og Uganda. I 
dag er der ingen frivillige til at føre det videre.!

Det første hold volontører tog af sted til Nepal i 
vinteren 2007/2008 og alt i alt har vi haft 18 
volontører i Nepal på 7 forskellige projekter. I 2010  
fik vi kontakt til et børnehjem i Uganda, og siden 
har der været 9 volontører i Uganda på 4 
forskellige projekter.!

Vi har forsøgt at lave en alternativ løsning til de 
mange dyre volontørophold større organisationer 
arrangerer, hvor det hele er planlagt på forhånd.!

Der har derfor været et implicit krav til 
volontørerne om at tage sagen i egen hånd og selv 
være med til at forme opholdet med muligheden 
for selv at søge efter nye samarbejdspartnere og 
projekter.!

En rejse gennem DU har krævet en stor mængde 
selvstændighed, og det har tiltrukket nogle 
reflekterede og motiverede volontører.!

Jeg er også stolt over at kunne se tilbage på alle 
vores succesfulde events, som har hjulpet os med 
at skrabe penge ind til at fortsætte arbejdet. !

Vores events har rystet os sammen internt og skabt 
positiv omtale og opmærksomhed  i Århus, da det 
er her alle vores events har fundet sted.!

Jeg er sikker på, at andre medlemmer fra DU også 
har et væld af historier ligesom mine, og de lever 
videre selvom vores lille ungdomsafdeling ikke 
gør det. !

Med 27 volontører, 11 projekter i Nepal og Uganda 
og et væld af historier og erfaringer lukker vi 
kufferten i og siger tak for denne gang. !

!
HELE EMILIES INDLÆG OM DIALOGOS’ 
UNGDOMSGRUPPE KAN LÆSES PÅ VORES 
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Diálogos
Generalforsamling den 27. april i Odense - planlæg at deltage

Zulema Torres 
Ny leder af 
PRODECO i 
Bolivia tiltrådt!
Side 2

Krigen mod kviksølv 
Bantox! breder sig langt 
udenfor tanken i 
projektet med Diálogos!
Side 7

Organisator 
Bonde og prædikant 
samler 4.500 bønder 
i et coop!
Side 3

Videnskab 
Et student har studeret 
vand i et meget tørt 
område af Bolivia!
Side 6
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Diálogos Ungdom takker af
Af Emilie Bohman Lange

Det rykker 
Annie Logiel i Uganda 
har indledt en ny 
projektfase i 
KIMHECOP!
Side 4

CISU’s bestyrelse 
Louise Hindenburg er 
nu kasserer for CISUs 
bestyrelse !
Side 2!

Møder i DU har ikke været kedelige
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Fra formanden: !
Jeg spørger mig selv, om en fælles handels- 
og udviklingsminister varsler nye toner for 
den danske udviklingspolitik og dermed for 
NGO'ernes arbejdsvilkår. !
Bliver der fremover større fokus på handel, 
business og økonomisk vækst? At udvikling 
og generel økonomisk vækst i samfundet kan 
følges ad, er der vel ingen tvivl om. Men vi 
ved desværre også, at der ikke er nogen 
automatik indbygget heri, og at en stigning i 
BNP ikke nødvendigvis giver bedre vilkår 
for de fattigste men derimod større forskel 
på rig og fattig. !
Og bliver der øget fokus på danske 
handelsinteresser i udviklingsbistanden?  !
Man kunne frygte, at en endnu større del at 
udviklingsbistanden end hidtil vil blive 
bundet op på krav om samarbejde med 
danske virksomheder, så der bliver mindre 
til fx den humanitære bistand og til andre 
indsatser, hvor gevinsten for det danske 
samfund ikke ligger lige for. !
Det bliver vores opgave som NGO at være 
med til at sikre, at den nye minister ikke får 
”handelsmæssigt snæversyn,” men at han til 
stadighed har også har fokus på de mange 
andre tandhjul i udviklingens maskinrum. Til 
det skal han bruge gode eksempler. Og dem 
er vi leveringsdygtige i. !
Hvem kunne forudse, at undervisningen i 
pesticidviden og -teknik af en bonde og 
prædikant i Uganda ville udvikle sig til et 
enormt andelsforetagende lokalt? !
Ligger det i nogen kommerciel køreplan, at 
der bliver udgivet værdifulde videnskabelige 
arbejder som gennem vores arbejde i 
Bolivia? !
Vores filippinske partner har nu en 
samarbejdsaftale med det filippinske 
undervisningsministerium om, at 
undervisning i farerne ved brug af kviksølv 
skal ind i læseplanerne for folkeskolen.  !
Det er ikke business, men udviklingsarbejde. !
Der er endnu ingen, der har fundet en one 
size fits all-model for udvikling. Jeg ønsker 
mig derfor en minister, der – uanset titlen på 
hans ministerium - har øje for, at 
NGO’ernes bidrag er uundværligt, hvis 
udviklingens maskinrum skal fungere 
optimalt.    !
Kærlig hilsen 
Marie Brasholt

KOLOFON:!
Diálogos Nyt udgives af: !
Diálogos !
Redaktion  
Dan Larsen  
Ansvarlig over for presselov 
Marie Brasholt !
Adresse: 
att Anette Møller Pedersen 
Arbejdsmedicinsk klinik
	                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sdr. Boulevard 29 
5000 Odense C. !
Tel: 2092 7502  
sekretariat@Diálogos.dk  !
ISSN 1602-2254 

Alle	  Dialogos’	  projekter	  er	  finansieret	  af	  CISU	  -‐	  Civilsamfund	  i	  Udvikling.	  Det	  er	  derfor	  vig>gt	  at	  vi	  følger	  med	  
i	  udviklingen.	  Bestyrelsesmedlem	  Louise	  Hindenburg	  er	  kasserer	  i	  CISU.	  	  !
CISUs	  bestyrelse	  skal	  i	  2014	  formulere	  forslag	  >l	  generalforsamlingen	  om	  	  !
1) opdateret	  værdigrundlag,	  	  
2) ny	  strategi	  for	  2014-‐2017	  	  
3) revideret	  poli>sk	  organisa>on	  i	  foreningen	  /	  herunder	  medlemsstrukturen	  !
Det	  er	  mange	  og	  store	  >ng	  på	  én	  gang,	  og	  de	  vil	  alle	  få	  betydning	  for	  CISUs	  virke	  fremover	  –	  og	  derfor	  er	  det	  
helt	  nødvendigt	  med	  medlemmernes	  indspark.	  Så	  deltag	  gerne,	  siger	  hun.	  !
Som	  repræsentant	  for	  Dialogos	  taler	  Louise	  selvfølgelig	  på	  foreningens	  vegne,	  men	  det	  ville	  være	  godt,	  hvis	  
flere	  blander	  sig	  i	  debaTen	  om,	  hvad	  CISU	  skal	  fokusere	  på	  i	  de	  kommende	  år,	  mener	  Louise.	  	  !
Hvad	  skal	  strategien	  indeholde?	  Skal	  de	  nye	  rammeorganisa>oner	  stadig	  skal	  være	  medlemmer	  af	  CISU	  og	  
meget	  mere?	  Der	  vil	  være	  høring	  og	  medlemsmøder	  i	  starten	  af	  marts.	  !
CISUs	  generalforsamling	  d.	  26.	  april	  2014	  holdes	  dagen	  før	  Diálogos’	  egen.

Louise fra 
Diálogos er 

midt i !
CISU’s 

arbejde for 
udvikling i 
de fattige 

lande 

Dr. Zulema Torres (midten) er tiltrådt som ny direktør for vor 
bolivianske partner PRODECO. Teamet består nu af fra øverst 
TV: Felix Zoto, Grover Serrrudo, Victor Hurtado, Jaime Palenque 
og damerne er: Gloria Rivera, Faride Huici, ZT, Rosario Sequeiros 
y Sonia Avendaño. Ximena Paz og Milder Vargas er ikke på foto.!
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Wilberforce Okiria har samlet 150 
bondegrupper i og omkring Pallisa 
i Uganda for at “gøre alt bedre for 
alle.” Den dag han fik sin 
registrering i Kampala som en 
andelsforening, havde han 4.500 
individuelle bønder organiseret.!!
Den ugandiske bonde levede 
egentlig ganske godt på sine 6 
hektar omgivet af 5  brødre, der alle 
også hver har 6 hektarer. Tilsammen 
udgør de et ganske solidt brug, som 
de arvede fra deres fader. !!
Selv dyrker han majs, appelsiner, 
bananer, cassava, bønner, mangoer 
… for ikke at glemme høns, et par 
grise, kalkun. ænder, geder, kaniner 
og to køer.!!
Wilberforce Okiria er omgivet af 
afgrøder, husdyr og så naturligvis 
konen og de 8 børn. OG om 
søndagen har han så 3-500 
kirkegængere, for han er også Guds 
tjener og prædikant.!!
Hans særlige eventyr startede for 
blot to år siden, hvor hans 30 naboer i 
bondegruppen udpegede ham til at 
være deres repræsentant ved et 
kursus arrangeret af UNACOH, 
Diálogos’ partner i Uganda.!!
- Alle var interesserede, men der var 
kun plads til to, en mand og en 
kvinde. Der kom repræsentanter for 
3 andre grupper, fortæller han. Det 
skulle handle om brugen af 
sprøjtegift, sundhed og miljøet.!!
- Faktisk har vi brugt rigtig mange 
sprøjtemidler, men vi vidste ikke 
noget om alle de sygdomme, der 
fulgte med. Vi var jo ligeglade med, 
om sprøjterne lækkede og den slags.!!
Bønderne lærte, hvordan man omgås 
kemikalierne, og at de også er giftige, 
nogle gange dødelige, for mennesker. !!
- Vi må være bevidste om sundhed, 
siger han og omtaler mystiske 
mavesår blandt børnene, fordi 
kvinderne plukkede blade lige efter 
sprøjtning. Så børnene fik mavepine. !!

Han nævner også, at mænd klagede 
over impotens efter brug af 
kemikalierne. Og det er “altså ikke 
godt, når folk dør af det,” siger han.!!
- Folk har lyttet meget nøje i 
landsbyen og er blevet bevidste, siger 
han. De kan nu se farerne. Og så har 
jeg mine kirkegængere, og her lytter 
både mænd og kvinder til 
informationerne. Nogle gange har vi 
kurser efter kirkegang.!!
Projektet gav ham og de andre 
kursister sprøjteudstyr, som de 
bruger til demonstrationer og til at 
låne ud til naboerne. De har lært at 
bruge så lidt kemikalier som muligt 
og anvende traditionelle metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, svamp og 
ukrudt for resten.!!
Faktisk er han og naboerne nået så 
vidt, at de producerer egne 
sprøjtemidler af neem-træets blade 
og aske. Det virker fint på bønner. 
Snart håber han at udvikle et 
produkt, han kan sælge udenfor 
lokalområdet.!!
De sidste to års kurser har været en 
øjenåbner for Wilberforce Okiria. 
Efter han fik organiseret de andre 
bondegrupper kan de sælge store 
mængder sammen. Han nævner, at 
de i dag kan tilbyde opkøbere 3.000 

sække med afgrøder mod tidligere to 
sække her og der.!!
- Når vi kan fylde en hel lastbil 
kontakter vi opkøberne. Vi får nu 4 
gange så meget for varerne. Og nu 
kan vi købe stort ind af såsæd til 
billigere penge. For de penge vi 
tjener, bliver der lagt til side til køb af 
maskiner og udstyr.!!
Det er ikke let at nå det hele, 
indrømmer Wilberforce Okiria. 
Derfor står han tidligt op og graver 

sin jord indtil klokken 10, hvorefter 
det gælder sammenholdet. Der er så 
vældig meget at nå.!!
Landsbyen har ingen læge, ingen 
sygeplejersker, ingen medicin, ingen 
ambulance eller motorcykler til 
transport … så kvinder dør under 
fødsel. Det skal der gøres noget ved, 
mener han.!!
- Jeg får brug for menighedens 
bønner og Gud’s hjælp, siger 
Wilberforce Okiria.

Samlede 4.500 farmere i et coop
Af Dan Larsen!

Wilberforce Okiria med sin hustru og de fire yngste børn. Foto: Dan Larsen
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Diálogos partner KIMHECOP skal 
starte en ny projektperiode på 4 år. 
Den overordnede dagsorden er 
bedring af sundheden blandt 
befolkningen i området, og i denne 
projektperiode skal der fokuseres på 
organisationens fremtidige 
bæredygtighed. !!
Diálogos er på projektbesøg, der skal 
underskrives samarbejdsaftaler, og 
mens vi er der, skal der holdes 
indvielsesfest for det nye projekt.!!
Moroto i juli 2013. 15 timers kørsel 
fra Kampala ad dårlige veje. Meget 
dårligere end sædvanligt, da regnen 
bliver ved. Biler sidder fast, også de 
store lastbiler og busserne. Vi bliver 
rådet til at køre ad en længere rute 
via Soroti. Landskabet er frodigt og 
nogle steder er der oversvømmet, så 
store søer giver mulighed for vand til 
dyrene i området.!!
Der skrives invitationer og program. 
Der ringes til dem der skal holde tale 
ved åbningsfesten. Nogle kan 

alligevel ikke komme, da 
præsidentfruen – som også er 
minister for Karamoja affairs, 
kommer til byen samme dag. Nye 
planer laves. !!
Der bestilles mad til et endnu ukendt 
antal gæster, og der sendes SMS til 
kontaktpersonerne i landsbyerne i 
området. Invitationer skal køres 
rundt i byen til de forskellige 
organisationers kontorer. Det er ikke 
så let, fordi alle boda-boda (MC-
taxier) kørere i byen, var blevet 
arresteret i en politirazzia samme 
morgen. !!
Ingen havde kørekort, så de fik 
udskrevet mange bøder. 
Invitationerne blev bragt ud alligevel 
og i løbet af et par dage kørte boda-
bodaerne i Moroto igen. De havde 
dog næppe fået kørekort i 
mellemtiden.!!
Vi er lidt spændte på, hvem der 
kommer med til festen. De officielle 
gæster fra Napak distriktet stiller 

mange krav om kørepenge og diæter 
som KIMHECOP ikke har penge til. 
Dog er det lykkedes at få tilladelse til 
at arbejde i området. Fra 
morgenstunden begynder gæsterne 
at komme.  Det har været vigtigt, at 
det ikke blev en fest for de officielle, 
men at målgruppen i projektet, de 
traditionelle fødselshjælpere og de 
traditionelle helbredere kom med. !!
Nogle bor 4 timers kørsel fra Moroto, 
og de er gået fra fjerntliggende 

landsbyer i bjergene til Moroto. Der 
er ingen offentlig transport til disse 
afsidesliggende landsbyer. Andre 
kommer fra nærmere liggende steder 
i lavlandet, hvor der er 
transportmuligheder.!!
Vi kommer til the Council Hall i 
Moroto ved 8:30 tiden om morgenen. 
Annie Logiel, som er leder af 
projektet skal holde en præsentation 
af resultaterne fra de sidste 5 år. Hun 
tager personligt imod alle gæsterne – 
og ifølge programmet skulle 
ceremonien starte  kl. 9. !!
Nogle af de lokale officials var ikke 
dukket op og så blev klokken 11, 
inden de sidste gæster var på plads 
og vi kunne begynde. Af 120 gæster 
er de ca. 80 kommet fra landsbyerne, 
som KIMHECOP samarbejder med: 
traditionelle fødselshjælpere, 
sundhedsarbejdere og 
repræsentanter fra kvindegrupperne 
– alle i deres stiveste puds. Perler og 
øreringe i flotte farvekombinationer, 
alle iført deres officielle T-shirts og 
farvestrålende gevandter. !

Projektfest i Moroto, Uganda
Af Tóra Dahl!

Alle bliver omhyggeligt registreret af 
Stella, som er projektets 
administrator, og de sætter deres 
fingeraftryk som kvittering for deres 
deltagelse og for refusion af 
transportudgifter. Alle er spændte, 
og der er stille, og køen bevæger sig 
langsomt, indtil alle er registrerede.!!
The Council Hall of Moroto, er den 
lokale administrations mødesal. I 
bygningen har distriktets officielle 
kontorer også til huse – og da vi 

ankommer, er der en vældig aktivitet 
af biler og mennesker. !!
I haven foran bygningerne står en 
gruppe mænd og samler nye cykler. 
Inde i bygningen står der et par 
hundrede cykler i hallen og ned ad 
en lang korridor. Robuste nye cykler, 
som er blevet doneret til 
landsbyernes ledere (LC1). Der er 
brug for at bedre 
transportmulighederne og 
kommunikationen i landområderne i 
Karamoja. !!

Tidligere har sundheds-
medarbejderne i VHT (Village 
Health Team) fået cykler og 
mobiltelefoner, og nu er det de lokale 
høvdinges tur. !

De er ansvarlige for beboernes 
sikkerhed og skal kunne tilkalde 
hjælp, hvis det er nødvendigt og evt. 
kunne køre dem, der bliver syge, på 
klinikken.!!
Det er en varm og tør morgen. Lyset 
er smukt og landskabet er grønt og 
frodigt – det har regnet jævnligt 

igennem den seneste tid. Længere 
nordpå - i Kabong - er der ved at 
være hungersnød på grund af regn 
og oversvømmelser. Alle afgrøderne 
rådnede i foråret, menneskerne 
sulter, og sygdommene kommer med 
hungersnød og regn. !!
Endnu er der ikke oversvømmelser i 
Moroto eller i Napak, men området 
er skrøbeligt på grund af ustabile 
vejrforhold, voldsomme 
regnperioder og lange tørkeperioder.

Annie Logiel, projektleder, 
KIMHECOP!
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Alle sidder på rad og række. Officials 
sidder på stole langs med væggen, 
og de er her alle sammen fra den 
lokale administration i Moroto. 
KIMHECOP har fået stærke 
relationer med de lokale 
myndigheder, og der er ingen tvivl 
om, at der er fuldstændig opbakning 
fra de lokale myndigheder til 
KIMHECOPS arbejde med at 
fremme sundheden i området. Andre 
organisationer, der også arbejder i 
området, er også kommet i dag. !!
Annie’s præsentation tager næsten 
en time. Slides er på engelsk, og der 

tales Karamojong. Alle lytter med 
dyb koncentration. Hun fortæller om 
befolkningens sygdomsopfattelser, 
om børnedødelighed og om hvilke 
ændringer de sidste 5 års arbejde har 
givet. Deltagerne lytter og efter 
præsentationen er der mulighed for 
at stille spørgsmål. !!
En smuk, høj mand rejser sig og taler 
med fast stemme. Han kigger 
sundhedsdirektøren i øjnene og 
siger: Vi er glade for alle disse 
initiativer om at hjælpe vores 
befolkning, men vi har et problem, 

som vi har brug for at tale mere om. 
Alkoholproblemer! !!
Der bliver uroligt i rækkerne, og 
deltagerne begynder at kommentere 
det, han siger. Vi forstår ikke, hvad 
der bliver sagt, men der er ingen 
tvivl om, at emnet er væsentligt og 
måske også kontroversielt. !!
I løbet af et lille øjeblik forvandler 
denne formelle begivenhed sig til et 
meget livligt møde, hvor de lokale 
sundhedsarbejdere og 
fødselshjælpere deltager livligt i 
diskussionen om sundhed, om 

alkohol og om børnene, der ikke får 
nok at spise. !!
Alkoholproblemerne er i stigning, 
men ingen ved, hvor stort problemet 
er. Der berettes om kvinder, som ikke 
er i stand til at tage vare på børnene, 
at mændene dør i ulykker som følge 
af alkohol. Der brygges øl i 
landsbyerne af lokale afgrøder, og 
børn får øl fra de er ganske små. Der 
er ikke nogen bred viden om eller 
erkendelse af, at alkohol er særlig 
usundt. !!!

Efter den officielle del er der fest. 
Mad i rigelige mængder bliver delt 
ud. Kylling, oksekød, gedekød, ris, 
bananer….og rigelige mængder øl. I 
dag er det på flaske. Nile Special. Vi 
sidder på jorden udenfor i haven og 
der er en god og afslappet stemning.!!
Der er efterhånden fredeligt i 
Karamoja. De internationale 
organisationers biler har ikke 
længere skudhuller i siderne, og 
medarbejderne er holdt op med 
at køre med hjelme og skudsikre 
veste. Om området er helt 
afvæbnet, er der ingen der ved, 
men der er længere og længere 
imellem de alvorlige uroligheder 
og kvægtyverier. !!
Der er så fredeligt, at politiet har 
overskud til at tage sig af 
trafikforseelser i byen.!!
Moroto ligger tæt på grænsen til 
Kenya, og en del af 
militærpolitiets opgaver er at 

overvåge grænseregionen.  Der er 
også fredeligt her, og politiets 
opgaver retter sig efterhånden mest 
mod at beskytte unge kvinder og 
piger, som enten flygter fra 
familierne for at undgå omskæring, 
eller er på vej til Kenya for at blive 
omskåret, sammen med deres 
familier. !!

Politiet tilbyder beskyttelse og i 
samarbejde med andre 
organisationer tilbyder de fortsat 
beskyttelse og skolegang - og slipper 
for omskæring, som fortsat er en 
praksis som udøves blandt nogle 
befolkningsgrupper i 
grænseregionen mellem Kenya og 
Uganda.!!

I mange år har Karamoja haft rygte 
om, at der rejser man ikke til. Heller 
ikke mennesker fra Uganda. Det har 
betydet, at det har været svært at 
tiltrække arbejdskraft på grund af 
urolighederne. Der har også været 
mange myter om aggressive 
karamojong, som overfalder biler 
som kører på vejene. !!
Der er ændringer på vej og 
myndighederne kan fortælle, at der 
er boligmangel i Moroto, med heraf 
stigende huslejer til følge. Hospitalet 
har ansat 35 nye sygeplejersker og 
læger og andre organisationer får 
flere medarbejdere i området.!!
Eftermiddagens røde lys farver 
husene. Gæsterne begynder at pakke 
deres ting sammen og går hjem igen 
til deres landsbyer. Nogle skal lige gå 
i 4 timer inden de kommer hjem. Kl. 
18 er det mørkt. !!
Himlen er helt sort og stjernerne 
blinker over Moroto. !Distriktets vicesundhedsdirektør holder tale ved åbningsceremonien og 

taler om mødre - og børnesundhed. Moroto 12.07.2013

KIMHECOP indleder ny fase

K A R A M O J A  E R  B L E V E T  F R E D E L I G T
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Af Hanne Christensen

Mellem juli og august 2012 foretog jeg et feltarbejde i samarbejde med 
Dialogos og CIMES i Bolivia. Feltarbejdet blev udgangspunktet for 
specialet ”Adgang til vand i Bolivia – konflikter og samarbejde blandt 
kvinder i Calizaya og Chilcani”. !

Specialet blev afleveret i juli 2013 på Internationale Udviklingsstudier og 
Geografi på Roskilde Universitet og blev bedømt med karakteren 10.!

Specialet undersøger, hvordan lokale kampe over knappe vandressourcer 
udspiller sig mellem kvinder i Calizaya og Chilcani - to landsbyer i 
Poroma kommune i Bolivia. !

For at undersøge, hvordan kvinder får adgang til vandressourcerne i 
praksis, blev der anvendt etnografiske metoder til at indsamle data. !

Mit teoretiske udgangspunkt har været en forståelse af, at adgang til 
vand er afgjort af regler, sociale normer og muligheden for at gøre brug af 
rettigheder i lokalsamfundet. !

Specialet viser, at kortere afstand til en vandkilde ikke nødvendigvis letter 
adgangen, fordi adgang i lige så høj grad betinges af sociale faktorer og 
indbyrdes magtspil. !

I forhold til magt sætter specialet fokus på, at magt er tilstedeværende i 
alle sociale relationer og kan ændres eller reproduceres af de involverede 
aktører. !

For at forstå, hvordan magt og sociale konstellationer er afgørende for 
adgang til vand har det været nødvendigt at få en god forståelse af 
samarbejde og konflikt mellem indbyggerne. Derfor analyserer specialet to 
forskellige niveauer af konflikt og samarbejde. !

Den første del af analysen undersøger, hvordan kvinder er positioneret 
indenfor det felt, hvor deres kampe om vand udspiller sig. !

I Calizaya og Chilcani bunder det traditionelle kønsrollemønster i en ide 
om kosmologi dvs. tanken om, at kvinder og mænd gensidigt bidrager til 
fællesskabet, men med kønsopdelte arbejdsområder og forskellige 
muligheder for at påvirke beslutningsprocesser i landsbyerne. !

De kønsopdelte arbejdsområder og beslutningsprocesser er imidlertid 
udfordret af migration, hvor især mænd migrerer til større byer for at søge 
arbejde. Det betyder, at kvinderne i stigende grad får mere indflydelse på 
overordnede beslutninger i landsbyerne. !

Dette udfordrer det traditionelle forhold mellem mænd og kvinder såvel 
som mellem kvinderne, der står overfor en ændret magtbalance.!

Specialets anden analyse-del undersøger, hvordan konkurrerende 
strategier mellem kvinderne for at få adgang til vand udspilles i 
hverdagen i eksplicitte og subtile kampe om de knappe vandressourcer. !

Den måde kvinderne hver især opnår, opretholder og fastholder adgang til 
vand afhænger af deres individuelle strategier og muligheder for at gøre 
brug af deres kapitaler eksempelvis deres sociale magt.!

Kampen om vand i to 
bolivianske landsbyer

Af Julie Marie Rasmussen

Analysen viser, at autoritet, illegal brug af vandressourcerne, 
samarbejde, direkte konflikt såvel som brugen af formelle og uformelle 
regler og skikke gør det muligt for kvinderne, at få adgang til vand i 
Calizaya og Chilcani. !

Kvindernes handlinger er med til at understrege, at kvinderne i de to 
undersøgte landsbyer ikke er passive observatører bundet af 
traditionelle strukturer, men i stedet er aktivt med til at forme 
eksisterende regler og skikke for at imødekomme deres individuelle 
behov for vand.!

I forhold til sundhed har mangel på vand indflydelse på nogle af de 
mere udbredte sygdomme, der plager indbyggerne i Calizaya og 
Chilcani. For børn er det især underernæring, diarresygdomme, fnat, 
øjensygdomme og parasitter. For voksne er de sygdomme, der er 
relateret til vand, hovedsagligt maveinfektioner og underernæring. !

Det er mit indtryk, at de lokale (især kvinder) er relativt velinformerede 
omkring sundhed og relationen mellem hygiejne og vand. Kvinderne 
forklarer dog, at de ofte ikke har tid og brænde til f.eks. at koge vandet 
inden anvendelse og det samme gælder hygiejne, der hæmmes af 
manglen på vand.!

Der kunne derfor med fordel oprettes projekter med særlig fokus på 
simple tekniske løsninger, så kvaliteten af det sparsomme vand 
forbedres, og på den måde forhindre sygdomme, der har relation til 
vand.!

På baggrund af specialets resultater er det min opfattelse, at samarbejdet 
mellem Dialogos og CIMES har været udbytterigt. Ikke mindst i forhold 
til promovering af kvindernes basale rettigheder. !

Derfor var mange kvinder interesserede i at opretholde samarbejdet med 
Dialogos selvom mange af de interviewede kvinder dog også påpegede, 
at der stadig lå et stort arbejde i at få kvindeorganisationerne anerkendt 
på samme niveau mændenes organisationer. !

Regionen omkring Poroma har i gennemsnit et årligt nedbør på 526,6 mm., hvoraf størstedelen falder mellem december og marts måned. I Calizaya 
og Chilcani er der ingen permanent vandforsyning, og indbyggerne må derfor hente vand fra de nærmeste floder, kilder, og slugter. Distancen til de 
nærmeste kilder er 1 - 2 km, men denne distance tager en halv til 2 timer at gå på grund af de topografiske forhold, der gør vandressourcerne svært 
tilgængelige. !

De provisoriske vandkilder, som forsyner landsbyerne med vand er ofte forurenet med affald, fækalier fra dyr og udgør dermed en permanent 
helbredsrisiko. De knappe vandressourcer begrænser landbrugsproduktionen, da man ikke har vandingssystemer til landbruget. De klimatiske 
betingelser komplicerer landbruget og er med til at mindske udbyttet. !

I 2000 fik landsbyen Chilcani, i samarbejde med Poroma kommune, installeret en vandtank, der skulle opsamle drikkevand og beskytte vandet 
mod forurening. Nogle få af de husholdninger, der boede tættest på tanken byggede i den forbindelse rørledninger, der gjorde det muligt at få 
midlertidige vandhaner. Denne vandtank kan dog ikke forsyne hele landsbyen og fungerer kun i perioder med nedbør. (Kilder: egne og CIMES)!

F E L T A R B E J D E  M E D  D I Á L O G O S
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Stod ikke i projektet

              
Børn og voksne arbejder under forfærdende forhold i guldminer i Filippinerne. En del af minerne er under vandet. Drenge og mænd 

arbejder i timevis i livsfarlige minegange fyldt med vand med en luftslange i munden som livline og dykkerbriller. En dagsindtægt fra 
udvundet guld kan nå op på 40 kroner. 

Diálogos partner i Filippinerne (Bantox!) har stor succes med at bekæmpe brugen af giftigt kviksølv ved udvindingen af guld. Fotos er 
taget af amerikaneren Larry C. Price fra The Pulitzer Center i hans projekt om børnearbejde i guldminer. Tilladelse til genoptryk er 

givet som tak for vort projekts hjælp med viden og kontakter blandt guldgraverne. 

Formentlig et af verdens mest rædselsfulde job

Bolivias vice-sundhedsminister, Dr. 
Martin Maturano, er begejstret for 
Diálogos’ dokumentationsstudier.!

To ny er ude: !

Journal of Agromedicine: Is Gender a 
Risk Factor for Pesticide Intoxications 
Among Farmers in Bolivia? A Cross-
Sectional Study!

Er køn en risiko-faktor ved forgiftninger 
med sprøjtemidler blandt bolivianske 
bønder?!

Adolesc Med Health: Suicide attempts 
and suicides in Bolivia from 2007 to 2012: 
pesticides are the preferred method – 
females try but males commit suicide!!

Selvmordsforsøg og selvmord i Bolivia 
fra 2007-12, sprøjemidler den foretrukne 
metode - kvinder forsøger men mænd 
begår selvmord!!

Af Dan Larsen

* kan projektet hjælpe grupper, der fx 
beskæftiger sig med børnearbejde!

* stimulerer de organisering af guldgravere!

* placerer de Filippinerne som global leder i 
kampen mod kviksølv!

* var Bantox! med til at forhandle FN’s 
Minamata-konvention!

* viser de, at teknisk ekspertise fra Diálogos 
kunne anvendes internationalt!

* dækker projektet to provinser, men Bantox! 
arbejde nu i 5 og flere kommer til!

* har præsidenten effektivt indført Bantox! 
model og metode i Filippinerne!

* trænger viden fra projektet ind i børns skole 
pensum!

* er Bantox! med til at skrive info-materialer til 
skoler i hele landet!

* bliver videnskabelige artikler publiceret med 
afsæt i projektet!

* arbejder Bantox! med afskaffelse og lagring af 
kviksølv!

* er involveret i spørgsmål om kviksølvhandel !

* analyserer om guldminer kan eksistere i 
turistområderRichard Gutierrez, projektleder Bantox!

Ting sker ofte udenfor rammerne af et projekt. 
Det handler om at gribe chancerne og være en 
del af civilsamfundet. Bantox! er et strålende 
eksempel. Blandt andet …!

* er projektet blevet rådgiver for en kommune!

* arbejder de med sundhedsministeriet om 
biologisk monitorering!

* er der skabt nye forbindelser i Afrika, Asien 
og Sydamerika!

* er blevet magnet for andre lokalsamfund, der 
vil bekæmpe brugen af kviksølv

L I G G E R  U D E N F O R  P R O J E K T E R N E
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Bestyrelse:!
Marie Brasholt — formand 
Louise Hindenburg — næstformand 
Tóra Dahl 
Erik Jørs  
Dan Larsen 
Birgitte Zwicky-Hauschild 
 — suppleant  
Emilie Lange — suppleant !
Inger Ahnfeldt-Mollerup —  
ekstern kasserer

Kontor:!
Diálogos 
att. Anette Møller Pedersen 
Arbejdsmedicinsk klinik 
Sdr. Boulevard 29 
5000 Odense C !
2092 7502 
sekretariat@dialogos.dk 
www.dialogos.dk
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Arbejdsgrupper i Diálogos !
Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Annie Oehlerich, Jens-
Peter Bregnballe, Dan Larsen, Erik Jørs og Jesper Bernt Madsen (kasserer). !

Uganda/Karamoja: Inger Ahnfeldt-Mollerup (kasserer), Peder Ahnfeldt-
Mollerup, Marie Brasholt, Erik Jørs, Anni Fjord, Louise Hindenburg, Tóra 
Dahl, Jeppe Nørgaard-Rasmussen.!

Uganda/Bolivia/Pesticider: Erik Jørs, Flemming Lander (kasserer), Vivi 
Schlünssen, Martin Silberschmidt, Jesper Bælum, Per Gummer Andersen, 
Birgitte Zwicky-Hauschild.!

Filippinerne/guldgravere: Rasmus Køster-Rasmussen, Peter Appel, Erik 
Jørs, Maria Westergaard, Tilde Müller, Marie Rønde (kasserer), Marie 
Brasholt, Jane Frølund Thomsen, Ane Marie Bang Korsholm.!

Nepal/pesticider: Anshu Varma, Dinesh Neupane, Birgitte Zwicky-
Hauschildt, Erik Jørs, Lars Brandt (kasserer).

Har du husket at betale dit kontingent til foreningen? !
Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål

Generalforsamling!
Den 27. april kl. 13 i Odense!

Detaljerne er ikke færdige, men vi holder årsmødet dagen efter CISUs !
… for at gøre plads til deltagelse der. Oplysninger følger snarest.!

!
Dagsorden!!
1. Valg af dirigent og referent  
2. Beretning fra bestyrelsen  
3. Beretning fra projektgrupper  
4. Fremlæggelse af handlingsplan for 2014 !
5. Godkendelse af årsregnskab  
6. Fastlæggelse af kontingent  
7. Godkendelse af budget !
8. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest den 17. april)  
9. Valg til bestyrelse (Tóra Dahl, Dan Larsen og Louise Hindenburg plus suppleanterne)  
10. Valg af kritisk revisor!
11. Eventuelt!

D E N  2 7 .  A P R I L      -
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