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Diálogos motor i El Chaco
!

Af Annie Oehlerich
På et møde i Camiri, Bolivia, i oktober 2014, som
repræsentant for Diálogos/PRODECO, får jeg
gåsehud, da 33 fattige, traditionelle guaranilæger, står i kø, for at give deres bidrag: !

beskytter den traditionelle medicinsektor, for at afskaffe
systemets iboende diskriminering, det er så uendeligt
stort. Evo har givet processen et fly, men Diálogos er
flyets motor, og uden motor falder flyet! Diálogos skal
fortsætte med at støtte PRODECO, sundhedstilstanden
er forbedret i Chuquisaca, PRODECO arbejder i hele 20

”Jeg har arbejdet som jordemoder i snart 18 år. I

kommuner, hjælp os med at lade implementeringen af

mange år måtte jeg hjælpe de fødende i det skjulte, for

SAFCI-programmet få samme impact i Chaco-området.” !

hvis el Patron opdagede, vi kurerede med urter, svang
han pisken. Vi blev frie for et årti siden, men angsten
sad i mig. Takket være projektet her, har jeg sluppet
den angst. Nu tør jeg endelig vise, hvem jeg er. Der er
mange traditionelle helbredere, som stadig gemmer

Da vi når til afslutning på kursusdagen i Camiri
rejser alle sig fra de hvide stole og står tavse et helt
minut i respekt for Danmark og den bistandshjælp
vi har ydet. !

sig. I hjalp os, der er til stede her, tak, men I må ikke

”Det er, hvad vi kan give jer danskere, respekt, for jeres

stoppe hjælpen nu, der er brug for jer”.!

hjælp med retten til jord, uddannelse, sundhed. Vi

Roberto Machaca repræsenterer Viceministeret
for Traditionel og Interkulturel Medicin. Han
beder om mikrofonen, mens han rejser sig fra sin
plads på de hvide plastikstole: !
”Vejen var lang, Evo har givet os en lov nu, der

Diálogos Nyt

husker Danida, vi husker Ibis, vi husker Diálogos. I må
være gjort af et særligt folk”, siger en ældre helbreder
med klar røst, mens Roberto Machaca hvisker til
mig, ”sørg for danskerne ikke lader flyet falde”.
Gåsehuden står endnu. !
Læs mere på side 5!
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Fra formanden:

!
!

Den opgave er større end man kan forvente
nogen løser i fritiden.
Vi arbejder derfor lige nu på at bruge nogle
af foreningens opsparede midler på at
ansætte en medarbejder, hvis primære
opgave bliver at kigge på kommunikation,
koordinering og erfaringsopsamling i
foreningen.

!

Vi har i vores lille forening arbejdet med
mange ting gennem årene: Biavl,
værkstedsskole, interkulturel sundhed,
sprøjtemidler og kviksølv. Og vi arbejder
forskellige steder: Bolivia, Uganda, Nepal
og Filippinerne.

!

Tematisk har vi fokuseret i årenes løb - fået
en tydeligere sundheds-profil, om man vil mens vi geografisk har udvidet vores
dækning til de fire nævnte lande.

!

Den skarpere profil stiller imidlertid nye
krav til foreningen: Det er ikke længere nok,
at folk rundt omkring i projektgrupperne
beskæftiger sig med lige præcis det land
eller det tema, de brænder for.

!

Der skal koordinering til, så vi får udnyttet
erfaringer på tværs af landegrænser og
projekter.

!

Vi gør allerede en del, og det har været en
fornøjelse at se, hvordan de tre agronomer,
vi havde besøg af i Danmark i foråret, nu
kommunikerer livligt og hjælper hinanden
med de udfordringer, de støder på
henholdsvis Nepal, Uganda og Bolivia.

!

Men vi kan gøre mere, også i Danmark og
mellem projektgrupperne, og vi kan lære
mere af hinanden. Imidlertid viser
erfaringen, at det kan være lige præcis disse
opgaver, der nedprioriteres, når vi alle i en
travl hverdag skal prioritere, hvordan man
vil bruge sin tid.

!

Vi håber, det lykkes i starten af det
kommende år og glæder os til at invitere jer
alle til at deltage i de kommende initiativer.

!

Kærlig hilsen / Marie Brasholt
NB: Husk generalforsamling 11+12 april
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Meget videnskabeligt arbejde i
forbindelse med projekterne!

!

Bestyrelsen er nået frem til, at et vigtigt
næste skridt i vores organisations udvikling
er at udpege en til at gå videre med tanker
om, hvordan vi sikrer koordinering og
erfaringsudveksling.

R

Som en af de eneste NGO’er i Danmark udfører foreningen
støttet af professionelle og studerende systematisk
videnskabeligt arbejde i vores projekter med henblik på at
dokumentere effekt af vort arbejde.

!

Emnerne rækker vidt … og disse papers har ofte flere
forfatternavne. Dette blot for at give et indtryk.

!

Martin Rune Hansen: resultat af neurologiske skadevirkninger af
pyrethroider blandt sprøjtemænd i Bolivia.

!

Erik Jørs: Effekt af undervisning af bønder i Bolivia - nytter
undervisning, fastholdes viden over tid og spredes den til andre
bønder i lokalsamfundet?

!
Sabine Clausen: Effekten af undervisning af bønder i Uganda.
!
Julie Volk: Oversigt af litteraturen omkring effekten af
undervisning af bønder i sikker omgang med pesticider og
alternativer.

!

Jasmin Hai Younes: Obsoleter sprøjtemidler blandt bønder i
Bolivia.

!
Lars Brandt: Omgang med sprøjtemidler blandt bønder i Nepal.
!
Peter Appel: How to Mitigate Mercury Pollution in Tanzania
Diálogos har GF
11-12/4 - CISU har
GF den 25+26/4

KOLOFON:!

!
Diálogos
!

Diálogos Nyt udgives af:

Redaktion
Dan Larsen
Ansvarlig over for presselov
Marie Brasholt

!

Traditionelle helbredere i El Villar, Bolivia. !

Adresse:
att Anette Møller Pedersen
Arbejdsmedicinsk klinik
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C.

!
!

Tel: 2092 7502
sekretariat@Diálogos.dk
ISSN 1602-2254
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NGO’ers vilkår i Bolivia
Af	
  Mette	
  Melchjorsen,	
  Nicoline	
  Kjemtrup	
  Nielsen	
  og	
  Kathrine	
  von	
  Borries!
Nu hvor Evo Morales er genvalgt som præsident i Bolivia er det igen aktuelt at se på NGO’ers vilkår under MAS-regeringen. Hvilke rammer arbejder
danske NGO’er indenfor? Hvordan er samarbejdet med MAS? Hvilke udfordringer ligger forude?!
I forbindelse med vores 8. semester projekt på Aalborg Universitet i foråret 2014 interviewede vi Marie Brasholt for at få information om, hvordan
Diálogos arbejder i Bolivia. Vores oprindelige idé var at finde ud af, hvorfor IBIS blev ekskluderet af Bolivia i december 2013. Da en direkte kontakt til IBIS
ikke var mulig, valgte vi stedet at kortlægge NGO-miljøet i Bolivia - hvilket vi blandt andet har fået indblik i gennem interviews med Diálogos samt andre
danske NGO’er. Vi valgte i vores analyse at fokusere på to perspektiver, der har indflydelse på det danske NGO-miljø i Bolivia: At NGO’er i en vis grad
arbejder inden for rammerne af en dansk politisk agenda; og at den bolivianske regering har sin egen agenda i forhold til at kontrollere eller påvirke
civilsamfundet i en bestemt retning. !
Med udgangspunkt i Diálogos’ arbejde oplevede vi, at projekterne ikke blev negativt påvirket af de to faktorer, som andre større danske NGO’er. Dette
skyldes, at NGO’en er relativ lille og dermed ikke en politisk trussel, og at projekterne går hånd i hånd med både MAS-regeringens politik og Danidas
udviklingsmål. !
Generelt opdagede vi, at der er stor overensstemmelse mellem NGO’ernes projektmål og værdier og MAS-regeringens ideologi. Trods det er NGO-miljøet
mere begrænset i forhold til fortalerarbejde og at engagere sig på politisk plan. Deres frie manøvrering afhænger af NGO’en størrelse, deres målgruppe og
felt, og af det samarbejde NGO’en har med de lokale myndigheder. !
MAS-regeringens stigende opmærksomhed mod de danske NGO’er og civilsamfundet i det hele taget, fandt vi frem til bunder i to årsager: Den ene, at
regeringen har egeninteresse i at fortsætte som regering, og derfor forsøger at begrænse potentielle eller eksisterende oppositionelle bevægelser. Den
anden, at MAS-regeringen følger den Latinamerikanske tendens, der forsøger at mindske udenlandsk indblanding og prioritere nationale interesser. Dette
så vi blandt andet ved, at Evo Morales udtalte at IBIS havde blandet sig i nationale anliggender ift. uddannelsesreformen og at IBIS støttede en lokal
oppositionsgruppe. !
Udover udfordringerne i Bolivia er der en generel tendens til, at der følger større krav med donormidler, og derfor skal danske NGO’ers projekter også
være i overensstemmelse med Danidas udviklingsstrategi. Ligeledes er Bolivia på et stadie, hvor de bevæger sig fra at være meget afhængige af
udviklingsbistand til nu at have større mulighed for selv at finansiere egne programmer, og dermed kan tillade sig at være mere kritiske overfor de
udenlandske. For de danske NGO’er i Bolivia er udfordringerne at fastholde egne visioner og samtidig arbejde indenfor bolivianske og danske
forventninger og krav.

Agronomer fra 3 kontinenter på besøg

I maj måned havde Diálogos besøg af agronomerne fra vores projekter i Bolivia (Omar Huici), Uganda (Aggrey Atuhaire) og Nepal
(Sundar Tiwari). De oplevede et moderne dansk landbrug i Udby på Møn hos landmand og agronom Lars Jørgensen. Der var
undervisning, møder, seminarer med studerende og besøg ved Dyrskuet i Roskilde. Der blev naturligvis tid til et smut ned til Møns
Klint.
Det har vist sig, at problemerne med brugen af kemikalier er de samme alle vegne. Derfor har vort oprindelige projekt fra Bolivia fået
nye rodskud i de andre lande. Informationsmaterialet til uddannelse af bønder fra Sydamerika bliver nu versioneret, oversat til
lokalsprog og brugt i flere lande - og udsendt via WHO.
Nu arbejder de tre agronomer sammen som et netværk, hvor de hjælper hinanden og deler viden og erfaringer.

Diálogos Nyt
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Ingen hvid mand kommer her,
Af Rasmus Køster-Rasmussen!
Kan det have sin rigtighed at feer

Mindanao i det fredelige T’boli, hvor

ikke kan lide salt? Og er det korrekt

vi i god ro og orden kan

at hvis man farer vild i bjergene skal

implementere den kviksølv-fri

man bare tage sit tøj af og så tage

metode over de næste 2-3 år,

det på igen på vrangen – så finder

uddanne trænere og få lavet

man nemt hjem? Og hvordan

materialer på de lokale sprog og

reagerer mon hårdkogte guldmine

gøde jorden for lokale politiske

arbejdere og stammefolk på en

initiativer. Når dette brohoved er

transsexuel kvinde i sin flotteste

etableret, vi vi være godt rustet til et

kjole? Dette og andre spørgsmål

fremstød mod kviksølvforureningens

besvares på i denne reportage fra

hjerte i Feernes eget bjerg.!

Diálogos’ projektbesøg i
Filippinerne.!

Vi gik ud af den lille lufthavn med
hver vores lille kuffert med hjul på.

Peter Appel og jeg landede en tirsdag

Vi var blevet stillet i udsigt at blive

middag i september i Davao. Vi var

hentet i lufthavnen, men hverken

spændte, for det sted, vi var landet,

Peter eller jeg havde mødt den nye

er notorisk berygtet for bortførelser,

program-koordinator Eve eller nogen

ballade og så selvfølgelig Mt.

af de nyansatte lokale Bantoxfolk. !

Divalval – Feernes bjerg – det største
og mest kviksølvforurenende

Nu er det ingen hemmelighed at

guldmineområde i Filippinerne, hvor

Peter trods sin høje alder snakker

ingen hvid mand sætter sine ben hvis

meget om damer og stor var lykken,

han har livet kært. !

som lyste ud af Peters ansigt, da vi
fik øje på en høj mørkhåret skønhed i

Efter sigende skulle bjerget være

blå gallakjole og stiletter som ganske

hullet som en schweizerost og, alene

ufatteligt holdt et skilt i hånden,

på grund af risiko for

hvorpå der stod ’Diálogos’. Vi hilste

sammenstyrtning et sted, man bør

pænt på Ram og fulgte efter hende

holde sig fra. Heldigvis var det ikke

hen mod p-pladsen. Nu så Peter

der, vi skulle hen. Vores lokale

temmelig forvirret ud: Var det ikke

partnerorganisation Bantox havde

en meget dyb stemme?!

garanteret os at vores nye
projektområde i T’boli er et afsides

Sammen med Eve, Ram, Jimbea og

og yderst fredeligt hjørne af

en hale af folk fra lokal-

Mindanao, hvor der hverken er

administrationen brugte vi de næste

frihedskrig eller rebeller – og det

5 dage på at besøge mineområderne i

stolede vi på. Gennem vort 3 årige

T’boli. Forbruget af kviksølv er

samarbejde har Bantox ved gentagne

enormt, og omfanget af

lejligheder demonstreret at de

produktionsudstyr kan næppe kaldes

prioriterer vores sikkerhed ekstremt

small scale. Mere end 100 rod-mill-

højt i den ’vilde vesten’ virkelighed

tromler i en milling station er ikke

med vold, prostitution, fattigdom og

noget særsyn. Dette sammenlignet

rus, der ofte kendetegner small scale

med 1 til 2 rod-mill-tromler per

gold mining communities. !

milling station i Kalinga og 20-30
stykker når det går højt i vores tredje

I kviksølvsprojektets første fase

projektområde i Camarines Norte. Et

lykkedes det os at udfase brugen af

sted måtte vi gå et par kilometer ud i

kviksølv og indføre den kviksølvfri

fjeldet til et hydro mining site, hvor

borax-metode i et helt guldmine-

man ved hjælp af tæpper i floden

samfund i den nordlige provins

fangede guld som bundfældede sig i

Kalinga. Nu går vores snedige plan

tæppets frynser – en mange tusinde

ud på at lave et brohoved på

år gammel teknik ifølge Peter.

Side 4
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hvis han har livet kært
På vej tilbage mod byen fortalte

Først og fremmest må man ikke

Jimbea, at vi ikke skulle være bange;

medbringe salt ind i bjerget for

hvis man farer vild i bjergene, kan

feerne kan ikke lide salt. Feerne

man altid tage tøjet af og tage det på

giver dig guld, hvis du opfører dig

igen på vrangen, så finder man nemt

anstændigt, ikke bander eller

hjem. Heldigvis fik vi ikke brug for

skændes, og beder dem pænt om

denne ellers meget nyttige teknik,

guld og giver dem en cigaret eller

for guvernørens folk viste vej, og vi

lidt mad. Man kan ikke se feerne for

havde uhindret adgang overalt rent

de er usynlige, men nogle gange kan

geografisk. !

man se dem i sine drømme lige før
man vågner. !

Dog synes vejen til en tillidsfuld
konversation med ejerne af milling

Vi lyttede bjergtagne af disse skønne

stations og minearbejderne at være

historier. Vi kunne til gengæld

svært farbar på grund af den

fortælle om at kviksølv er meget

konstante tilstedeværelse af

giftigt og kan give babyer og børn

guvernørens folk. !

hjerneskade, og at man sagtens kan
udvinde guld uden at bruge

Søndag var vores sidste dag i

kviksølv. Det var stammelederen

området. Heldigvis er guvernørens

yderst interesseret i, og han lovede

folk meget nøjeregnende med ikke

at han ville samarbejde med

at arbejde om søndagen, så vi havde

projektet.!

området for os selv. Kun den lokale
kontaktperson fra kommunen og en

På vej hjem til hotellet den søndag

tidligere small scale miner, der nu

var der højt humør i bilen, og under

arbejdede for guvernøren, Reggie,

Reggies vejledning for vi grundigt

og som var faldet pladask for Ram,

vild i gaderne i den lille by. Reggie

var med os, og det åbnede døre og

som jo var eks-guldminearbejder i

hjerter overalt. !

området, var nok ikke helt
koncentreret. I hvert tilfælde ledte

T’boli er en by og en kommune, men

han os, med stor iver og sikkerhed,

også navnet på den største af de

det forkerte sted hen hver eneste

lokale stammer med oprindelige

gang den dag – men hvad;

folk.!

problemet var jo ikke større end at

Den første milling station, vi
besøgte den søndag formiddag,

man bare kunne tage sit tøj på på
vrangen.!

viste sig at tilhøre en T’boli
stammeleder. En mand med et
læderagtigt ansigt, lysende blå
øjne, en fantastisk udstråling og et
temmelig intellektuelt reduceret
barnebarn. Først var han skeptisk,
men Ram brød isen ved at lovprise
kvindernes traditionelle
klædedragt.!
I løbet af meget kort tid var Ram
blevet majet ud med traditionelle
perlediademer og gevandter af
stammelederens storfnisende kone
og datter, mens vi andre sad på
verandaen og fik en lektion i,
hvordan man finder guld. !

Diálogos Nyt
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Revolutionær hilsen
Af Annie Oehlerich (fortsat fra forsiden)!

En revolutionær hilsen til Diálogos, danskere med hjerte -, galder den
netop folkevalgte Anna Dotas ud i rummet og drejer en halv omgang,
så de plisserede skørter svinger lystigt. !

!
Kvindegruppe i Kodonyo og uddeling af præmier i Loputuk!

!

Af Inger Ahnfeldt-Mollerup!

Vores projekt med partner Kimhecop (Karamoja Indigenous and Modern
Health Collaboration project) – er netop startet på andet år ud af de fire i fase
3. !
Fra at have 3 grupper af traditionelle urtemedicinere og fødselshjælpere, er
både antal og geografisk udbredelse øget til 8 aktive grupper i denne fase. !
Sideløbende køres dannelse og møder med kvindegrupper i 15 landsbyer. !
Alle grupper er nu dannede og aktive og kurserne skrider frem som planlagt.
Der er efterhånden god kontakt mellem de traditionelle sundhedspersoner og
sundhedspersonalet på klinikkerne, hvortil man fra landsbyen nu bringer
patienter til behandling og fødsel.!
Den henvisende traditionelle helbreder/fødselshjælper følger patienten til
sundhedsklinikken og hjælper evt. med ved behandlingen.!
Jeg var med til en optælling af henvisninger, hvor ”vinderne” pristes, og hvor
det tydeligt fremgik at sygeplejersken kendte de forskellige. De bedst
scorende fik små gevinster, men æren var også meget værd. !
Antallet af fødsler på den lille klinik er da også øget fra 5 til 30 om måneden. !
Flere fødselshjælpere ville gerne bringe kvinderne ind, da de havde set
nytten af lys, rene utensiler, drop og mulighed for (hurtigere) videresendelse
til sygehuset i Moroto.!
Undervejs fik jeg lige lejlighed til at overvære en fødsel i det lillebitte, men
funktionelle rum der anvendes til fødestue. Fra moderen ankom med
presseveer, til hun forlod stedet til fods med en sund nyfødt pige, gik vel 2
timer.!
Der er god opbakning i lokalbefolkningen og stort kendskab til projektet. !
Selve organisationen Kimhecop er også i god udvikling, regnskab på
computeren, bogføring og rapporter i database er en snild sag for dem, det er
en fryd at se administratoren knalde et budget sammen i Excel på rekordtid,
ja, de er endda begyndt at pønse på en hjemmeside. !
Mit besøg gik primært ud på rationel planlægning og budgetstyring, vi
arbejdede hårdt med disse lidt tørre emner, men kom igennem med brugbare
planer for de kommende år.!
Selve området Karamoja, der tidligere var plaget af raids, kvægtyverier og
røveriske overfald fra en rigeligt bevæbnet befolkning, har efter generel
afvæbning haft fred igennem 5 år nu, og det kan tydeligt mærkes på
udviklingen, der er gang i byggeriet og flere NGOer er kommet til. !
Sygehuset er også i gang med en større ombygning, og der ER læger her, men
ofte er det jo svært at komme fra landsbyen helt til Moroto, hvis man er syg.
Side 6

Valget er netop overstået, Evo Morales vandt med 61 %, og Anna Dotas
fra Lagunilla er sikret en plads i parlamentet. Anna sidder foran
borgmesterens dør og venter. Hun har hørt Diálogos er på besøg og
helmer ikke, før jeg har sat mig med min notesbog. !

!

Hun lægger ikke skjul på, at det et takket være støtten fra Danmark,
hun sidder i parlamentet i dag. Da projektet startede i 94 sugede Anna
viden til sig om alt, fra grøntsagshaver, honningavl, til organisering,
blev medlem af fagforeningen, dannede kvindeforeningen og endte
som leder af den lokale landbrugsorganisation. !

!

”Hvis det ikke var for Dr. Isola, Dr. Erik…” siger hun, ”før var der ingen
organisering af kvinderne! Nu er jeg medlem af parlamentets komite for
foreninger, vi skal fortsætte støtten med organisationerne, det er det jeg arbejder
for. Giv dem en revolutionær hilsen, Diálogos Dinamarca”, forsætter hun, med
den hvide hat på sned og et stort smil, der ville gøre min tandlæge misundelig.!

!

Bolivia er i færd med at revolutionere sundhedssystemet, men loven er
ny og skal først diskuteres blandt bønderne, PRODECO har allerede
oprettet 12 traditionelle behandlingstilbud på de statslige klinikker,
hvor patienterne frit kan vælge om de vil behandles af lægen eller
helbrederen. Det officielle sundhedspersonale er først i de senere år, ved
at blive udlært i den familiære, interkulturelle sundhedsvinkel. Der
mangler kommunale budgetter til at gennemføre sundhedsreformen, og
mange steder indberettes dødelighed blandt fødende ikke, da
kommunebudgettet rammes negativt. PRODECO er blevet en vigtig
civilsamfundsaktør, der sidder inde med en uundværlig ekspertise. En
gang om måneden deltager vor partner i regeringens sundhedsråd,
hvor strategierne for implementeringen af den nye lovgivning
diskuteres og PRODECOs viden om problemområder værdsættes. !

!

Diálogos har arbejdet med interkulturel sundhed i Chuquisaca siden
1994. I mange år var arbejdet centreret omkring uddannelse af bønder i
sundhed, ernæring og organisation i samarbejde med den bolivianske
læge Miguel Isola, der red rundt i bjergene og underviste bønderne i
førstehjælp og plantemedicin. !

!

Siden 2011 har projektet styrket de traditionelle helbrederes
organisering og forbedret sundhedstilbuddet på landet og medvirket til
et bedre samarbejde mellem den vestlige og traditionelle medicin, i det
fælles offentlige sundhedssystem. !

!

Inden for projektperioden er dødeligheden for børn under fem år faldet
fra 116 til 36 pr. 1000, dødeligheden blandt fødende er faldet fra 390
kvinder til 230 ud af hver 100.000 (ENSA 2014). Projektets succesrate
hænger sammen med de nye politiske vinde, hvor Evo Morales som led
i Bolivias de-koloniseringspolitik arbejder med et interkulturelt
sundhedsbegreb. I mange fjerntliggende landsbyer er de traditionelle
helbredere ofte den eneste ressource, det er derfor nu national strategi at
forene de to medicinske systemer.!

!

Regeringen lancerede i december 2013 en ny ambitiøs sundhedslov, Ley
459, der giver ret til at praktisere traditionel medicin, og anderkender de
traditionelle helbrederes virke. Ifølge loven skal de traditionelle
helbrederes produkter kvalitetssikres, og helbrederne skal registreres og
certificeres. Dette arbejde har PRODECO været i gang med i 20 år og
arbejder nu tæt sammen med Viceministeriet for Traditionel og
Interkulturel Medicin.
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Økologiske skolehaver en del af Plagbols arbejde
Af Astrid Andersen!
Her er varmt. Tørt. Solen brænder

man kan dyrke økologisk og lave

”skolemorgenmad” i alle skoler, så

Vi mødes med José Louis Torrico,

ned fra en skyfri himmel. Regntiden

lækker mad ud af grøntsager. !

alle børn, der går i skole, får

der sammen med en anden lærer har

morgenmad. Morgenmaden er enten

en lille skole med elever op til 6.

er endnu ikke begyndt. Vi sidder tre
i den lille ”Fru Fru”. En Jeep hvor

Hun er stolt. Det er tydeligt. Hun

søde kiks eller hvidt brød med mælk

klasse. Han er meget entusiastisk.

der ikke er plads til tre langbenede,

fortæller, at med dette trick, er det

eller frugt til . Yolanda har med sine

Han lukker os ind i skolehaven, der

men heldigvis har Yolanda meget

lykkedes at nå ind til forældrene.

skolehaver indført mere sund kost

er lukket med tornegrene for at

korte ben. Hun er agronom for

Børnene er glade. De føler, at det er

såsom salat, kager med gulerødder

hønsene, der går frit i området, ikke

Plagbol og viser Omar, også

deres små planter. !

og salte kager med selleri, tortilla og

skal gå ind og spise planterne. !

agronom i Plagbol, og mig rundt til
hendes nyeste projekt: Økologiske
skolehaver. !

”Det er nemmest i de små skoler, hvor
der kun er en eller to lærere. De laver
ikke så mange problemer. Når der bliver

Projektet er i Comarapa. En del af

flere lærere er der ingen, der rigtig tager

dalene i Bolivia. Det er kaktusland.

ansvaret, og hvis der er flere der gerne

Her i området bliver produceret

vil have ansvar, kommer de op at

mange forskellige produkter. Fra

skændes.”!

Af Hanne Christensen

jordbær og grøntsager til ferskner og
hvede.!

Hun fortæller, hvordan forældrene

Læreren	
  i	
  Pampas	
  del	
  Tojibo,	
  der	
  forklarer,	
  hvordan	
  eleverne	
  har	
  
deres	
  egne	
  områder	
  af	
  skolehaven.

Quara, budin de remolacha samt
gelatina de zanahoria. Og da

Han er tydeligvis meget glad for

børnene selv har produceret maden,

projektet, der vækker nysgerrighed

synes de, det er lækkert. Det er

hos børnene. Han viser os de små

fantastisk, hvad hun har opnået her,

grøntsager. Nogen skal høstes i

hvor næsten alle grøntsager bliver

næste uge. Andre planter har

solgt til andre områder af Bolivia, og

børnene syntes var flotte og har

hvor der sjældent er salat til maden.!

samlet frø ind og plantet. De er
plantet i hækken og har intet andet

Det har været nemt for hende at

formål end at være flotte. De

I	
  el	
  Tranca	
  er	
  planterne	
  i	
  skolehaven	
  lige	
  plantet	
  ud.	
  Til	
  højre	
  ses	
  et	
  
bed,	
  de	
  er	
  ved	
  at	
  forberede.

Yolanda er en del af Plagbol teamet,

tager de nye metoder til sig.

opnå støtte fra skolerne og fra

planlægger allerede næste år, hvor

men har i forskellige landsby-

Hvordan de skændes, når der

rådhuset i Comarapa, fordi det er et

de vil udvide haven, og hvis de

samfund haft problemer med at få

kommer sygdomme i planterne. For

godt projekt, der forbedrer

finder penge til det i budgettet, så vil

bønderne i tale. Problemet er, at de

de er så vant til at sprøjte, at de gør

ernærings-status hos børnene, lærer

de også investere i en haveslange.!

ikke ville høre om ”integrated pest

det automatisk, selv i små haver

dem ansvar og underviser dem i at

management”, ikke ville lære nyt, og

som skolehaverne. For det meste

håndtere problemer hos planter -

Vi kører videre og besøger en

der er problemer med, at bønderne

lykkes det hende at overbevise dem

men også fordi undervisnings-

skolehave mere. Her er ingen lærere

tror, at pesticider er det eneste

om at bruge andre metoder end at

ministeriet kræver af skolerne, at de

i dag, der er fodboldkamp og hele

rigtige for deres planter. !

sprøjte. Såsom fælder, økologiske

underviser i ”praktisk håndværk”.

byen er samlet for at se med. !

sprøjtemidler etc. Og metoderne

Det være sig fiskeri, sløjd,

virker.!

håndarbejde, eller, som Yolanda har

Så hun har rottet sig sammen med
lærerne på de små skoler, og har

gjort i Comarapa, landbrug.!

lavet smukke, økologiske haver,

Hun har siden maj måned lavet

hvor børnene, lærerne og forældrene

økologiske skolehaver. I alt har hun

Vi er nået frem til Pampas del Tojibo

sammen dyrker grøntsager. Sammen

oprettet 6 haver. I områderne San

Det er blevet lidt overskyet og

lærer deltagerne, at det ikke er

Juan del Potrero, Pampas del Tajibo,

temperaturen er faldet til midt i

nødvendigt at sprøjte, lærer hvordan

Pulquina Abajo, La Tranca, Palisada

tyverne. Dejligt. !

og Tambo. I Bolivia er der
Diálogos Nyt

Vi kører videre og ser endnu en
have. Efter en hel dag i jeep har vi
set tre økologiske skolehaver.
Yolanda er virkelig stærk. !
Det er tydeligt, at hun gør en stor
forskel for området og især børnene,
der bor her.!
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CISU reagerede!
Af Louise Hindenburg
Regeringens planer om at tage yderligere 2,5 milliarder kroner fra
udviklingsbistand til asylområdet fik CISU til at reagere kraftigt.
Omlægningerne er kommet snigende i en årrække, men det her er
dråben, siger næstformand i CISU og Diálogos, Louise Hindenburg.
Siden 2010 har der været en stigende sammenblanding af asylområdet
og udviklingssamarbejdet. I dag er der en samlet kategori af
”ulandsbistand”, der dækker asylområdet, udviklingssamarbejde,
klimaindsats, nødhjælp og sikkerhedspolitik.

!

Med regeringens varsling om at sætte andelen til asylområdet op til 21
pct., vil forringelserne ramme udviklingssamarbejdet lige så hårdt som
Venstres bebudede nedskæringer på 2,6 milliarder.

!

En besparelse på 2,5 milliarder blev dog til en enkelt milliard, og
civilsamfundet går formentlig fri. Det var skønt at se, at mange
organisationer og personer blandede sig i debatten og dermed sikrede,
at regeringens plan kun medførte en mindre besparelse.

Hele din husstand bliver medlem for 200 kroner - alle tæller som medlemmer

Bestyrelse:!

Arbejdsgrupper i Diálogos !
Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Annie Oehlerich, JensPeter Bregnballe, Dan Larsen, Erik Jørs 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, 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 ZwickyHauschildt, Erik Jørs, Lars Brandt (kasserer).!

!

Generalforsamling 11+12 april 2015
HUSK at reservere datoerne!
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Marie Brasholt — formand
Louise Hindenburg — næstformand
Erik Jørs
Dan Larsen
Rasmus Køster-Rasmussen
Birgitte Zwicky-Hauschild
— suppleant
Annie Oehlerich
— 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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