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Af Birger Larsen
I oktober 2005 var jeg i
Nepal for at undersøge
mulighederne for at lave
et rejse kursus dertil.

Da det var min første
rejse til Nepal , var det en
jomfruelig oplevelse.
Den spontane
sammenligning med
Bolivias højland, var
naturlig.
Nepaleserne lever i
samme højde som
Bolivianerne. Samme
hårde livsvilkår
.Dyrkningsmetoder der
kræver stærke rygge
og hænder. Samme
vindbidte, furede ansigter.
De store smil, den mørke
læder hud med de
skinnende øjne, sjælens
spejl.

Afgrøderne var
overraskende også de
samme, kartofler og majs.
Landsbyskolerne var af
samme beskaffenhed,
som i Bolivia. At gå i
skole er godt. Viden
får os alle sammen til
at vokse .Kvaliteten af
videns formidlingen er
katastrofal. Æd aldrig
skolebøger råt !
Men det er
forskelligheden der er
lærerig. De bekræftende
sammenligninger gør
bare en selvfed.
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Frodigheden var åbentlyst større
i Nepal. Umiddelbart må man
forestille sig at grundlaget for at
udnytte og forske i naturmedicin
er mere ligetil der.

Logistikken var mest
overvældende. I Bolivia kan
vi køre i bil til de fleste af
projektområderne.
I Nepal måtte vi vandre i dagevis .
Desuden måtte vi uafbrudt kravle
lidt op af bjerget så soldaterne fra
regeringstropperne og maoisterne
kunne passere, på de smalle
bjergstier.

Radioen i Saleri var et
imponerende funktionelt og folkeligt
projekt. Et velfungerende livligt
studie,
Hvor også unge nepalesere

producerede radio. En kæmpe
parabol på bjerget. 3 dagsrejser
derfra gik alle rundt med en lille
transistor og hørte programmerne.
Projektlederen og andre kunne tage
breve og hilsner, med fra Internettet
i Kathmandu, sendt af de mange
nepalesere der arbejder i udlandet
og læse dem højt i radioen.
I det hele taget havde Dialogos`s
samarbejdspartner ”Young Star
Club” et solidt folkeligt fundament.
Ud over det store sportslige
engagement, virkede det som
et stort fritidshjem for de mange

unge der var engageret i dans,
musik og teater. Et kultur og
folkeoplysningscenter.
Det glædelige bekræftende
budskab fra samarbejdspartnerne i
både Bolivia og Nepal er dog det
store engagement de ansatte i
projekterne udviser .
Når jeg besøger dem er der
ingen ende på deres glæde og
den anerkendelse de udtrykker
overfor Dialogos. De udtrykker en
stolthed over den måde vi arbejder
på , den tillid vi viser dem og de
resultater de så gerne viser frem
og fortæller om. Også de bittesmå
menneskelige sejre de oplever i
hverdagen - og som aldrig fremgår
af statistikkerne.
Og vi bliver altid budt velkommen
med respekt , dans, mad,
blomsterkranse, varme håndtryk,
gnistrende øjne og te eller chicha.
Lad os i fremtiden arbejde på at
der bliver en erfarings udveksling
mellem de Dialogos støttede
projekter i Bolivia og Nepal. Jeg
tror at de trods sprogforskellen
forstår hinanden bedre end vi
forestiller os. Jeg tror at projekterne
i Bolivia og Nepal har meget at
bidrage til hinanden.
Med Dialogos som formidler og
konsulent.

Vision og strategi
Af Freddy Steen Petersen
I foreningen har vi mulighed for
at mødes to gange om året, dvs.
på den årlige generalforsamling
i Beder ved Århus og til
Sommermødet på Andebølle
Højskole på Fyn.
Generalforsamlingen løber af
stabelen en lørdag eftermiddag i
marts og dagsordenen for mødet
er i høj grad dikteret af foreningens
vedtægter. Sommermødet, der
typisk ligger en lørdag til søndag i
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september, har derimod ikke et fast
indhold, hvis vi altså lige ser bort fra
den gode stemning og de dejlige
rammer på Andebølle Højskole.
Programmet for Sommermødet
bliver som regel fastlagt af
Bestyrelsen og programmet
tilstræbes at være tilpas ”åbent”
til at også den evt. medfølgende
familie samt nye eller potentielle
medlemmer også får en god
oplevelse. Sommermødet giver
bl.a. de aktive medlemmer
mulighed for at mødes og udveksle
erfaringer samtidigt med at mødet

kan være med til at profilere
forureningen ud ad til.
Flere af projektgrupperne er
i gang med at enten at skulle
formulere eller ansøge om eventuel
projektforlængelse eller opstart
af et nyt projekt. Det er en meget
ressourcekrævende proces at
forlænge eller opstarte et nyt
projekt, hvor det er nødvendigt
at intensivere korrespondancen
med lokale partnere, rejse ud
i f..m. projektformulering eller
Fortsættes på side 3
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Fortsat fra side 2
”forundersøgelse” samt bruge
megen tid på udarbejdelse af
projektdokument og ansøgning
til Danida. Udfordringen bliver
ikke mindre af, at de fleste af
projektgrupperne ”kun” rummer 4-6
aktive medlemmer, som skal løfte
opgaven i deres fritid.
På den baggrund har vi valgt, at
det kommende Sommermøde skal
afholdes som en intern workshop
med temaet ”Bæredygtig Udvikling”,
hvor det noget fortærskede begreb
bæredygtige udvikling dog denne
gang tager udgangspunkt i vores
egen ulandsforening Dialogos
samt udviklingen af foreningens
projekter. Der er nedsat en
arbejdsgruppe bestående af
Jens Peter Bregnballe, Birger
Larsen og Egil Hoydal, som skal
planlægge workshoppen. Hvis der
er i projektgrupperne er nogen,
der har tid og lyst, så er de mere
end velkommen til at være med i
planlægningen.

Programmet er som nævnt endnu
ikke på plads, men personligt vil jeg
gerne benytte lejligheden til at stille
nogle spørgsmål, som måske kan
være med til at få gang i debatten
på en forhåbentlig åbenhjertig og
konstruktiv workshop.

► Skal nye projekter være rettet

►
►
►

mod et konkret afgrænset
projektområde, som fortsætter
det hidtidige koncept eller
skal projekterne med afsæt i
foreliggende projekterfaringer
sigte mod en større udbredelse
og mere overordnet rolle?
(Eller sagt på en anden må,
har vi ”ringen”, som er klar til at
kunne brede sig?)
Hvad kommer til at præge
foreningens kommende
projektansøgninger ?
Vanetænkning og afvikling eller
nytænkning og udvikling?
Hvorledes står det til
med ressourcer og
sammenhængskraft i de
enkelte projektgrupper

► er grupperne bæredygtige rent
bemandingsmæssigt?

► Hvad taler for og i mod,

►

at CIMES og PRODECO
projektgrupperne evt. driver et
nyt projekt i fællesskab?
Skal vi til at satse mere på
samarbejde med andre danske
NGO´er og rekruttere blandt
tidligere ulandsfrivillige fra fx
MS, IBIS m.v.?

Jalq’a vævere til Danmark
Af Egil Hoydal
Så lykkedes det endeligt at få aftalerne konfirmeret. I u-landsforeningen Dialogos har vi længe talt om
at arrangere et besøg af bolivianske vævere. Vores gæster kommer
fra et område langt fra almindelige
kommunikations-faciliteter, så det
har været en lang proces, at få
aftalerne på plads.
Men nu er aftalen i hus. I en periode fra d. 29. okt. til 10. nov. vil de
være vores gæster og holde værkstedudstillinger, hvor de viser deres
kunst og fortæller om den. Derudover vil der være arrangementer,
hvor de beretter om traditioner, livet
i nutidens Bolivia og udsigterne for
deres særegne kultur.
Vævetraditioner
Bolivia er kendt for sine helt enestående væverier. Man ser dem
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overalt. Der er de farvestrålende,
men noget grovere, fra Altiplano og
så de meget fine og eftertragtede
væverier fra især Chuquisacaområdet, hvor de fleste turister hjembringer et af de smukke, stiliserede og
rad-delte Tarabuco væverier.
Vores to gæster, Esperanza og
Juan, kommer fra et område,
Jal’qa, med et helt specielt motivog farvevalg.
Motiverne i kvindernes væverier,
er ofte skildringer af mytologiske
forestillinger om livet i jordens indre
og forestillinger om Pachamamas
(Moder Jords) rige. Hvert væveri
er kunstnerisk unikt udført på en
yderst simpel transportabel væv.

motivverden, og er de eneste i
hele det andinske område, som har
fastholdt traditionen.
Vores to gæster er meget spændte
på at møde Danmark og danskere
og få lov til at fremvise eksempler
på deres kultur.
Programmet for vores gæsters
besøg vil blive lagt ud på vores
hjemmeside www.dialogos.dk

Mændenes motiver, teknik og
farvevalg er helt anderledes. De
har genoptaget en næsten glemt
præ-kolombiansk væveteknik og
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Efterårsmøde i U-landsforeningen
Den 4.-5. november 2006
Ta´ hele familien med til efterårsmøde på Andebølle Ungdomshøjskole, Vissenbjerg på Fyn
PROGRAM :
Lørdag d. 4. november :

Kl. 12.00 Ankomst
Kl. 13.00 Frokost
Kl. 14.00 Møde :
►
►
►
►

Projektorientering ved de enkelte projektgrupper
Visioner for fremtiden – projekterfaring
Sammenhængningskraften i Foreningen og i projektgrupperne
Proces/ projekt-overvejelser (Prodeco/Cimes/Centro Inti )

Kl. 15.00 Kaffepause
Kl. 15.30 Fortsat Diskussion
OBS ! For børn og ikke mødedeltagende voksne :

Kl. 14.00-17.00 Et par søde unge mennesker vil være tilstede og sætte børnene i gang med leg, og ellers
hygge om dem. Der er plads til alle aldre. Der er også god plads til leg udendørs, og en stor fodboldbane.
For de mindste børn er der mulighed for en dukketeaterforestilling.
Kl. 18.00 Middag. Salsa-undervisning ved Bolivianeren Fernando. Herefter hygge og snak
Kl. 19.30 Børnefilmsforevisning og børnehygge ovenpå.
Vi får besøg af to Jalq’a-vævere, Esperanza og Juan, som vil vise deres kunst.
Søndag d. 5.november:

Kl. 09.00 Morgenmad
Kl. 10.00 Samling/opsamling.
Kl. 12.00 Frokost
Praktiske oplysninger :
Adresse: Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg, på Fyn.
Husk lagen + sovepose eller lignende.
Kost og logi betales af foreningen.
TILMELDING: (husk at angive tilmeldte børns alder):
Senest d. 25. oktober til sekretariat@dialogos.dk eller på Tlf. 74755054
Adresse: Dialogos, Østerhedevej 8, 6792 Rømø
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