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Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos 

Diálogos samlede midler kommer fra CISU civilsamfundspulje, den årlige omsætning fra puljen, i 2015, har foreløbig været 
på 3.645.684 kr., som er brugt til Diálogos projekter. I alt støtter Diálogos 6 projekter i 4 lande: Bolivia, Uganda, Nepal og 
Filippinerne. På hjemmesiden http://www.dialogos.dk kan man læse mere om projekterne.

DET GØR DIALOGOS - PROJEKTER I 2015
Uganda Uganda Nepal Bolivia Bolivia Filippinerne
Karamoja 
indfødte 
og moderne 
samarbejds 
sundheds
projekt 

PHE pesticider 
projekt

Landbrug 
Sundhed og 
miljø projekt

PHE pesticider 
projekt

Interkulturel 
sundheds
projekt

Kviksølvfri 
guldminedrift
projekt

NYT FRA FORMANDEN
Af Marie Brasholt
Formand for Diálogos

Sommeren går på hæld, og vi afventer 
alle spændt, hvad vores politikere 
kan finde på af tiltag i forhold til 
den danske udviklingsbistand. De 
hidtidige meldinger har ikke været 
positive, men heldigvis er der også 
lysglimt som fx de konservatives nej til 
omfattende nedskæringer på området. 
Diálogos’ næstformand Louise, som 
blev formand for CISU efter sidste 
generalforsamling, har blandet sig i 
debatten, se CISUs pressemeddelelse 
nedenfor. Dejligt at vi som en af CISUs 
mange medlemsorganisationer får 
mulighed for at blive hørt, også når 
vi selv er travlt optaget af vores egne 
projekter. 

CISU bifalder konservativt nej 
til omfattende nedskæringer på 
udviklingsbistanden
 Torsdag 13. august kunne flere 

medier berette, at den konservative 
udviklingsordfører Naser Khader ikke 
vil sænke udviklingsbistanden til 0,7 
pct. af BNI, men derimod ønsker at 
den skal være på 0,8 pct. Dermed har 
regeringen ikke flertal for sin bebudede 
nedskæring på området.
 
Den klare melding glæder CISUs 
formand Louise Hindenburg.
- Vi ved, at opbakningen til 
udviklingsbistand i befolkningen er 
bred og mangfoldig på tværs af politisk 
ståsted. Derfor er jeg glad for at, at de 
konservative holder fast i en borgerlig 
anstændighed og siger fra, siger hun.
 
Den konservative udmelding er til dels 
bundet op på den aktuelle situation med 
flere flygtninge end nogensinde, men 
udvikling drejer sig om meget mere end 
situationen lige nu, slår formanden fast.

- Udvikling handler ikke om 
brandslukning i nærområder. CISUs 
næsten 300 medlemsorganisationer 
står alle sammen for det lange, seje og 
bæredygtige træk, hvor civilsamfundet 
er en garant for udvikling, siger hun.

Bestyrelsen har besluttet at 
fuldtidsansætte Annie Oehlerich frem 
til nytår. Det koster foreningen en del 
penge, men vi er sikre på at pengene 
er givet godt ud til projektstøtte, 
professionel sekretariatsbetjening, 
fundraising og meget mere. Næste 
skridt vil blive at sikre større 
erfaringsopsamling på tværs af 
projektgrupperne. Hold øje med 
kommende initiativer! 

OM PROJEKTGRUPPERNE
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NYT FRA SEKRETARIATET
Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Sommeren kom og sommeren gik, 
men på sekretariatet har tiden ikke 
stået stille. Dels er medlemsskaren 
vokset, så vi i dag er oppe på 193 
medlemmer i foreningen, tallet vokser 
støt. Diálogos vil gerne hverve flere 
medlemmer, så flere herhjemme får 
kendskab til vores arbejde. Måske 
kender du nogen, som gerne vil 
høre nyt om projekterne og støtte 
vores sundhedsfaglige arbejde. Man 
forpligter sig ikke til at deltage i møder 
eller arbejdsgrupper, alle medlemmer 
modtager Diálogosnyt og kan holde 
sig orienteret om projekterne, ligesom 
man kan deltage i CISUs kurser og 
deltage i Diálogos debatmøder og 
årlige generalforsamling. Da vi snart 
er ved at runde medlemstal nummer 
200, har vi besluttet at give et års gratis 
medlemskab til medlem nummer 200.
Så skynd jer ud og bred budskabet. Annie Oehlerich med Illimani i baggrunden

Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Diálogos projektet om kviksølvfri minedrift på Filippinerne skaber nyheder flere steder. Det nyeste nummer af det 
populærvidenskabelige blad Geoviden, nr. 2. 2015, handler om kviksølv, bladet henvender sig til undervisere i geologi. 
Diálogos har bidraget med flere af artiklerne og er fint profileret. 

På hjemmesiden kan man frit læse med. http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2015.pdf

Undervisningssitet Grundstof80 retter fokus på viden om og bekæmpelse af kviksølvforureningen: 
www.grundstof80.dk. Siden er Produceret i samarbejde med Diálogos, og giver et indblik i og perspektiv på kviksølvsets 
oprindelse, forurening m.m. 

KVIKSØLVFRI MINEDRIFT FILIPPINERNE

OPLYSNING OM DIALOGOS
Hvis man som medlem af Diálogos og læser af Diálogos Nyt gerne vil bidrage med artikler eller billedmateriale fra 
projektbesøg, så er man mere en velkommen. Har du lyst til at gå med i teamet omkring redigering og har du ideer til 
nye tekster, så skriv endelig til annie.dialogos@gmail.com. Journalist Lise Hermansen drager i slutningen af året på en 
journalistisk rejse for Diálogos, for at dokumentere vores arbejde. Vi forventer rejsen munder ud i artikler i den danske presse 
udover bidrag til Diálogos nyt.
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PESTICID PROJEKTER I 
BOLIVIA, UGANDA OG NEPAL

Af Erik Jørs
Medlem af bestyrelsen i Diálogos

Tre millioner alvorlige og et flercifret 
antal millioner mindre alvorlige 
forgiftninger pga. sprøjtemidler især 
i lav-indkomstlandene per år gør 
Diálogos’ tre søsterprojekter i Bolivia, 
Uganda og Nepal vigtige. Formålet er 
at få civilsamfundets opmærksomhed 
henledt på dette for folkesundheden 
store problem ved at oplyse om 
alternativer til sprøjtemidler, og 
korrekt omgang med sprøjtemidler 
for landmænd og forbrugere. 
Fra at fokusere på landmænd, 
sundhedsarbejdere og folkeskolebørn i 
projektaktiviteterne, er det nye Bolivia 
projekt gået videre til et fokus på 
fødevaresikkerhed, med fødevarer fri 
for sprøjtemidler og et renere miljø. 
Projekterne er på sin vis nyskabende, 
fordi de forsøger at inddrage hele 
samfundet gennem en oplysnings- og 
fortalervirksomhed som kan medføre 
politiske tiltag for forebyggelse 
af forgiftninger og en sundere 
fødevareproduktion, hvor de fleste 
andre projekter især har fokuseret på 
de rent landbrugstekniske løsninger. 
De tre projekter er forskellige steder 
i deres ’liv’, og det nyeste i Nepal 
og næst nyeste i Uganda har lært 
af erfaringer fra Plagbolprojektet i 
Bolivia. De hidtidige erfaringer er 
publiceret globalt gennem mange 
artikler i populære og videnskabelige 
tidskrifter, hvor skadevirkinger ved 
brug af giftstofferne er dokumenteret, 
bla. genetiske skader, og en mulig 
sammenhæng med sukkersyge, som 
ikke er vist før. En grundig evaluering 
af indsatserne er publiceret og 
viser at ikke kun dem vi underviser 
direkte men også naboerne øger 
deres viden om en mere bæredygtig 
fødevareproduktion - ’når det regner 
på præsten drypper det på degnen’. 
Det er vigtigt da megen undervisning 

og uddannelse hviler på ’teaching the 
teachers’ princip, hvor kun få har vist 
en sådan spredning, ihvertfald indenfor 
landbrug. En af grundene til at vi 
har kunne vise det er nok den megen 
vægt der i Plagbol projektet er lagt på 
pædagogisk metode.

Vores samarbejdspartnere er 
ngo’er med en god faglig viden om 
folkesundhed og landbrug, men 
ikke store folkelige organisationer 
som der ellers især lægges op til 
at danske ngo’er samarbejder med 
i Civilsamfundsstrategien. Vores 
erfaring er at de store folkelige 
organisationer nås i et samarbejde 
gennem aftaler med ’vores’ lokale 
ngo’er, og således samarbejdes der 
tæt med bondeorganisationer og 
forbrugerorganisationer m.fl. i 
projekterne. Samtidigt samarbejdes 
der med statslige og kommunale 
institutioner og fortalervirksomhed her 
har foreløbigt resulteret i bæredygtige 
ændringer af love, forordninger 
og praksis om sprøjtemidler og 
deres håndtering. Landsdækkende 
forandringer som står tilbage når 
projekterne afsluttes, og et vist antal 
mennesker og organisationer har øget 
deres viden om sprøjtemidler, sundhed 
og miljø lokalt i projektområderne.

Det vigtigste mål med samarbejdet 
med disse fagligt stærke organisationer 
er ikke at de skal vokse sig store 
og stærke og uafhængige - nej de 
skal fungere som katalysatorer for 
bæredygtige ændringer i samfundet 
blandt målgruppe og myndigheder 
og i aktuelle projekter medvirke til at 
forebygge sprøjtemiddel forgiftning 
og forurening. Samtidigt arbejder vi 
også med udvikling og demokratisering 
af vores partnerorganisationer, så de 

har en fungerende bestyrelse over de 
ansatte, så der holdes personalemøder 
regelmæssigt, så regnskaberne føres 
efter donor krav og med åbenhed og 
gennemsigtighed etc. Det er dog ikke 
uden problemer når f.eks. ansatte og 
bestyrelse ind imellem har forskellige 
interesser, eller projektet foregår langt 
væk fra organisationens administration 
i storbyen, når regeringen lægger nye 
krav på ngo’erne m.v. Det at drive 
et projekt og en ngo er i sig selv en 
krævende demokratiseringsproces 
og gennem det praktiske arbejde 
støttes organisationerne i en 
professionalisering og demokratisering 
så deres chancer for at overleve og 
tiltrække midler til det nødvendige 
arbejde de udfører øges.

I gode handler taler man om en ’win-
win’ situation og det kan man sige 
at Diálogos’ projekter har udviklet 
sig til! Vi biddrager til debatten om 
giftstoffers farlighed og forholdsregler 
på verdensplan. Mange også danske 
studerende modtager undervisning og 
skriver opgaver om de problematikker 
Diálogos’ projekter fokuserer på, 
og som udover sprøjtemidler er 
kviksølvsforurening fra guldudvinding 
og spændingsfeltet vestlig og 
traditionel medicin.
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Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

I det nordøstlige Uganda har 
Diálogos samarbejdet med en 
lokal NGO, KATHES, omkring et 
sundhedsprojekt, med traditionelle 
helredere og fødselshjælpere i 
landsbyerne. Projektet forbedrer både 
sundhedstilstanden og hjælper med 
den demokratiske udvikling i området, 
med fokus på styrkelse af kvinders 
rettigheder.
Vores mangeårige samarbejde med 
Prodeco om interkulturel medicin, 
i Bolivia, sluttede den 1 august i år. 

SUNDHED I UGANDA OG BOLIVIA

SUMMER SCHOOL FOR GLOBAL HEALTH

LANDSBRUGSPROJEKT I NEPAL

Projektgruppen har udarbejdet en ny 
ansøgning til CISU, om ti uger får vi 
svar og håber at kunne køre projektet 
videre, med CISU-midler. Bestyrelsen 
har besluttet at støtte Prodeco 
økonomisk frem til der foreligger svar 
på ansøgning, sammen med Prodeco 
er projektgruppen i gang med at 
kortlægge potentielle donorer. I maj 
2015 fik Prodeco bevilliget penge fra 
FN, samt solenergilys til landsbyerne i 
Chacoområdet, fra D´Light. Gennem 
projektet har de traditionelle helbredere 

i Chuquisaca fået adgang til 100.000 
USD i kommunale midler fra 58 
forskellige lokale kommuner. Prodeco 
har indgået et pilotprojekt med 8 
skoler, der omfatter 200 elever, i femte 
klasse, hvor der undervises i traditionel 
medicinforståelse. Pilotprojektet er 
nyskabende og kan finde sted nu, fordi 
en ny uddannelseslov, i Bolivia åbner 
op for at skabe sammenhæng mellem 
skole og lokalsamfund.  

Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Diálogos landbrugsprojektet i Nepal 
foregår i Chitwanprovinsen, som ikke 
har været direkte ramt af jordskælvet 
i april, 2015. Projektaktiviteterne 
forsætter som planlagt. 

En midtvejsevaluering af projektet 
er blevet udskudt p.g.a. de generelle 
problemer i Nepal men vil finde sted i 
september i år.

Af Annie Oehlerich
Sekretær i Diálogos

Summer School for Global Health 
I august måned deltog Diálogos på 
Summer School for Global Health, 
på Institut for Folkesundhed, i Århus. 
Universitets sommerskole holdes 
hvert år, for danske og udenlandske 
sundhedsarbejdere. WHO anslår 
at der findes ca. 4,6 millioner 
sundhedsarbejdere i verden. Halvdelen 
af dem udgøres af sygeplejersker, 
læger og jordmødre, resten består af 
herbalister, traditionelle helbredere, 
socialarbejdere, barfodslæger m. fl. 
Vi var inviteret af Per Kallestrup, 

til at holde oplæg om Diálogos 
arbejde i Bolivia, for ca. 25 danske og 
udenlandske studerende. Antropolog 
Annie Oehlerich fokuserede, på den 
sociale og kulturelle konstruktion af 
sygdomsforståelsen, blandt indianerne 
i Chuquisaca og praktiserende læge 
Jesper Bernt Madsen fortalte om 
erfaringerne, som sundhedsarbejder 
i felten. Den århusianske Summer 
School for Global Health, forsætter 
i 2016, hvor Diálogos vil forsætte 
oplysningsaktiviteterne.
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ARBEJDSGRUPPER I DIÁLOGOS
Bolivia/Medicina Intercultural: 
Alain Carretero, Annie Oehlerich, Jens Peter Bregnballe, Erik Jørs, Sofie Aage og 
Jesper Bernt Madsen (Kasserer). 
Uganda/Karamoja/Interkulturel medicin: 
Inger Ahnfeldt-Mollerup (Kasserer), Peder Ahnfeldt-Mollerup, 
Marie Brasholt, Erik Jørs, Anni Fjord, Louise Hindenburg, Tóra Dahl, 
Uganda/Bolivia/Pesticider: 
Erik Jørs, Flemming Lander (Kasserer), Vivi Schlünssen, Martin Silberschmidt, 
Jesper Bælum og Birgitte Zwicky-Hauschild.
Filippinerne/guldgravere: 
Rasmus Køster-Rasmussen, Peter Appel, Erik Jørs, Maria Westergaard, 
Tilde Müller, Marie Rønde (Kasserer), Marie Brasholt, Jane Frølund Thomsen og 
Ane Marie Bang Korsholm.
Nepal/pesticider: 
Anshu Varma, Dinesh Neupane, Birgitte Zwicky-Hauschildt, Erik Jørs, og     
Lars Brandt (Kasserer).
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BESTYRELSE
Marie Brasholt — Formand 
Louise Hindenburg — Næstformand
Erik Jørs  
Rasmus Køster-Rasmussen 
Birgitte Zwicky-Hauschild 
Sofie Aage — Suppleant
Inger Ahnfeldt-Molerup — Kasserer

KONTOR
Diálogos
CVR-nr.: 18372444
Nørrebrogade 52 C, 2.sal tv., 
2200 København N, Danmark
URL: http://www.dialogos.dk
E-mail:  sekretariat@dialogos.dk
Tlf.: 0045 20 92 75 02

NYT MEDLEM
Send sekretæren en anmodning om 
en PDF formular, du gemmer på din 
PC, du udfylder og sender retur til 
sekretæren. Du bidrager som medlem 
med 150 kroner om året til Diálogos. 
Ungdomsmedlemmer under 26 år 
betaler 75 kroner. Husstande giver 200 
kroner. Skriv kontaktpersonens navn 
og navnene på de øvrige medlemmer 
af husstanden i formularen. Hvert navn 
tæller som et medlemskab. Mange tak!


