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Kære	  generalforsamling,	  kære	  venner.	  

Endnu	  et	  år	  er	  gået	  i	  Dialogos’	  og	  i	  vores	  allesammens	  liv,	  og	  det	  er	  tid	  at	  gøre	  status	  over	  stort	  og	  småt.	  	  

Lad	  os	  starte	  med	  det,	  vi	  alle	  sammen	  brænder	  for:	  Dialogos’	  projekter.	  Dem	  er	  der	  heldigvis	  meget	  godt	  at	  
sige	  om,	  men	  lad	  os	  overlade	  det	  til	  andre	  at	  rose	  os	  for	  vores	  indsats.	  Det	  sker	  heldigvis	  ofte,	  og	  kan	  man	  
få	  større	  ros	  end	  at	  dem	  projekterne	  er	  tiltænkt	  beder	  om	  at	  de	  fortsætter,	  når	  tiden	  er	  kommet	  til	  at	  de	  
skal	  afsluttes?	  Da	  jeg	  var	  i	  Bolivia	  i	  november	  for	  at	  afslutte	  Cimes-‐projektet,	  var	  det	  netop	  det,	  der	  skete.	  
Masser	  af	  mennesker	  på	  landet	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  projektet	  havde	  betydet	  en	  ændring	  for	  dem,	  og	  
de	  ville	  rigtig	  gerne	  have	  yderligere	  hjælp.	  Ikke	  til	  at	  bygge	  veje,	  hospitaler	  og	  skoler,	  men	  hjælp	  til	  at	  få	  
deres	  selvhjælpsgrupper	  i	  gang	  med	  flere	  aktiviteter,	  hjælp	  til	  at	  blive	  klogere	  på	  sundhed	  og	  sygdom,	  og	  
ikke	  mindst	  hjælp	  til	  at	  blive	  endnu	  bedre	  til	  at	  tale	  deres	  egen	  sag	  overfor	  myndighederne.	  At	  folk	  har	  
flyttet	  sig,	  så	  det	  nu	  er	  den	  type	  hjælp,	  de	  beder	  om,	  i	  stedet	  for	  materielle	  goder,	  det	  fortæller	  mig,	  at	  vi	  
har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  en	  mentalitetsændring.	  Det	  er	  nok	  det	  vigtigste	  mål	  vi	  overhovedet	  har	  kunnet	  
nå,	  for	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  bliver	  slidt	  op	  eller	  forsvinder	  med	  projektets	  afslutning,	  og	  vi	  kan	  gøre	  os	  håb	  
om	  at	  folk	  i	  projektområdet	  vil	  blive	  ved	  med	  at	  kræve	  deres	  ret	  og	  give	  udtryk	  for	  deres	  ønsker	  overfor	  
myndigheder	  og	  andre.	  

Det	  er	  første	  gang	  vi	  afslutter	  et	  samarbejde	  med	  en	  partner,	  og	  det	  er	  trist.	  Men	  det	  er	  også	  nødvendigt,	  
for	  Cimes	  har	  gennem	  de	  sidste	  år	  ikke	  vist	  vilje	  og	  evne	  til	  at	  udvikle	  sig	  på	  en	  måde,	  så	  vi	  synes	  at	  der	  på	  
nuværende	  tidspunkt	  er	  grobund	  for	  et	  nyt	  projekt.	  I	  Prodeco	  –	  også	  i	  Bolivia	  –	  har	  2012	  budt	  på	  et	  
lederskifte,	  efter	  at	  den	  gamle	  projektdirektør	  Miguel	  Isola	  gik	  på	  pension.	  Mange	  af	  os	  kender	  Miguel	  som	  
en	  af	  de	  dynamiske	  personer	  i	  Bolivia,	  der	  gjorde	  at	  der	  var	  gode	  grunde	  til	  at	  etablere	  Dialogos	  i	  sin	  tid.	  Nu	  
bliver	  det	  spændende	  at	  se,	  hvordan	  Prodeco	  klarer	  sig	  med	  en	  ny	  mand	  ved	  roret.	  Det	  bliver	  også	  
spændende	  at	  følge	  Plagbol,	  som	  så	  småt	  nærmer	  sig	  afslutningen	  på	  sidste	  fase	  af	  projektet	  vedr.	  
pesticider.	  Der	  er	  spændende	  ting	  i	  støbeskeen,	  og	  selvom	  det	  egentlig	  først	  hører	  til	  i	  beretningen	  for	  2013	  
kan	  jeg	  alligevel	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  nævne,	  at	  Plagbol	  lige	  har	  fået	  130.000	  euro	  til	  et	  pilotprojekt	  om	  
kviksølv	  i	  guldminedrift,	  dels	  100.000	  fra	  EU,	  dels	  30.000	  fra	  den	  danske	  ambassade	  i	  La	  Paz.	  	  Plagbol	  er	  i	  
øvrigt	  nu	  ved	  at	  skulle	  afslutte	  3.	  og	  sidste	  fase.	  Der	  arbejdes	  på	  at	  nå	  målene	  hvilket	  ikke	  synes	  fjernt	  i	  
følge	  en	  overstået	  evaluering,	  ja	  på	  flere	  punkter	  er	  projektet	  over	  målene.	  Samtidig	  arbejdes	  med	  at	  få	  
flere	  projekter	  i	  hus	  til	  organisationen.	  

Det	  lyder	  lidt	  plat,	  men	  har	  vi	  mon	  ramt	  en	  guldåre	  med	  kviksølvprojekterne?	  I	  hvert	  fald	  har	  Global	  
Environment	  Facility,	  GEF,	  troet	  så	  meget	  på	  ideen	  at	  de	  har	  givet	  vores	  lokale	  partner	  på	  Filippinerne,	  
Bantox,	  en	  større	  sum	  penge	  til	  at	  udvide	  projektaktiviteterne	  til	  nye	  områder.	  	  Myndighederne	  i	  form	  af	  
sundhedsministeriet	  og	  miljøministeriet	  er	  direkte	  involveret	  som	  partnere	  i	  denne	  udvidelse,	  hvilket	  
tegner	  lovende	  for	  den	  fremtidige	  bæredygtighed	  af	  aktiviteterne.	  Bantox	  kan	  komme	  til	  at	  vokse	  rigtig	  
meget	  de	  kommende	  år,	  og	  for	  at	  understøtte	  dem	  i	  den	  udvikling	  er	  der	  netop	  indsendt	  en	  ansøgning	  om	  
en	  partnerskabsaktivitet,	  hvis	  primære	  formål	  er	  at	  styrke	  deres	  organisation.	  Derudover	  er	  Bantox’	  leder	  
blevet	  optaget	  på	  et	  tre	  ugers	  kursus	  på	  Danida	  Fellowship	  Centre,	  så	  vi	  kan	  se	  frem	  til	  at	  møde	  ham	  i	  
København	  senere	  på	  måneden.	  



Også	  fra	  Nepal	  er	  der	  spændende	  ting	  at	  berette:	  Det	  gamle	  Nepalprojekt	  er	  netop	  afsluttet,	  og	  der	  er	  
indsendt	  en	  ansøgning	  om	  et	  nyt	  projekt	  med	  fokus	  på	  især	  kvinderne.	  Derudover	  fik	  vi	  i	  slutningen	  af	  2012	  
godkendt	  et	  nyt	  projekt	  i	  Nepal	  med	  fokus	  på	  pesticider.	  Det	  bliver	  spændende	  at	  se,	  hvordan	  erfaringerne	  
fra	  Uganda	  og	  Bolivia	  kan	  overføres	  til	  en	  ny	  kontekst.	  

Om	  Uganda	  er	  der	  det	  at	  berette,	  at	  begge	  projekter	  er	  blevet	  positivt	  evalueret	  i	  løbet	  af	  2012,	  og	  at	  
evalueringerne	  har	  dannet	  grundlag	  for	  ansøgninger	  om	  projektforlængelser,	  som	  vi	  nu	  spændt	  venter	  svar	  
på.	  	  

Vores	  partner	  KATHES	  har	  skiftet	  navn	  til	  KIMHECOP	  og	  projektet	  har	  trods	  vanskelige	  vilkår	  i	  området	  
opnået	  gode	  resultater,	  specielt	  på	  grund	  af	  meget	  dedikerede	  medarbejdere.	  Projektets	  anden	  fase	  skulle	  
slutte	  31.3.2013,	  og	  er	  blevet	  bevilget	  no-‐cost	  forlængelse	  indtil	  30.6.	  hvor	  en	  evt.	  ny	  bevilling	  er	  afklaret.	  
KIMHECOP	  nyder	  stor	  anerkendelse	  hos	  de	  lokale	  myndigheder,	  men	  har	  behov	  for	  yderligere	  styrkelse	  af	  
kapaciteten	  mhp	  bæredygtighed	  i	  fremtiden.	  Projektet	  var	  i	  2012,	  var	  organisationen	  udsat	  for	  avanceret	  
form	  for	  svindel	  via	  email,	  hvor	  det	  heldigvis	  i	  sidste	  sekund	  lykkedes	  projektets	  medarbejdere	  at	  forhindre,	  
at	  der	  blev	  udbetalt	  midler	  fra	  projektet	  til	  svindleren.	  
	  
I	  UNACOH	  er	  arbejdet	  skredet	  planmæssigt	  frem.	  Evaluering	  var	  positiv	  og	  havde	  også	  en	  del	  forslag	  til	  
styrkelse	  af	  projekt	  og	  organisation.	  Undervisnings-‐	  og	  oplysningsmaterialer	  til	  bønder	  og	  
sundhedspersonaler	  er	  ved	  at	  være	  færdige	  og	  til	  vor	  glæde	  har	  Landbrugsministeriet	  skrevet	  forord	  til	  
undervisningsmaterialer	  til	  bønderne	  og	  sat	  deres	  logo	  på,	  hvilket	  styrker	  bæredygtigheden,	  da	  det	  betyder	  
at	  de	  vil	  bruge	  materialet	  i	  deres	  regi	  også.	  Der	  bliver	  ansøgt	  om	  en	  fase	  to	  og	  med	  den	  store	  institutionelle	  
opbakning	  projektet	  nyder,	  vil	  denne	  fase	  i	  højere	  grad	  bygge	  på	  advocacy	  og	  derudover	  formidling	  af	  
strategier	  og	  materialer	  udviklet	  på	  projektet,	  samt	  en	  styrkelse	  af	  UNACOH	  som	  organisation.	  

Ungdomsgruppen	  har	  to	  stabile	  projekter	  i	  Nepal:	  børnehjemmet	  Chhahari	  og	  skolen	  Sagarmatha.	  Her	  har	  
vi	  i	  løbet	  af	  2012	  haft	  fire	  volontører	  på	  arbejde,	  hvoraf	  en	  er	  vendt	  tilbage	  til	  Nepal	  igen	  for	  at	  følge	  op	  på	  
projekterne.	  	  Det	  er	  lykkedes	  at	  skabe	  god	  kontinuitet	  i	  frivillige	  på	  Nepal-‐fronten,	  og	  især	  Sabines	  arbejde	  
med	  at	  rejse	  til	  Nepal	  igen	  for	  at	  følge	  op	  på	  projekterne,	  har	  betydet	  meget	  for	  stabiliteten,	  hvorfor	  
ungdomsgruppen	  også	  har	  valgt	  at	  sponsere	  en	  del	  af	  rejsen	  med	  2500	  kr.	  Penge,	  som	  er	  tjent	  ved	  et	  
efterårsarrangement	  i	  Århus,	  hvor	  mad	  og	  musik	  blev	  kombineret	  på	  Café	  Gyngen.	  Derudover	  var	  Dialogos	  
Ungdom	  repræsenteret	  ved	  Verdens	  Bedste	  Nyheder	  i	  september.	  

I	  Uganda	  har	  vi	  haft	  sværere	  ved	  at	  finde	  volontører.	  I	  sommeren	  2012	  rejste	  Emilie	  tilbage	  for	  at	  følge	  op	  
på	  børnehjemmet	  OCAP,	  hvor	  hun	  tidligere	  har	  arbejdet.	  Med	  sig	  havde	  hun	  to	  nye	  volontører,	  som	  
arbejdede	  på	  børnehjemmet	  RUHU.	  Ellers	  har	  der	  ikke	  været	  volontører	  i	  år.	  	  	  

Under	  Emilies	  opfølgende	  besøg	  i	  sommer	  vurderede	  hun	  videre,	  at	  projektet	  ikke	  er	  egnet	  til	  fortsat	  at	  
modtage	  volontører	  fra	  Dialogos	  Ungdom.	  Der	  er	  mange	  problemer	  forbundet	  med	  projektet	  –	  primært	  
børnehjemmets	  kamp	  for	  at	  blive	  en	  NGO	  betyder,	  at	  volontørerne	  mange	  gange	  får	  en	  mere	  teknisk	  rolle	  
og	  druknes	  i	  økonomiske	  bekymringer	  i	  stedet	  for	  at	  kunne	  koncentrere	  sig	  om	  arbejdet	  med	  børnene.	  
Derfor	  foreslår	  hun,	  at	  vi	  fortsætter	  samarbejdet	  med	  RUHU,	  et	  børnehjem,	  som	  vi	  tidligere	  har	  været	  
tilknyttet,	  og	  som	  Emilie	  også	  har	  besøgt	  tre	  gange.	  Vi	  håber	  at	  kunne	  skaffe	  volontører,	  som	  kan	  oprette	  



en	  stabil	  kontakt	  til	  RUHU,	  som	  er	  blevet	  NGO-‐registreret,	  har	  fået	  renoveret	  deres	  bygninger	  og	  generelt	  
har	  et	  godt	  økonomisk	  fundament.	  	  

Dialogos	  Ungdom	  har	  en	  struktur,	  der	  bygger	  på	  at	  knytte	  nye,	  hjemkomne	  volontører	  til	  gruppen,	  så	  vi	  
fortsat	  kan	  sende	  flere	  af	  sted.	  Det	  er	  nemlig	  svært	  for	  de	  gamle	  volontører	  at	  kunne	  forberede	  unge	  
volontører,	  fordi	  projekterne	  og	  landene	  er	  meget	  dynamiske.	  	  Vi	  håber	  derfor,	  at	  de	  volontører,	  som	  
vender	  hjem	  fra	  Nepal	  nu,	  vil	  være	  med	  til	  fortsat	  at	  løfte	  organisationen.	  De	  er	  fyldt	  med	  energi	  og	  har	  
oplevelserne	  og	  engagementet	  tæt	  på,	  så	  den	  glød	  håber	  vi	  at	  kunne	  køre	  videre	  på.	  Samtidig	  er	  der	  en	  
forhåbning	  om	  at	  finde	  flere	  volontører	  til	  Uganda.	  Dog	  er	  der	  i	  gruppen	  ikke	  det	  samme	  engagement	  for	  at	  
planlægge	  og	  afholde	  events	  som	  der	  før	  har	  været.	  Derfor	  går	  Dialogos	  Ungdom	  nye	  tider	  i	  møde,	  hvor	  vi	  
fortsat	  gerne	  vil	  skaffe	  og	  forberede	  volontører,	  men	  oplysningsarbejde	  kommer	  nu	  i	  højere	  grad	  til	  at	  ske	  
via	  oplæg	  på	  gymnasier,	  mens	  penge	  til	  organisationen	  rejses	  gennem	  legatsøgning.	  Dialogos	  Ungdom	  går	  
altså	  et	  spændende	  år	  i	  møde.	  	  

I	  august	  havde	  Dialogos	  fornøjelsen	  at	  være	  værter	  for	  besøg	  af	  Bolivias	  vicesundhedsminister,	  Martin	  
Maturano,	  som	  vi	  med	  støtte	  fra	  oplysningsbevillingen	  havde	  inviteret	  dels	  for	  at	  han	  kunne	  fortælle	  
danskere	  om	  de	  udfordringer,	  man	  møder	  i	  sundhedsvæsener	  som	  Bolivias,	  dels	  for	  at	  han	  kunne	  lade	  sig	  
inspirere	  af	  nogle	  af	  de	  måder,	  vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  ting	  på	  i	  Danmark.	  Martin	  nåede	  på	  rundtur	  på	  danske	  
hospitaler,	  i	  sundhedsministeriet	  hvor	  ministeren	  velvilligt	  tog	  imod,	  til	  Danida,	  til	  Danske	  Regioner,	  til	  
almen	  praksis,	  til	  universiteter	  og	  sågar	  til	  en	  narkobehandlingsinstitution,	  så	  han	  drog	  hjem	  med	  hovedet	  
fuldt	  af	  indtryk.	  Det	  bliver	  spændende	  at	  se,	  om	  besøget	  kommer	  til	  at	  inspirere	  til	  et	  dansk	  fingeraftryk	  på	  
det	  bolivianske	  sundhedsvæsen	  fremover.	  

I	  november	  var	  Annie,	  som	  er	  projektleder	  på	  vores	  sundhedsprojekt	  i	  Uganda,	  med	  i	  Bolivia	  for	  at	  studere	  
interkulturel	  medicin.	  Også	  det	  var	  særdeles	  givende,	  ikke	  bare	  for	  Annie	  men	  også	  for	  de	  af	  os	  der	  fik	  lov	  
at	  følge	  hendes	  begejstring	  over,	  at	  der	  trods	  alt	  ikke	  er	  større	  forskel	  på	  Andesbjergene	  og	  den	  afrikanske	  
savanne	  end	  at	  man	  kan	  lade	  sig	  inspirere	  af	  hinanden.	  

Og	  så	  er	  det	  vist	  på	  tide	  at	  vende	  blikket	  hjemad	  igen.	  	  

Dialogos	  har	  sædvanen	  tro	  udsendt	  to	  nyhedsbreve	  i	  kalenderåret	  2012.	  Uheldigvis	  forsvandt	  2/2012	  for	  
PostDanmark	  over	  hele	  landet,	  således	  at	  kun	  få	  modtog	  det.	  Etaten	  påstår,	  at	  de	  er	  leveret.	  Påstand	  imod	  
påstand.	  Alle	  skulle	  imidlertid	  have	  modtaget	  nyhederne	  i	  1/2013.	  Vi	  har	  også	  sædvanen	  tro	  lagt	  lidt	  
(omend	  ikke	  nok)	  på	  hjemmesiden.	  

Oplysningsarbejdet	  har	  mest	  handlet	  om	  Bolivia,	  guld/kviksølv	  og	  pesticid-‐emner,	  idet	  vi	  har	  haft	  6	  artikler	  i	  
webmediet	  avisen.dk.	  Det	  samme	  antal	  har	  været	  bragt	  i	  metroxpress.dk,	  men	  de	  er	  nu	  væk,	  fordi	  mediet	  
er	  lavet	  om	  efter	  salg.	  De	  figurerer	  til	  gengæld	  i	  websitet	  verdensnyt.dk.	  Tre	  af	  artiklerne	  har	  været	  bragt	  i	  
organictoday.dk,	  et	  velbesøgt	  medie	  mest	  om	  økologi	  og	  miljø.	  

Et	  par	  artikler,	  skrevet	  af	  studerende/Erik	  Jørs	  har	  været	  bragt	  i	  professionelle	  medier.	  Arbejdet	  med	  
websitet	  medicinaintercultural.org	  i	  Bolivia	  pågår.	  Det	  oplever	  solid	  fremgang.	  

Primo	  2013	  har	  Kommunikationsudvalget	  fået	  sig	  et	  nyt	  medlem,	  således	  at	  der	  nu	  er	  to	  af	  slagsen;	  altså	  
aktive	  medlemmer.	  Lise	  Hermann	  arbejder	  nu	  sammen	  med	  Dan	  om	  at	  højne	  produktionen	  og	  hjælpe	  nye	  



projekter	  i	  gang.	  Sidst	  har	  begge	  direkte	  rådgivet	  det	  nye	  Nepal-‐projekt	  om	  pesticider	  ligesom	  det	  nye	  PHE2	  
projekt	  har	  fået	  assistance	  op	  til	  ansøgningen.	  	  

På	  de	  indre	  linjer	  har	  bestyrelsen	  i	  2012	  udover	  de	  almindelige	  opgaver	  knyttet	  til	  at	  drive	  vores	  forening	  
især	  arbejdet	  på	  at	  færdiggøre	  foreningens	  nye	  strategi,	  som	  vi	  vil	  præsentere	  senere	  i	  dag.	  Vi	  håber,	  at	  den	  
nye	  strategi	  kommer	  til	  at	  danne	  en	  god	  ramme	  om	  det,	  vi	  gerne	  vil	  og	  kan.	  Rammerne	  for	  
udviklingsarbejde	  og	  for	  finansiering	  ændres	  i	  disse	  år,	  og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  bliver	  emner	  vi	  
kommer	  til	  at	  debattere	  meget	  de	  kommende	  år.	  	  

Økonomien	  har	  artet	  sig	  nogenlunde	  som	  ventet.	  På	  grund	  af	  mange	  og	  store	  projekter	  har	  indtægterne	  fra	  
administrationsbidrag	  været	  store	  og	  givet	  os	  et	  fint	  overskud.	  Dette	  er	  glimrende,	  da	  mange	  projekter	  står	  
overfor	  nye	  faser	  og	  der	  er	  stor	  usikkerhed	  omkring	  størrelsen	  af	  administrationsbidrag	  næste	  år.	  
Udgifterne	  har	  været	  nogenlunde	  stabile.	  Vi	  bruger	  fortsat	  mange	  penge	  på	  bogføring,	  revision	  og	  e-‐
conomic.	  Det	  afspejles	  at	  der	  i	  2012	  afholdtes	  et	  større	  udviklingsseminar.	  Mødeomkostninger	  til	  
projektgrupperne	  er	  fortsat	  lave,	  formentlig	  pga	  flittigt	  brug	  af	  elektronisk	  kommunikation.	  
	  
Tilbage	  er	  blot	  nu	  at	  sige	  tak	  til	  alle	  for	  den	  indsats,	  der	  er	  ydet	  i	  årets	  løb.	  Ingen	  nævnt,	  ingen	  glemt.	  Men	  
lad	  os	  alligevel	  slutte	  af	  med	  at	  rose	  hinanden	  for	  det,	  vi	  har	  nået.	  Og	  så	  er	  der	  i	  øvrigt	  rigeligt	  med	  opgaver	  
at	  tage	  fat	  på	  i	  2013,	  både	  internt	  i	  foreningen	  og	  i	  forhold	  til	  nuværende	  og	  kommende	  projekter,	  så	  lad	  de	  
sidste	  ord	  fra	  bestyrelsen	  i	  denne	  beretning	  være:	  Vi	  ser	  frem	  til	  jeres	  indsats	  i	  2013!	  	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  


