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Tekst: Louise Hindenburg
Næstformand i Diálogos,
Formand for CISU 

Venstre lovede i valgkampen at skære 
2,5 milliard i Ulandsbistanden og det 
holder de!

Regeringens forslag til en finansl v for 
2016 har vidtrækkende konsekvenser 
for støtten til civilsamfundet i form af 
nedskæringer.

Overordnet set skæres Ulandsbistanden 
fra 0,87% til 0,71% af BNI, dette har 
stor indvirkning på Civilsamfund i 
Udvikling - CISU og dermed også 
Diálogos. Det er endnu ikke meldt ud, 
om aftaleparterne vil følge forslagets 
detaljer, men rammen om den giver en 
forventet besparelse på 35% hos CISU. 
Nedskæringer i den nye finansl v virker 

NYT FRA FORMANDEN
Tekst: Marie Brasholt
Formand for Diálogos

Vores nuværende regering har 
gennemført massive besparelser på 
udviklingsbistanden, og andetsteds 
i dette blad kan man læse nærmere 
om, hvordan besparelserne forventes 
at blive udmøntet. Det er ikke 
opmuntrende læsning. Og når man 
laver det arbejde, som Diálogos gør, ved 
man, at det kommer til at ramme der, 
hvor det gør allermest ondt - hos dem, 
der i forvejen har allermindst. Det kan 
Danmark ikke være bekendt!

Heldigvis rammes allerede 
igangværende projekter ikke, og 
det er vores held lige nu. Vi ligger 
væsentligt over den øvre grænse for, 
hvornår man fremover vil kunne søge 
om nye projekter og forlængelser 
af eksisterende, men kun en enkelt 
af vores bevillinger udløber i år, 
Nepalprojektet. Vi er i tænkeboks 
med hensyn til, hvordan vi kan sikre 

projektets overlevelse. Og det bliver 
en væsentlig opgave at få lagt planer 
for, hvad der skal ske med de øvrige 
projekter, når de nuværende bevillinger 
udløber.

Men vi skal også huske at glædes 
over det, der er at glædes over. Her 
på falderebet har vi netop fået en ny, 
stor tre-årig bevilling til vores projekt 
vedrørende interkulturel sundhed i 
Bolivia. Det er værd at fejre. Det er 
også værd at fejre, at vores projekter 
igen har nået de danske medier med 
nylige reportager fra både Nepal og 
Filippinerne. Og det er værd at fejre, 
at vi igen kan sende et nummer af 
DiálogosNyt på gaden - denne gang 
mere omfattende end vanligt.
 
Dan Larsen gik bort sidste år 
og efterlod både savn og uløste 
kommunikationsopgaver i foreningen. 
Men han efterlod også en bevilling fra 
CISUs oplysningspulje, som er blevet 
brugt på at lave artikler om Nepal 

og Filippinerne. Han efterlod viden 
i foreningen om kommunikation, og 
i forbindelse med hans bisættelse fik
Diálogos et pengebeløb, som vi har 
valgt at bruge til dette særnummer af 
Diálogos Nyt. 

Lad os håbe, at Diálogos også - trods 
de økonomiske udfordringer, vi står 
overfor - fortsat kan sætte spor i den 
verden, vi gerne vil bidrage til at gøre 
bedre.   

MAN SKAR 2½ MILLIARD FRA DE FATTIGE
til at være skåret over en kam, og der er 
bred politisk borgerlig enighed, CISU 
har holdt møder med ordførere fra de 
politiske partier. Møderne har vist, at 
de borgerlige partier har meget lille 
indsigt i arbejdet med civilsamfundet 
og at kun få politikere sidder med 
under forhandlingerne. Beslutningen 
træffes på meget få hænder. 

Nedskæringerne sker i Danmark, men 
det ser desværre også ud til at være 
ny drejning i Europa og et skift i de 
udenrigspolitiske strategier. 
Efter et fælles brev med andre 
puljeordninger om besparelserne 
svarede ministeren på henvendelsen og 
skrev blandt andet, at ”prioriteringerne 
ikke skal ses som et udtryk for mistillid 
til det gode arbejde, I gør og har gjort, 
men som udtryk for nødvendige 
omprioriteringer inden for finansl vens 

rammer”.

Ministeren understreger ydermere, at 
han ser frem til det kommende arbejde 
med en ny strategi for det danske 
udviklingssamarbejde, og ønsker at 
inddrage puljeordningerne og disses 
medlemsorganisationer i debatten 
om, hvordan udviklingsstrategien skal 
udformes. 

Konsekvenser for puljer

Puljens grundstruktur fastholdes - 
men maksimumsgrænser reguleres. 
Grundstrukturen i retningslinjer 
og modaliteter fastholdes fuldt 
og helt: Fælles færdiggørelse, 
Kapacitetsanalyser, Mindre indsatser 
(projekter og partnerskabsaktiviteter), 
Større udviklingsprojekter og 
Programbevillinger. Fælles 
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SIDSTE NYT FRA DIALOGOS´ SEKRETARIAT
Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Bliv medlem af Diálogos

Vi er en lille humanistisk forening - 
uafhængig af politiske, religiøse og 
økonomiske interesser. Foreningen er 
stiftet i 1993 og danner rammen om 
medlemmernes frivillige arbejde med 
udviklingsprojekter og information 
om globale sammenhænge. Diálogos 
laver oplysningsarbejde herhjemme, 
debatmøder, artikler og udsender 
et nyhedsbrev et par gange om året. 
Du bidrager som medlem med 
150 kroner om året til Diálogos. 
Ungdomsmedlemmer under 26 år 
betaler 75 kroner. Husstande giver 200 
kroner. Medlemstallet vokser støt. I dag 
er vi 195 medlemmer af organisationen 
Diálogos, og kontingentet er ikke 
steget, og det er forsat billigt at være 
med. Bred budskabet og få fle e af dine 
kollegaer, venner eller familie med 
i foreningen. Tilmeld dig via vores 
hjemmeside dialogos.dk eller send mail 
til sekretariatet:
annieoeh.dialogos@gmail.com
Er du fl ttet eller har du fået ny e-mail 
eller telefonnummer, så husk at give 

sekretariatet besked.
Vi tilbyder et års gratis medlemskab til 
medlem nr. 200!

Reportager på P1

Journalist Lise Josefsen Hermann 
har lavet tre reportager til P1 den 
27. november 2015 og den 5. januar 
og den 14. januar 2016 med indslag 
om Diálogos´ pesticidprojekt i 
Nepal og Diálogos´ kviksølvprojekt i 
Filippinerne. Find programmerne på 
nedenstående links fra P1.

27. november, 2015
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/
orientering-2015-11-27/#!/
5. januar 2016
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/
orientering-2016-01-05#!/
14. januar 2016
http://www.dr.dk/p1/panorama/
panorama-2016-01-14/

Fredagsbar 29. januar 2016

En gang om måneden holder NGO 
erne fredagsbar fra Kl. 15.30 og frem 
på tværs af CSO-miljøet med skiftende 
værtskab blandt organisationerne. 

Sidste gang var det hos Diálogos. Den 
29. januar afholdte Diálogos fredagsbar 
sammen med AXIS, Afrika Kontakt 
og Afghanistan-Komitée på kontoret: 
Nørrebrogade 52 C, 2200 København 
N. 

Ny facebookgruppe

Diálogos er på facebook, og næsten 500 
personer har allerede tilmeldt sig vores 
nye facebookgruppe og får nyheder fra 
projekterne direkte på denne. Gå på 
Facebook og søg Dialogos og Dialogos 
offentlige gruppe kan tilgåes.

På Det Kongelige Bibliotek

Diálogos Nyt er kommet i fint selskab
på Det Kongelige Bibliotek. Du kan 
læse gamle numre på vores hjemmeside 
dialogos.dk eller læse dem på Det 
Kongelige Bibliotek. De efterlyser fle e 
gamle numre. Hvis du har en masse 
gamle numre liggende på loftet eller 
under sengen, vil sekretariatet gerne 
modtage dem til arkivet eller Det 
Kongelige Bibliotek.

Færdiggørelse, kapacitetsanalyser, 
appraisals m.v. føres videre med 
uændrede beløbsgrænser. De øvrige 
modaliteter videreføres ligeledes, men 
maksimumsgrænser foreslås nedsat 
som følger og der foretages følgende 
præciseringer:
Fremover kan man søge: 

• Max 400.000 i stedet for 500.000 
i småpulje

• Max 3,5 millioner i stedet for 5 
mio. i større projekter

• Den maksimalt årligt udbetalte 
omsætning er på nuværende 
tidspunkt 6 mio, og den foreslåes 
at være 4,8 mio.

Det betyder at de store organisationer 
som Diálogos kan blive ramt, hvis de 
løbende bevillinger vi har er så store 
at vi rammer de 4,8 mio. Det betyder 
konkret at vi så ikke kan lave nye 
ansøgninger til CISU i 2016.
Læs mere på: 
www.cisu.dk/aktuelt/besparelser-i-2016

Diálogos har projekter i Uganda, Bolivia, Nepal og Fillipinerne



HVAD HAR DIALOGOS BETYDET 
FOR VERDEN?
Tekst og foto: PRODECO
Samarbejdspartner i Sucre Bolivia

Den vej Prodeco og Diálogos har trådt sammen de sidste 20 år er innovativ og har sat spor i udviklingen for de oprindelige 
folk i Bolivia - specielt for quechua- og guarani-indianerne. Diálogos´ arbejde er kendetegnet ved dialog, gensidighed og fl d 
magtstruktur, hvor alle har lige meget at skulle have sagt.

Diálogos er en strategisk samarbejdspartner og har betydet meget for indianerne og Prodeco. Diálogos´ arbejde har 
betydet enormt meget for landsbyernes egne sundhedsudviklinger, for anerkendelsen af den indianske medicin, for 
egnsudviklingen, for lederuddannelsen, for forskningen. Diálogos har investeret penge, tid, teknisk støtte, og oven i det hele 
har medarbejderne altid stillet op med en uerstattelig portion emotionel, etisk og moralsk støtte.Diálogos har sat sit præg på 
Bolivia.
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Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

I 2015 afsluttede vi et langt projekt 
om traditionel medicin med Prodeco i 
Bolivia, samt fase 2 af projektet i Nepal 
med Nepal Public Health Foundation 
(NPHF) om fødevaresikkerhed og 
pesticidebrug.

I år starter Diálogos et nyt projekt op 
med Prodeco om implementering af 
den nye interkulturelle sundhedslov 
i Bolvia. I 2016 støtter vi 6 
bistandsprojekter inden for sundhed i 

NYT FRA DIALOGOS´ PROJEKTER
Uganda, Nepal, Filippinerne og Bolivia. 
Fokus i de senere år har ligget på 
interkulturel medicin både i projekterne 
i Uganda, og Bolivia, da erfaringerne 
viser at sundhedsindikatorerne 
forbedres ved at inkludere den 
traditionelle medicinsektor. Et andet 
tværgående tema er pesticideforbrug 
i projekterne i såvel Uganda 
som i Bolivia og Nepal, hvor der 
arbejdes med fødevaresikkerhed og 
vektorbekæmpelse. På Filippinerne 
støtter Diálogos en kviksølvfri 
guldudvindingsteknik blandt 
minearbejderne.

Diálogos søger fortsat midler til at 
fortsætte de igangværende projekter, 
men de mange nedskæringer indenfor 
ulandsbistanden gør det sværere.

En samling indianske kvinder i demonstration for Bolivias indianske præsident Evo Morales.
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OVERSIGT OVER DIALOGOS´ PROJEKTER

Projekt Land Projektperiode Budget i DKK
Finansieret af

Formål

Karamoja 
Indigenous and 
modern health 
collaboration 
project

Uganda 01.07.13 – 
30.06.17

3.748.702,00 
CISU

Øge befolknings sundhed via uddannelse 
og træning af traditionelle behandlere og 
fødselshjælpere samt skabe samarbejde 
med det officielle sundhedsvæsen i 
distrikterne Moroto og Napak i Karamoja 
regionen.

Interkulturel 
sundhed i 
Chuquisaca

Bolivia 01.01.16-
01.01.19

4.978.836,00
CISU

Øge befolkningssundhed via 
organisationsudvikling og myndiggørelse 
af traditionelle behandlere blandt 
guarani- og quechua indianere i Bolivia. 
Med deltagelse i de kommunale 
budgetter, læseplaner om interkulturel 
medicin i skolerne, samt træning i 
fortalervirksomhed på alle niveauer.

Farming Health 
and Environment

Nepal
01.04.13-
31.03.16

2.446.662,00
CISU

Fødevaresikkerhed, awareness raising 
og advocacy blandt forbrugere, religiøse 
grupper og beslutningstagere for at 
fremme et sundere og bæredygtigt 
landbrug

Farming Health 
and Environment

Uganda
01.10.13-
30.09.17 4.862.801,00

CISU

Forebygge de skadelige følgevirkninger af 
pesticidbruget i Uganda, hvor bønder og 
sundhedspersonaler er blevet undervist i 
sprøjtesvage /økologiske metoder, brug af 
værnemidler, diagnostik og behandling af 
forgiftninger.

Farming Health 
and Environment

Bolivia
01.01.14-
31.12.16

3.996.148,00
CISU

Fødevaresikkerhed om pesticidrester 
i fødevarer, udvikling og afprøvning 
af indsamlingsprocedurer af de 
mange tons pesticidemballage som 
pt smides i naturen, og en forsvarlig 
vektorbekæmpelse, hvor privatpersoner 
og sprøjtemænd mangler viden om 
sikkerhedsforhold, når der sprøjtes i 
private hjem.

Mercuryfree gold 
mining

Filippinerne 01.07.14-
30.06.17

3.499.131,00
CISU

Indsats i 3 områder på Filippinerne 
med det formål at udbrede en 
kviksølvfri guldudvindingsteknik 
blandt minearbejdere, bevidstgøre 
sundhedspersonale og civilsamfund 
og styrke mulighederne for 
fortalervirksomhed gennem styrket 
organisering.

Tekst: Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos
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EKSTREMT GIFTIGT ARBEJDSMILJØ FOR 
GULDGRAVERE
Tekst og foto: Lise Josefsen Hermann
Journalist

Har du først én gang prøvet det, så 
bliver du afhængig. Du får guldfeber. 
Det er hurtige penge. Så kan man 
sagtens arbejde nærmest gratis i 
årevis, indtil man finder guld i en. 
Det fortæller 30årige Orly Morin, 
mens han fremtvinger et smil fra 
den svedpiblende pande. Han er lige 
kommet op fra minens dyb 25 meter 
under jorden, hvor han har været i fem 
timer. Den anden halvdel af dagen 
betjener han tromlen med guldmalmen. 
Han arbejder alle ugens syv dage.
 
Vi befinder os i Cama ines Norte 
provinsen adskillige timers kørsel 
fra Filippinernes hovedstad Manila. 
Ø-staten Filippinerne består af fle e 
end 7000 øer og har en befolkning 
på omkring 100 millioner. Den 
økonomiske udvikling i landet 
går strygende, men den kommer 
ikke hele befolkningen til gode. 
Der er fortsat næsten en tredjedel 
af  befolkningen, der lever under 
fattigdomsgrænsen. I mindst halvdelen 

af landets provinser findes der såkaldte
småskala guldgravere. Det vil sige, at 
udvindingen foregår med få ansatte og 
med relavtivt simple metoder.
 
Omkring en halv million 
filippine e arbejder som 
småskala guldgravere. 
Det er ekstremt hårdt 
og farligt arbejde 
– og endnu værre – 
det er giftigt. For 
selvom kviksølv 
er forbudt i 
Filippinerne, 
bliver loven ikke 
håndhævet. Langt 
de fleste småskala
guldgravere bruger 
kviksølv til at udvinde 
guldet. Og værre endnu – de 
kender ikke til farerne forbundet 
derved.
 

Når de brænder guldamalgamet sker 
det ofte inde i deres hjem i lukkede 
rum, hvor resten af familien opholder 
sig. Alle ingredienserne er til stede for 
en alvorlig kviksølvforgiftning.

Edgar og Lanie Lamadrid tilhører det 
indianske Kabihug-folk i Camarines 
Norte. Også for dem er guldet 
lette penge. Normalt lever de af de 

grøntsager, som de kan dyrke. 
Når de er heldige at finde

guld, kan de tjene, hvad 
der svarer til 450 

danske kroner om 
dagen, hvilket er 
god indkomst for 
dem. Selvfølgelig 
er der også mange 
dage, hvor de 
nærmere tjener 75 

danske kroner – og 
alle de dage, hvor de 

ikke finder guld

Og det er guldet, der giver dem 
penge, så de kan give deres børn en 
uddannelse, fortæller Edgar. Men for 
tre år siden skete der noget, der gjorde 
dem bekymrede. Lanie var gravid i 
femte måned og siede som altid guld 
i floden  En dag kom der pludselig 
meget blod. Hun mistede barnet. Da 
hun gik til lægen, var beskeden klar. 
Det var på grund af kviksølvet, de 

Det er ekstremt hårdt og 

farligt arbejde – og endnu 

værre – det er giftigt. 
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bruger i guldudvindingen. Abort og for 
tidlig fødsel er netop nogle af farerne 
ved kviksølv. 

I Edgars landsby graver de huller 
direkte i floden  Muddermassen sier de 
og ender med at have guldstøv tilbage. 
Og her begynder det er blive farligt. 
For at fange guldet tilsætter de kviksølv, 
som går sammen med guldet og bliver 
til amalgam. Amalgamen brændes af, 
kviksølvet fordamper og således har de 
guldet tilbage. Men kviksølvet er giftigt 
og giver en række sundhedsproblemer 
for minearbejderne og andre, der 
befinder sig i næ heden og indånder de 
giftige dampe. Det kan give en række 
psykiatriske symptomer, voldsomme 
rystelser, lungeproblemer og i værste 
fald kan man dø af forgiftningerne. 

Det vurderes, at der bliver udledt 
mindst 5-700 tons kviksølv om året fra 
småskala guldminedrift i Filippinerne. 
Småskala guldminedrift står for en 
tredjedel af den menneskeskabte 
kviksølvforurening i verden.
 
Tilbage til Orly, der er kommet sig 
efter timerne under jorden. Han skal i 
gang med eftermiddagens arbejde med 
at tromle guldmalmen fra minen. Her 
kommer kviksølvet ind i billedet. For 
at udvinde ét gram guld tilsætter han 
op til tyve gram kviksølv. Det meste af 
dét kviksølv ender i affalds-damm , der 
lige så stille vaskes ud i floder og sene e 

ender i havet. 
Når kviksølvet går ind i vores 
fødekæde, bliver det virkelig alvorligt. 
Børn, hvis mødre har spist fisk  der 
indeholder kviksølv under graviditeten, 
har målbar dårligere indlæring. 
Aborter, for tidlig fødsel og andre 
skader på fostret er andre konsekvenser. 

Diálogos støtter et projekt i 
Filippinerne, der arbejder for at hjælpe 
småskala minearbejderne med at holde 
op med at bruge kviksølv. Det sker ved 
undervisning i skadevirkningerne og 
i en ny metode, den såkaldte gravity-
borax metode. Den danske læge Ramus 
Køster-Rasmussen har været med til at 
starte projektet.

”Der er simpelthen potentiale til en 
vaskeægte katastrofe. Kviksølv er den 
største helbredsrisiko i de samfund. Jeg 
føler mig forpligtet til at gøre noget 
ved det, fordi jeg kender til problemet”, 
siger han. 

Edgar fortæller, at ligesom de fleste
andre guldminearbejdere i Filippinerne, 
anede han intet om kviksølvs negative 
effekt på menneskers helbred. 
”Nu ved jeg, at kviksølv er farligt og jeg 
vil ikke længere bruge det”, siger han.
Han drømmer om, at fremtidens børn 
vil være sunde og raske. Og at de vil 
fortsætte den kviksølvfri metode at 
udvinde guld på. ”På den måde vil de få 
et lykkeligt folk”, siger han. 
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DIALOGOS KNÆKKER KODEN 
TIL AT BEKÆMPE DEN GLOBALE 
KVIKSØLVFORURENING
Tekst og foto: 
Rasmus Køster-Rasmussen
Mercuryfree gold mining

Kviksølvforurening er en stigende 
trussel for den globale sundhed. 
Dialogos har i samarbejde med GEUS 
og den Filippinske NGO BAN toxics 
introduceret en ny guldudvindings-
metode, som kan halvere den globale 
udledning af kviksølv for ganske få 
midler.

Resultaterne kan få stor betydning for 
fremtidens globale sundhed. 

Guldgraveri i ulande er en af de værste 
kilder til kviksølvforurening. I en 
videnskabelig artikel har Diálogos nu 
dokumenteret, at det er muligt at få et 
helt område til at konvertere til den 
kviksølvfri metode, således at kviksølv 
helt kan udelades, når guldet skal 
udvindes. Dette resultat kan betyde, 
at den globale kviksølvforurening kan 
minimeres op til 50 pct.om året.

”I dag bruger guldgravere en metode, 
hvor der går godt 20 gram kviksølv til 
at producere 1 gram guld. FN anslår, at 
mindst 37 pct. af den globale udledning 
af kviksølv stammer herfra. 

Vores projekt har vist en vej 
til hvordan man kan reducere 
kviksølvforureningen, og vi håber, at 
vi kan få lov at implementere den nye 
metode over hele verden, så vi kan 
stoppe kviksølvforureningen fra denne 
kilde.

Metoden går blandt andet ud på at 
udskifte kviksølv med saltet borax, 
når guldet skal udvindes. Derudover 
anvendes en række meget effektive 
low-tech metoder til at vaske 
guldstøvet ud af malmen. Med den nye 
metode kan minearbejderne udvinde 
mere guld af den samme malm end 
med kviksølvmetoden. 

For at få minearbejderne til at skifte 
metode var det også nødvendigt at 

inddrage store dele af civilsamfundet, 
så udover teknisk træning af 
minearbejderne har ulandsprojektet 
undervist bl.a. sundhedspersonale, 
skolelærere, skolebørn, politikere og 
kvindegrupper.

Det er et stort skridt for den globale 
sundhed.

Kviksølvforurening er et stort problem 
for folkesundheden. Det farlige 
metal er forbundet med store fysiske 
og mentale skader hos mennesker, 
og selv små koncentrationer kan få 
store negative konsekvenser for børns 
intellektuelle og motoriske udvikling.
 

Kviksølvforurening er en stor trussel 
mod sundheden. Når kvinder i den 
fødedygtige alder indtager det i kosten, 
bliver det ophobet i deres krop, og kan 
påvirke fosteret, når kvinden bliver 
gravid. Det er et problem, vi skal sætte 
ind over for så hurtigt som muligt. 
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Med udgivelsen af den videnskabelige 
artikel tager vi et stort skridt på 
vejen. Ingen tidligere projekter 
har været effektive til at mindske 
kviksølvforureningen, og mange har 
været meget kritiske over for borax-
metoden, og  de har simpelthen ikke 
troet på at den virker. Det har vi nu 
vist at den gør, og at den tilmed kan 
implementeres i et stort mineområde, 
som nu ikke længere anvender kviksølv. 

At nedsætte kviksølvforureningen er 
det vigtigste lægearbejde, jeg kommer 
til at være med til i min karriere.

Jeg bidrager som læge som projektleder 
i Diálogos med min forskningserfaring 
fra forskningsenheden for Almen 
Praksis ved Københavns Universitet.

Projektet er et samarbejde mellem den 
en danske NGO Diálogos, GEUS 
(Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelser), Den Filippinske miljø-
NGO Ban Toxics! og Københavns 
Universitet. 

Nye projektområder er sat i gang, siden 
opfølgningsstudiet sluttede i 2014. 
Projektet er finansie et frem til juni 

2017. Der er dog stort behov for nye 
finansie le midler, hvis samarbejdet skal 
fortsætte. 

Resultaterne fra studiet “Mercury 
Pollution from Small-Scale Gold Mining 
Can Be Stopped by Implementing the 
Gravity-Borax Method – A Two-Year 
Follow-Up Study from Two Mining 
Communities in the Philippines” er netop 
offentliggjort i det lægevidenskabelige 
tidsskrift New Solutions. Hvis du vil 
have en pdf med artiklen så skriv til  
Rasmus på rakra@sund.ku.dk
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Tekst og Foto:  
Peder Ahnfeldt-Mollerup
Karamoja Indigenous and modern 
health collaboration project

Lad kvinderne komme til orde. Lad 
dem kende deres rettigheder, og styrk 
dem i deres daglige kamp for at skabe 
en tålelig tilværelse. 

Når kvinderne i landsbyerne mødes er 
det ikke kun hygiejne eller rent vand, 
der er på dagsordenen. Der er også 
emner om hvordan man undgår vold og 
voldtægt, at lære at sige fra overfor pres 
om kvindelig omskæring, demokratiske 
rettigheder og at råbe op.
 
Det samme gælder også for de 
traditionelle urtemedicinere og 
fødselshjælpere. Selvom de ingen 
officiel uddannelse h , så yder de 
fortsat en service i de små landsbyer, og 
grundet projektet eksisterer der nu et 
velfungerende samarbejde mellem dem 
og de små sundhedsklinikker.

Lokalbefolkningen har fået en stemme, 
og de ved at KIMHECOP kæmper for 

deres sag. KIMHECOP er vores lokale 
partner, hvis ansatte selv er lokale og 
af karimojong-stammen. Ud over at 
de taler det lokale sprog, så har de et 
velfunderet kendskab til lokale værdier, 
traditioner, men også hvilke problemer, 
der findes

Faktisk så har KIMHECOP fået en så 
god opbakning af lokalbefolkningen, 
at de af fle e omgange har opfordret 
lederen af projektet Annie Logiel til 
at være deres stemme i det nationale 
parlament. Det er en opfordring, 
som hun af fle e omgange takkede 
nej til, men som tiden gik, har hun 
nu indvilliget i at stille op til det 
kommende valg.

For nyligt var jeg i Karamoja i Uganda 
på projektbesøg, hvilket faktisk var 
et genbesøg. Sidste gang var for 
godt 5 år siden. I den periode er der 
sket væsentlige ændringer. Projektet 
med dannelse af kvindegrupper 
i de omkringliggende landsbyer 
og organisering af traditionelle 

ET ENKELT HÅNDTRYK FRA UGANDAS 
PRÆSIDENT!?

urtemedicinere og fødselshjælpere 
kører efter planen, og der er stor 
opbakning til vores lokale partner 
KIMHECOP. Organisationen har 
udviklet sig fra at være en lille gruppe 
bestående af tre personer, der kæmpede 
for deres vision om at skabe bedre 
velfærd for deres folk, til nu at være 
en velsammentømret organisation, 
som koordinerer deres arbejde med 
de lokale sundhedsmyndigheder, og 
som betragtes som en ligeværdig 
samarbejdspartner i distriktet.

Hvis Annie Logiel vælges til 
parlamentet, så vil dette på den ene 
side påvirke selve projektet, men 
på den anden side er det også en 
succeshistorie, at en ukendt lokal 
sygeplejerske formår at søsætte et 
projekt, sikre dets eksistens og etablere 
gode og stabile forbindelser til de 
lokale myndigheder. Nu må tiden så 
vise, om hun også kan få indfl delse 
på nationalt plan i samarbejde med 
Ugandas præsident.
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Vi kan i vores arbejdsgruppe ”Interkulturel sundhed i Chuquisaca” fla e, idet vi 
blandt de få i CISU regi er blevet bevilget en treårig bevilling til vores fortsatte 
arbejde! Ved ændringen af Bolivias forfatning i 2009 blev aymaraernes og 
quechuaernes traditionelle flag Wiphalaen i Qullasuyu-variant ligestillet med 
Bolivias trefarvede fla . Whipala fla et som optræder mange steder i Ecuador, 
Perú og Bolivia, udtrykker fle e symboler på den andinske kulturelle identitet. 
Flaget bliver anvendt ved ceremonielle handlinger, ved fester og demonstrationer. 

Vi ser en smuk stolt vilter dans fremført af lokale jallqa kvinder på billedet, der 
svingede rundt med fla ene. Hvad ligger der bag dette farvevæld har jeg spurgt - 
og svaret er et helt tankeunivers:
  
Whipala fla et er sammensat af de 7 farver i regnbuen, som hver især har en 
betydning. Flaget er kvadratisk og er delt op i 49 små kvadrater, og samlet bærer 
disse et forsvar for den indianske kulturs rettigheder.

Farve Betydning

Rød Repræsenterer planeten jorden - det andinske menneskes udtryk 
for viden og intellektuel udvikling – en kosmisk filosofi.

Orange
Repræsenterer samfundet og kulturen, kulturens udtryk for 
bevarelse og medskaben af det menneskelige. Farven omfatter 
sundhed, den traditionelle medicin, dannelse og uddannelse af de 
opvoksende generationer.

Gul Repræsenterer energi, styrke og det andinske menneskes moralske 
principper, love, fællesskabet og solidariteten.

Hvid
Repræsenterer tiden, den personlige udvikling og forandring, 
udviklingen af videnskab, kunst, det intellektuelle og manuelle 
arbejde, som skaber gensidighed og harmoni i fællesskabets 
struktur.

Grøn Repræsenterer økonomien, landbrugs produktionen, naturens 
rigdomme, jorden, flo aen, faunaen, vandet og mineralerne.

Blå Repræsenterer universet, det uendelige rum, stjernerne, solen og 
månen, naturfænomenerne, som man må underkaste sig.

Violet
Repræsenterer den andinske politik og ideologi, og udtrykker 
fællesskabets kunnen og den andinske kulturs harmoni, økonomiske 
og kulturelle organisationer, ledelsen af landsbyen og landet.

WHIPALAEN – 
REGNBUENS 
HELLIGE FLAG
Tekst og foto: Jens Peter Bregnballe
Interkulturel sundhed i Chuquisaca



Februar 2016Side 12

PRÆSENTATION AF ET            
DIALOGOSMEDLEM – ERIK JØRS
Tekst: Lise Josefsen Hermann
Journalist

Erik Jørs er medlem af Diálogos 
bestyrelse og stiftede i 1993 sammen 
med fle e andre foreningen Diálogos.

Han er arbejds- og miljømediciner med 
base på Odense Universitetshospital, 
hvor han bl.a. er daglig leder af 
center for internationalt arbejds- og 
miljømedicin.  

Erik er en ægte Ærøbo, han blev født i 
Marstal og bor i dag på præstegården i 
Bregninge, sammen med sognepræsten 
Agnes, et par hunde, og båden Petrulla, 
der er opkaldt efter datteren. Men han 
har ikke altid opholdt sig på den fynske 
sydhavsø. 

For 25 år siden drog han til Bolivia 
som ulandsarbejder for IMCC og fik
en vision. Vel hjemme igen ønskede 
han at fortsætte sit engagement, og 
tog initiativ til en forening, hvor 
arbejdsdelingen bestod i, at det 
praktiske arbejde på projekterne skulle 
varetages af lokale professionelle i 
udviklingslandene, mens danskerne 
knoklede med at skaffe penge til 
foreningen og projektarbejdet. 

I 1994 fik Diálo os støtte gennem 
Danida til det første projekt med 
Prodeco. Projektet har siden uddannet 
barfodslæger, støttet dyrkning af 
grøntsager og proteinrige afgrøder 
og styrket den lokale organisering i 
projektområdet. Eventyret startede ud i 
Sydamerika, men er i dag bredt både til 
Afrika og Asien, hvor Erik ofte besøger 
projekterne. 

Diálogos Nyt har interviewet ham om 
tankerne bag Diálogos, både dengang 
og nu. Interviewet med Erik Jørs er 
den første i en ny serie til Diálogos 
Nyt, om Diálogos medlemmer. 

Erik, hvad er din ”rolle” i Diálogos i 
dag?

Jeg er tovholder på 3 pesticidprojekter 
i Dialogos: Nepal, Uganda og Bolivia-
projekterne, der alle kobler helbred, 
miljø og landbrug sammen. Ved siden 
af er jeg initiativtager til nye projekter 
og arbejder med global formidling på 
videnskabeligt niveau med resultaterne 
fra pesticidprojekterne.

Hvordan opstod idéen til Diálogos?
Ideen opstod i mit hoved fordi jeg ville 
lave et projekt om traditionel medicin 
sammen med den bolivianske læge 
Miguel Isola. Jeg opsøgte ham i hans 
hjem i bjergene i Sucre og han var 

med på den. Bagefter mødtes jeg med 
Egil Hoydal, Jens Peter Bregnballe 
og Poul Erik Kristensen, der var 
i Bolivia og hørte om de også var 
med. Det var de, og der blev afholdt 
stiftende generalforsamling på Samsø i 
sommeren 1993.

Hvad er den største forandring fra 
dengang til i dag? 
I dag har vi gang i fle e projekter, vi er 
vokset fra et til seks, og arbejder i tre 
verdensdele. Der er fle e medlemmer, 
vi er næsten oppe på 200 nu, men 
det betyder også mere arbejde, og to 
deltidsansatte i foreningen. Donor 
stiller større krav, og personligt er jeg 
involveret i mere videnskabeligt arbejde 

Erik Jørs i sit rette element at debattere. Foto Jens Peter Bregnballe 
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med inddragelse af studenter.

Hvad er det specielle ved Diálogos som 
organisation? 
Organisationens styrke er at vi har et 
godt fagligt niveau og har formået at 
uddelegere ansvar og opgaver til lokale 
kolleger så vi aldrig har haft fastansatte 
danskere på vores projekterne. Men vi 
mangler fle e der vil tage slæbet med 
de mange ansøgninger og rapporter. 
Det er det skriftligt arbejde, der er 
tidskrævende. At involvere sig kræver 
at du tager ansvar, organisationen har 
en fl d struktur, og eftersom vi har få 
ansatte er meget baseret på frivilligt 
arbejde. Dialogos har et godt fagligt 
netværk herhjemme og internationalt, 
med inddragelse af arbejdsmedicinere 
og sygehusafdelinger, vi samarbejder 
med eksperter i de lokale lande.  

Hvorfor er det spændende at være med 
i netop Diálogos? 
For mig er det at være ude på 

projektbesøg og tale med målgrupper 
og kolleger. Også at kunne involvere 
studerende herhjemme til at forske 
i projektresultater, bruge det i 
undervisningen på universiteterne 
og skrive om det – det er enormt 
spændende.

Er der særlige ting man skal ville, for at 
være med? 
Man skal have evnen til at være 
begejstret og turde kaste sig ud i at yde 
en ny indsats, være med til at formidle 
de særlige historier vi skaber.
Hvad er de største udfordringer for 
Diálogos i fremtiden? 
Vi er en lille NGO, og der er mange 
stramninger, CISU stiller stadigt 
større krav til rapportering, der er 
krav om deltagelse på kurser, fælles 
formidling etc. Det er udmærkede 
og fine initiati er, men det kræver 
meget tid at stille op til, samtidig 
med der er beskæring i bevillingerne 
– det er efterhånden svært at passe 

et omfattende fuldtidsarbejde og 
samtidigt være med i alt hvad der sker 
i ulandsarbejdet på en tilfredsstillende 
måde.

Hvad synes du, er det største/vigtigste 
Diálogos har opnået gennem sit 
arbejde? 
Vi har vist nye veje uden danske 
ansatte ude på projekterne, vi har 
kunnet trække projektresultater 
ud af projektområderne og op på 
landsplan medførende ændringer der 
rækker videre end den umiddelbare 
målgruppe/område. Selvom vi er 
en lille NGO har vi således været 
med til at ændre forhold omkring 
traditionel medicin og forebyggelse af 
forgiftninger i Bolivia, Uganda, Nepal 
og på Philippinerne og også i andre 
lande fordi vi har fået videregivet vores 
erfaringer og de er værd at høre på. Og 
så har vi haft det hyggeligt omkring en 
god fælles sag.

Erik Jørs deler et stille øjeblik med Miguel Isola. Foto Jens Peter Bregnballe 
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REJSEBREV FRA NEPAL 
- EN FØRSTEGANGSFARERS BERETNING
Af Birgitte Zwhichy Hauschild 
Farming Health and Environment

På en blæsende og kold september 
dag forlod Annie Oehlerich og 
undertegnede København med 
kurs mod Nepal, nærmere betegnet 
Kathmandu. Forud for denne særlige 
dag i september var gået en lidt hektisk 
sommer med planlægning af vores 
midtvejs evalueringsbesøg. Vi skulle 
sikre aftale med en ekstern evaluator, 
beskrive hvad evalueringen skulle 
indeholde, og vi skulle planlægge vores 
eget besøg, og sætte ord på hvad vi ville 
se og høre, hvem ville vi møde og tale 
med, hvad ville vi have med hjem fra 
besøget?

Projektet i Nepal drejer sig om at 
mindske brugen af sprøjtegifte i 
landbruget gennem at øge bøndernes 
viden om sprøjtegifte, deres anvendelse 
og helbredsskadelige virkninger, blandt 
sundhedspersonale og bredt i det 
lokale civilsamfund. Der er tilsvarende 
projekter i Bolivia og Uganda, 
der begge har kørt over længere 
perioder end ”lillebroren” i Nepal. 
Nepal er et land, der er sammensat 
af mange forskellige folkeslag og 
fle e forskellige religioner. Den mest 
udbredte er hinduismen, og derefter 
følger buddhismen. Der tales mange 
forskellige sprog, men de fleste taler det
offici le sprog ”Nepali”.

I Kathmandu lufthavn blev vi 
modtaget af vores lokale partner, Nepal 
Public Health Foundation (NPHF), på 
bedste nepalesiske vis med tørklæder, 
blomster og kindkys - i nævnte 
rækkefølge. Oplevelserne var allerede 
godt begyndt, og selvom vi var trætte 
ovenpå fl veturen, så følte vi os allerede 
meget velkomne - ikke blot hos vores 
partner, men også i selve Nepal.

Kun moderat præget af jetlag kastede 
vi os ud i de første af en lang række 

møder og drøftelser. Vi tog disse 
drøftelser med vores lokale partner, 
styrekomite-medlemmer, munke, 
breakdansere, og vores evaluator, 
Homa. Homa var en skøn nepalesisk 
kvinde og konsulent, der formåede 
at få alle - høj som lav - engageret i 
de foreløbige evalueringsresultater. 
Hun skabte mest af alt møder med 
den nepalesiske kultur og folkesjæl, 
som i sit fundament er meget 
imødekommende, høflig og gæstf i. Vi 
fik vældigt li lige diskussioner i gang, 
og vi fandt også ud af, at nepalesere har 
en skøn humor, der går godt i spænd 
med den danske.

Scenen for vores besøg var et Nepal, 
der var ved at genfinde sig se v efter 
det voldsomme jordskælv i marts 
2015 - det kraftigste i ca. 80 år - 
med omfattende ødelæggelser i den 
nordvestlige del af landet. Kathmandu 
var også blevet ramt i betydelig grad. 
Alligevel fik man indt yk af, at livet 
genoptaget på vanlig vis i Kathmandu, 
omgivet af revnede og delvist 
sammenfaldne bygninger 
overalt. ”Life goes on”, 
og markedsgaden 
i det centrale 
Kathmandu var 
tilsyneladende 
fuldkommen 
uberørt af 
katastrofen 
nu, og der blev 
handlet igennem.

Allerede efter 
et par dage i Nepal 
oplevede vi den politiske 
virkelighed for mange nepalesere. 
Den forfatning, der havde været 8 år 
undervejs, blev forelagt for parlamentet 
og blev vedtaget med et stort fle tal. 
Mere end 90% af parlamentet stemte 
for. Det var en stor dag for Nepal 
og nepaleserne, idet vedtagelsen 
af forfatningen symboliserede 

afslutningen på mange års ustabile 
politiske forhold, og rummede en 
række forbedringer i rettigheder til bl.a. 
kvinderne. I anledning af vedtagelsen, 
blev der proklameret fle e helligdage 
for at fejre det, og samtidig var der fle e 
demonstrationer både for og imod. 
Følelsen af at denne forfatning kunne 
være en ”ny begyndelse” bredte sig. 
Efter nogle dage i Kathmandu tog 
vi videre til den region, hvor selve 
projektet bliver afviklet. Regionen 
hedder Chitwan og ligger ca. 150 
km fra Kathmandu. Chitwan er 
beliggende i lavlandet, og der dyrkes 
intensivt landbrug med grøntsager 
og ris med anvendelse af store 
mængder sprøjtemidler. Det er derfor 
et meget velvalgt område til vores 
projektaktiviteter.

Vi fløj med ”Buddha-air”(!!!) til 
Bharatpur i Chitwan og blev afhentet 
af det lokale projektkontor - dog uden 
blomster og tørklæder :-). Baratpur er 
en særdeles levende provinsby med en 
mikroskopisk lufthavn, og usædvanligt 

dårlige køreveje. Huller i vejen 
får nye dimensioner, efter 

et besøg i Nepal....

I Nepal har de 
nogle meget 
velfungerende 
fællesskaber 
- farmers 
cooperatives, 

mødregrupper, 
female healthcare 

volunteers. De er alle 
sammen fællesskaber, 

der har en vigtig rolle i det 
lokale område og landsbyen. Det 
er fællesskaber, der bidrager til 
vidensdeling, rådgivning, opsparing, 
støtte, og de er vigtige medspillere 
i forbindelse med forankring og 
forandring. Fællesskaberne er en 
del af nepalesernes liv og dagligdag 
- især i landdistrikterne. På mange 

I Kathmandu 
lufthavn blev vi 

modtaget af vores lokale 
partner, Nepal Public Health 

Foundation (NPHF), på 
bedste nepalesiske vis med 

tørklæder, blomster og 
kindkys - 
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måder minder disse fællesskaber om 
de fællesskaber, som vi også havde i 
Danmark for et par generationer siden.

I Chitwan skulle vi (endelig) møde 
repræsentanter for alle målgrupperne: 
Bønder, pesticidforhandlere, 
sundhedspersonale, frivillige 
kvindegrupper, mødregrupper og 
forskellige andre interessenter, 
involveret i projektet. 

Vi blev bænket på tæpper på gulvet, 
på farvede plastik havestole, på 
almindelige stole, på overdækkede, 
åbne pladser, i luftige bygninger og 
almindelige mødelokaler. 
Overalt blev vi mødt med venlighed, 
nysgerrighed og stor begejstring over 
projektet. Nu skal man selvfølgelig 
heller ikke tage fejl af, at vi var ”dem 
med pengene fra Nord”, men det var 
nu ikke det, der skinnede igennem i 
spørgsmål og kommentarer. Der blev 
givet udtryk for stor tilfredshed med 
den givne undervisning og den nye 
viden, som de fik  

Projektet blev oplevet som meget 
relevant, nyttigt og udbytterigt - og for 
nogle endda som en øjenåbner! Ved 
besøg i en kvindegruppe i en landsby 
fortalte en af kvinderne, at de altid 
havde fået at vide, at sprøjtemidler var 
som medicin, men nu var hun klar over, 
at det i højere grad var en nyttig skarp 
kniv, men at den også var farlig! 

Kvinderne brugte mund til mund 
metoden og underviste hinanden, 
når projektmidlerne ikke slog til. 
Flere andre gav udtryk for lignende 
opfattelser. 

Pesticidesælgere nævnte, at bønderne 
nu spurgte efter beskyttelsesdragter og 
udstyr på markedet. På hospitalerne 
sørgede frivillige kvindelige 
sundhedsarbejdere for at oplyse gravide 
kvinder om faren ved sprøjtemidler, 
og sundhedsarbejderne kunne nu 
identifice e symptomer på forgiftninger 
fra sprøjtemidlerne. Før i tiden 
var forgiftningssymptomer blevet 
fejldiagnosticeret.  Både bønder og 
andre, der brugte sprøjtemidlerne, gav 

udtryk for, at de nu forstod, hvor farlige 
sprøjtemidler var for dem selv og 
familien, og at de havde ændret adfærd 
som følge af den ny viden. 

Hos en bonde fik vi f emvist en 
ny og hjemmelavet aflåst b ks til 
sprøjtemidler, der blev opbevaret i 
et skur for sig. Bonden oplyste, at 
sprøjtemidlerne tidligere havde været 
opbevaret i huset eller ved dyrene frit 
tilgængelige. 

Hos en anden bonde fik vi se veret 
popcorn i skyggen foran hans hus, 
og vi fik l v at se smukke kurve, som 
kvinderne i huset fletted . Det var en 
en fin og u entet oplevelse, og popcorn 
smager jo altid godt :-).

Mens vi var i Chitwan og så på 
smukke landskaber og frodige marker, 
lukkede Indien sine grænser til Nepal 
for varer. Denne handling udsprang 
af utilfredshed med den nyligt 
vedtagne forfatning. Den nationale 
beslutning havde pludselig fået 
regionale reaktioner med betydelige 
konsekvenser for Nepal. Indenfor 
få dage indtraf brændstofmangel, 
idet hovedparten af Nepals 
brændstofimpo t går via den indiske 
grænse. Det blev meget nærværende, 
da den planlagte tilbagerejse fra 
Chitwan til Katmandu med bil kom i 
fare p.g.a. brændstofrestriktioner. Der 
viste sig dog en udvej, og vi fik en 150
km’s sightseeing i Nepal - med både 
marker, byer og (mindre) bjerge. Turen 
tog i parentes bemærket ca. 6,5 time 
(Strækningen svarer til København-
Odense.). Den lange transporttid var 
primært betinget af en meget dårlig 
vejkvalitet, men det er en anden 
fortælling. Den nepalesiske trafik med
venstrekørsel og særlige trafik egler 
og alle de andre fantastiske syn vi fik
undervejs var gode oplevelser.

Vel tilbage i Kathmandu fortsatte vi 
med at bearbejde indtryk, indsamle 
fle e indtryk ved nye møder.  Vi mødtes 
også med den danske ambassade 
i Kathmandu, for at orientere om 
projektet. Vores besøg kom dagen efter 
at den danske regering havde udmeldt 

nedskæringerne på udviklingsområdet 
herunder at Nepal skulle lukkes 
som samarbejdsland. Da lukning 
af ambassaden var en konsekvens 
heraf, så var der en lidt trykket 
stemning. Danida havde påbegyndt et 
miljøprojekt i 2013, hvor man tidligere 
havde udtrykt ønske om at samarbejde 
med Diálogos omkring undervisning i 
pesticidbrug. Det ønske måtte man nu 
skrinlægge.

Den sidste aften holdt vi et stort og 
afsluttende møde med vores lokale 
partner og styregruppen. Vi havde en 
diskussion af evalueringen, og vores 
indtryk af den fælles platform for 
samarbejdet i den næste projektfase. 
Selve mødet blev afholdt på en russisk 
restaurant, som var ejet af en nepaleser, 
der var gift med en russer. Det var en 
festlig afslutning på et begivenhedsrigt 
besøg med et stort udbytte.

Trætte og mætte af indtryk blev vi 
kørt i lufthavnen næste morgen. Det 
var lykkedes at få fat i en chauffør, 
der stadig havde brændstof. Vores fly
fra Kathmandu til Quatar var blevet 
ændret, og vi skulle lande i en mindre 
indisk lufthavn for at tanke. Jo presset 
fra Indien var stadig gældende.

Og Nepal i dag? Nepal er stadig presset 
af brændstofblokaden fra Indiens side, 
men er ved at få etableret alternative 
transportveje til Kina, de har fået en 
kvindelig præsident - og fortsætter 
deres liv, balancerende på den knivsæg, 
der har været deres vilkår i en lang 
årrække - mellem demokrati og 
politisk instabilitet, mellem udvikling 
og tilbageslag (jordskælv, blokade, 
frafald af udviklingshjælp), mellem 
overvældende rigdom og ufattelig 
fattigdom, mellem sygdom og helbred, 
mellem folkeslag og religion.
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Tekst & foto: Lise Josefsen Hermann
Journalist

Ekstremt overdreven 
brug af sprøjtremidler 
er en stor 
helbredsrisiko 
for nepalesiske 
landmænd og også 
for forbrugerne 
i sidste ende. Et 
Dialogos-projekt i 
Chitwan-distriktet 
har formået den 
svære opgave, at 
ændre befolkningens 
opfattelse af, at sprøjtemidler 
er ”medicin til planterne”.
De lysegrønne lave chili-planter 
står fint på ække på den lille mark. 
Landmanden Chudamani Basnet er 
i gang med at sprøjte med pesticider. 
Han har sit lille kommercielle landbrug 
i landsbyen Madavhar i Chitwan-
distriktet i det nepalesiske lavland. Han 
er far til fi e og har to hektarer jord.
 
Landbrug står for en tredjedel af 
bruttonationalproduktet i Nepal. Og 
to tredjedele af landets 28 millioner 
indbyggere lever af landbrug.
 
Chudamani er én af dem. Han dyrker 
en række grøntsager som tomater, 
blomkål, kartofle , bønner, peberfrugt 
og chili samt ris.
 
Han kommer ud af en ægte 
landmandsslægt og har arbejdet med 
landbrug siden han var otte år gammel. 
I de første mange år bruger de ikke 
sprøjtemidler. Men for omkring 25 år 
siden begynder han at bruge pesticider. 
De første år bliver produktionen 
forbedret. Men så går den ned igen. 
Det samme mønster som ses i alle 
områder, der bruger sprøjtemidler. Der 
begynder igen at være fle e problemer 
med skadedyr, for de er blevet 
resistente overfor sprøjtemidlerne. 

Men Chudamani sprøjter uvidende 
videre – efterhånden i massivt omfang. 

Han sprøjter fast hver anden 
uge. Grøntsagerne bliver 

sprøjtet op til 15 
gange. Det er fem 

gange mere end 
det anbefalede.

På det tidspunkt 
ved Chudumani 
nærmest ikke 

noget om 
pesticider. Når han 

sprøjter sine afgrøder, 
bruger han sine bare 

hænder og han havde aldrig 
hørt om personligt beskyttelsesudstyr. 
Han tænker kun på, at sprøjtningen 
forbedrer produktionen og slår insekter 
og andre sygdomme ihjel. Han tænker 

altid utroligt positivt om sprøjtemidler.

I mange udviklingslande er der 
ekstrem overdreven og forkert brug 
af sprøjtemidler I landebruget – til 
stor skade for landmænd, forbrugere 
og miljøet. Nepal er blot et eksempel. 
Langt størstedelen af befolkningen 
lever af landbrug og de fleste har in en 
anelse om helbredskonsekvenserne af 
de ofte ekstremt giftige sprøjtemidler, 
de sprayer ud over frugter, grøntsager 
og andre afgrøder.

Koordinatoren på Dialogos’ projekt i 
Chitwan nikker genkendende til dét 
billede: ”Tidligere var der en virkelig 
problematisk brug af sprøjtemidler. 
Landmændene opfattede nærmest 
pesticiderne som medicin”, fortæller 
Deepak Gyenwali.

”Tidligere var der 

en virkelig problematisk 

brug af sprøjtemidler. 

Landmændene opfattede 

nærmest pesticiderne som 

medicin”
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vores land”, fortæller han.
 Han fortæller, at hospitalet hele 
tiden får fle e patienter. Chitwan-
distriket har en befolkning på godt 
en halv million indbyggere. Ud af 800 
kræftpatienter om året er omkring 30 
% relaterede til skadelige kemikalier 
brugt i landbrugsproduktionen, 
fortæller han.
 
Desuden kommer meget få 
kræftpatienter på hospitalet i Nepal. 
Kun 10-15 % af kræfttilfældene når 
hospitalerne, mener Pholar Sivakoti.
 
Udover øget risiko for at udvikle 
visse former for kræft, sker der 
desuden mange forgiftningstilfælde. 
WHO antager, at der på verdensplan 
er 25 millioner arbejdsrelaterede 
forgiftningstilfælde i landbruget om 
året.

 I løbet af de seneste ti år er forbruget 
af sprøjtemidler i Nepal steget med 
75 %. Men da grænserne er åbne, 
er det svært at holde regnskab med 
det reelle forbrug. Godt en tredjedel 
af de brugte sprøjtemidler betegnes 
af Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) som meget farlig.

Når jeg bevæger mig rundt i Chitwan, 
ser jeg hele tiden landmænd med 
de velkendte plastiktanke med 
sprøjtemidler på ryggen gå i bare 
fødder og uden beskyttelse.

Kræfthospitalet i Chitwan er det 
vigtigste kræfthospital i Nepal. Pholar 
Sivakoti er specialist i folkesundhed  
og har arbejdet her i ti år. Han er 
bekymret over brugen af sprøjtemidler 
i Nepal. ”Det er en af de vigtigste 
faktorer i forhold til at udvikle kræft i 

 Siden 2013 har Dialogos’ projekt 
omkring sundhed, landbrug og 
miljø arbejdet med at undervise 
landmænd i Chitwan i integreret 
plantebeskyttelse. Det handler kort sagt 
om at producere effektivt med minimal 
brug af sprøjtemidler. Projektet har 
også undervist sundhedspersonale 
og pesticid-sælgere. Målet er at 
mindske sundhedskonsekvenserne af 
sprøjtemidlerne.
 
Og projektet har allerede gjort en 
forskel mener koordinator på projektet 
i Chitwan Deepak Gyenwali: ”Nu taler 
fle e om sundhedskonsekvenserne af 
sprøjtemidlerne. Det er lykkedes os 
at få folk til at være bevidste omkring 
problematikken i befolkningen generelt 
og særligt blandt landmænd og 
sundhedsarbejdere. Og endnu vigtigere 
– nu minimerer landmændene brugen 
af sprøjtemidler og bruger dem, på en 
mere sikker måde”, fortæller Deepak 
Gyenwali.
 
Chudamani er en af de landmænd, der 
gennem projektet, har lært at spraye 
sikkert. Han har deltaget i 22 dages 
praktisk træning. Her har han blandt 
andet lært om korrekt behandling af 
pesticider, om korrekt sprayning med 
sprøjtemidler og om effekterne på miljø 
og vores sundhed.
  
Og Chudamani har ændret mange 
ting efter træningen. Nu bekymrer 
han sig allerede, fra når han køber 
sprøjtemidlerne hos pesticid-sælgeren. 
Han tjekker mærkatet på sprøjtemidlet, 
hvor giftigt det er, hvad det virker imod 
og om det er for gammelt. Og han 
opbevarer sprøjtemidlerne, så de ikke er 
tilgængelige for hans børn, ligesom han 
nu bruger maske, støvler og handsker 
til at beskytte sig med, når han sprayer. 
”Nu ved jeg, at jeg kun skal bruge 
sprøjtemidler, når det virkelig er 
nødvendigt, for de ødelægger vores 
helbred og miljøet. Det handler om 
at bruge så lidt som muligt” fortæller 
Chudamani.
 
Men én ting hænger ved. ”Vi sprayer 
mindre med medicin nu, lyder det 
samstemmende fra landmændene, jeg 

Chudamani sprayer korrekt med sprøjtemidler.
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taler med.” Selvom de har lært om de 
negative effekter af sprøjtemidlerne, 

hænger den positive måde at omtale 
dem ved. ”Nå nej, jeg mener gift”, retter 
Chudumani sig selv.
 
En del af pesticiderne, som de 
nepalesiske landmænd bruger, er 
forbudt i EU. Udover de direkte 
sundhedsfarer for landmændene 
kommer sundhedsrisikoen, der er 
forbundet ved at spise grøntsagerne, der 
er blevet sprayet alt for meget med de 
giftige sprøjtemidler. På kræfthospitalet 
er Pholar Sivakoti bekymret:
”Hvis ikke vi gør noget for at stoppe 
det her, så vil vi se en katastrofe i 
forhold til kræft i løbet af de næste tyve 
år. Det er en virkelig stor udfordring 
for folkesundheden i Nepal”, siger 
Pholar Sivakoti.

Vi tager tilbage til landmanden 
Chudamani. Nu kender han de 

skadelige effekter af sprøjemidler på 
det menneskelige helbred. Han ved 
for eksempel, at sprøjtemidlerne kan 
gå i blodet og at det kan give kræft. 
Derfor har han ændret sin brug af 
sprøjtemidler og er nu en ansvarlig 
landmand.
 
”Det er vigtigt at reducere brugen 
af sprøjtemidler, i forhold til 
landmændenes og forbrugernes 
sundhed,” fortæller han.
 
”Min drøm er at have en sikker og 
sund produktion. At blive en økologisk 
landmand,” slutter Chudamani. 
Projektets første fase afsluttes til marts 
2016. Diálogos har lignende projekter i 
Bolivia og Uganda.

Selv når alt er tørt i Bolivia, så blomstrer de smukkeste kaktus blomster. Foto Jens Peter Bregnballe

Bestyrelsen vil gerne kombinere næste generalforsamling i 2016 med et seminar, hvor vi kan udveksle erfaringer og tale om 
Diálogos´ fremtid. Lørdag den 9. april gennemføres seminaret. Søndag den 10. april afvikles generalforsamlingen. Seminaret 
og generalforsamlingen afvikles i Odense.  De nærmere detaljer og program for aktiviteterne kommer til at stå i næste 
nummer af  Diálogos Nyt.

GENERALFORSAMLING I 2016 I ODENSE

SEMINARET OG GENERALFORSAMLINGEN 
AFVIKLES DEN 9. OG 10. APRIL 2016 
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”JEG ELSKER DET HER PROJEKT”- MØD 
AGRONOMEN SUNDAR
Tekst og foto: Lise Josefsen Hermann
Journalist

Tag med til Nepals lavland og mød 
agronomen Sundar, der brænder så 
meget for arbejdet med projektet, at 
han planlægger at fortsætte på frivillig 
basis.

På hvert et gadehjørne stopper han og 
hilser pænt. På begejstrede landmænd. 
Sundhedsarbejdere. Sprøjtemiddel-
sælgere. Og han tager sig altid tid til at 
tale med hver enkelt. Det er tydeligt, 
at lokalbefolkningen kender ham og 
associerer ham med noget positivt.
 
Sundar Tiwari er 36 år, agronom og 
har været tilknyttet Diálogos’ projekt 
omkring sundhed, landbrug og miljø i 
Chitwan-provinsen i Nepal de seneste 
to år. Og så er han far til en vidunderlig 
søn på tre år. Sundars ansigt lyser op, 
når han fortæller om arbejdet med 
landmændene.

”Jeg er altid ude i projekt-området, 
når vi har aktiviteter. Jeg elsker det her 
projekt. Landbrug er virkelig vigtig 
for Nepal, for de fleste er i volveret i 
landbrug her i landet”, fortæller han.

Vi er på vej hen for at besøge en af 
landmændene, der har modtaget 
træning gennem projektet. Vi ser 
en mand gå på en mark og sprøjte 
med pesticider uden nogen form for 
beskyttelse. I shorts og bare tæer. Da 
foto-materialet er i hus bliver Sundar 
og taler med manden. ”Jeg vil bare 
gerne fortælle ham om risikoen ved 
at bruge sprøjtemidler på den måde” 
forklarer han. Han skynder sig at hente 
nogle af de bøger, der er produceret 
gennem projektet. Manden bliver 
utroligt glad for snakken og bøgerne.

”Vi har fået landmændene til at 
fl tte sig meget. Men det er jo kun 
i et mindre område. Der er stadig 

så meget at gøre. For det er virkelig 
vigtigt, at opretholde frugterne og 
grøntsagerne sunde. Og arbejde for at 
beskytte landmændenes helbred. Det 
er grunden til, at jeg er interesseret i at 
arbejde med projektet”, siger han.
 
Det er også tydeligt, at Sundar 
brænder for emnet, som projektet 
arbejder med. Han rejser snart til New 
Zealand for at skrive en P.h.d. om 
biologisk pestbekæmpelse. Han 
vil specialisere sig i en helt 
bestemt rød lille bille, 
Lady Bird billen, som 
er i familie med vores 
Mariehøne. Den spiser 
bladlus - et alvorligt 
skadedyr for de 
nepalesiske landmænd. 
Formålet er at bevare og 
fremme Lady Bird billen. 
Han vil også undersøge, hvor 
meget man kan mindske brugen 
af sprøjtemidler ved hjælp af den 
bestemte bille.
 
”Sundhed er vigtigere for mig end 
velstand. De fleste orbrugere og 

landmænd er ikke opmærksomme 
på helbredsrisikoen ved denne 
overdrevne og usikre brug af kemiske 
sprøjtemidler. Derfor vil jeg gerne 
arbejde med beskyttelse af vores alle 
sammens sundhed”, fortæller Sundar 
engageret.

Han fortæller i øvrigt, at han nu 
er blevet medlem af Diálogos’ 
partnerorganisation Nepal Public 

Health Foundation, så han kan 
fortsætte med at arbejde 

inden for området på 
frivillig basis.

”Det er virkelig seriøst 
for os. Alle burde 
være bekymrede 
over usikker brug af 

pesticider, for det er 
virkelig farligt for vores 

helbred. Hvis vi ikke tager 
os af det her nu, vil vi i løbet 

af de næste ti år se en eksplosion i 
sygdomme som for eksempel kræft 
som en konsekvens af det her”, slutter 
Sundar. 

Sundar viser undervisningsmateriale frem hos pesticidsælgeren.

Alle burde være 
bekymrede over 

usikker brug af pesti-
cider, for det er virke-

lig farligt for vores 
helbred.
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