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Referat for Diálogos ordinære generalforsamling 30 april 2017, Odense 
Tilstede 10 personer 
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1. Valg af dirigent og referent 

Marie blev valgt som dirigent. Annie blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Erik læste bestyrelsens beretningen op. Kommentarer til bestyrelsens beretning: 

- Projektgrupper bør være opmærksom på den nye danske nødhjælpepulje fra 1 maj 2017, 
som CISU administrerer, her kan vores samarbejdspartnere og Dialogos blive 
prækvalificeret. 

- Dialogos nye hjemmeside kører, men der mangler oplysninger om nogle projekter. 
Henvisningen til sekretærmail på siden fungerer ikke for tiden. Louise arbejder på siden. 

- Opfordring til at publikationer bør nævnes på hjemmesiden, samt i årsberetningen. 

 

3. Beretning fra projektgrupper 

- Prodeco/Bolivia 

Projektet Folkesundhed i Bolivia arbejder med interkulturel medicin, det er formodentligt det sidste 
projekt med Prodeco, som har været Dialogos samarbejdspartner, siden foreningen startede. 
Nuværende projekt er et 3. årigt projekt til 5 millioner, som startede op i 2016. Projektaktiviteter 
arbejder på, at implementere den nye sundhedslov i Bolivia, som anerkender interkulturel medicin, 
bygge bro mellem akademiske læger og traditionelle behandlere, opbygge kapacitet til 
fortalervirksomhed, samt organisationsstøtte. Projektet samarbejder med 8 skoler og har indført 
undervisning i traditionel planteviden blandt andet. Der er lavet lærebøger. Projektformålet et at 
forhøje folkesundheden ved at samarbejde med de traditionelle behandlere og akademiske læger.  

Projektaktiviteterne kører planmæssigt, men den politiske situation er spændt. Det civile råderum er 
indskrænket. Prodeco kører lav profil og gør sig ikke bemærket politisk. Det største problem i 
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projektet er samarbejdsorganisationens egen bæredygtighed. Fem personer har forladt projektet, 
siden projektstart sidste år i januar. Dels pga. af stress og dårlige arbejdsforhold.Diálogos har fokus 
på situationen, men prøver normalt så vidt muligt at blande sig udenom personale sager i partner 
organisationen.  

Journalist Lise Josefsen Hermann og Annie Oehlerich har været på oplysningsrejse, til Prodeco i 
marts, 17, for at samle materiale, dels til Moesgård Museums Unesco-kasser, samt til pressen. Lise 
har solgt artikler til DR, webdokumentar, Udvikling, Kristeligt Dagblad, samt bistandsaktuelt. 

Under besøget opstod der store oversvømmelser i projektområdet, hvor 300 familier mistede deres 
huse, veje, broer blev skyllet væk. CISU har givet tilsagn om at 3000 USD af projektmidlerne kan 
bruges til nødhjælp 

Projektgruppen skal mødes 3 maj og diskutere projektet.  

- Karamoja, Uganda. 

Louise var på projektbesøg i oktober 2017. Projektet er 3 fase om interkulturel sundhed, i det 
nordøstlige Uganda, sammen med den lokale ngo KATHES. Der arbejdes med traditionelle 
helbredere og fødselshjælpere, kvindegrupper, indenfor familieplanlægning, menneskerettigheder, 
hygiejne og vold. Gennem workshop om sundhed med de traditionelle behandlere i Karamoja. 
Projektet nedbryder fordomme, både blandt læger, kvindegrupper og hos fødselshjælperne. Det 3. 
mål i projektet er donordiversitet, da projektet slutter sidst i juni, 2017.  

Lederen Annie blev valgt til parlamentet, og der kom ny leder i august. KATHES medarbejder 
Stella kørte projektet videre, sammen med den nye leder Peter. Da Louise var på projektbesøg 
virkede det til at gå godt med implementeringen af LFA. I februar gik Annie bort, efter hendes død 
er Stella blevet udpeget til at overtage pladsen i parlamentet. Stella oplærer en anden medarbejder 
Jessica. På den ene side er vi som Dialogos stolte af, at havde kapacitetsopbygget to kvinder til 
parlamentet, men samtidig er det en stor udfordring for projektet. Medarbejder Francis der er 
antropolog, har været med fra start, og tager ansvar nu. Der er søgt et lille projekt, for 1 år, på 
500.000 kr. til Karamoja, den 15. marts i år.  

Projektgruppen er glad for, at der kun er tale om et evt. 1. årigt nyt projekt, da man har udfordringer 
med lederskabet. Et 1. årigt projekt giver bedre muligheder, for at justere undervejs. 

- Plagbol, Bolivia.  

Dialogos har haft pesticid-projekter, både i Nepal, Uganda og Bolivia. Annie har været på 
projektbesøg hos Plagbol, i Bolivia, april 17. Det er et nyt 3. årigt projekt, 17-19, som har fokus på 
den indirekte udsættelse ved pesticidforgiftninger, som fødevaresikkerhed, forbrugere og 
pesticidemballage. Projektet har udarbejdet læremateriale, som er oversat og brugt både i Uganda 
og Nepal. Medarbejderne i Plagbol underviser bønder omkring den direkte brug af pesticider. 
Projektet har oprettet 21 småcentre til indsamling af tom pesticidemballage. De bruges flittigt af 
bønderne, opsamles til en større opbevaringsplads, hvor JICA opkøber den brugte emballage, 1 bs. 
for 1 kilo. 

 I forhold til CISUs og Danidas nye strategier, om at CSO fremover skal have en katalysator-rolle i 
samfundet, har Plagbol formået at skabe synergi mellem mange forskellige aktører. De har indgået 
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mange aftaler med kommuner, andre ngo´er m.m. Det svageste punkt, i projektet, er fundraising og 
projektets bæredygtighed. Plagbol fører forhandlinger med Bayer, om et evt. samarbejde.  

UNACOH  
Pesticidprojekter startede i sin tid, fordi en undersøgelse i 2001 viste, at der var mange 
pesticidrester i fødevarerne. Projektet med samarbejdspartneren UNACOH er en kopi af projektet i 
Bolivia og arbejder med 1) Brug af mindre giftige sprøjtemidler 2) Undervisning sundhedspersonale 
i diagnostik 3) Læreanstalter, bevidsthed om miljø. 
 
Pesticidprojektet har haft besøg i februar, 17 af Erik. Projektet slutter til september, 17. Dialogos 
har lavet en ny ansøgning, til CISU, marts 17. Victoria fra UNACOH kommer til Danmark i juni, 
på kursus i regi af Danida Fellowship centre.  
 
Projektet har haft mange studerende i praktik, i landene, som har produceret mange videnskabelige 
artikler. (Omar, Dinesh, Marlene). Gælder generelt pesticidprojekterne. 
 
Nepal – ny ansøgning 
Projektet i Nepal er lukket, og Dialogos har pga CISUs nye omsætningsloft ikke haft mulighed for 
at søge penge til en ny projektfase. ICOEPH har, gennem Erik, søgt penge til et nyt projekt. 
 
Bantox - Filippinerne  
Projektet kviksølvfri guldminedrift 2. fase er på sit 3. år, og afsluttes til sommer. 40 % af 
kviksølvforurening i verden kommer fra guldminedrift. Projektet er det første, og erfaringerne 
bruges nu dels i Mozambique, dels i Uganda. Sofie, Asta, Johan, Moses og Margrethe har været på 
projektbesøg i marts, 17. Det har været svært at finde ud af om minearbejderne stoppede med at 
bruge metoden i Gaang, da borgmesteren døde, og det i den efterfølgende periode med politisk uro 
var svært at få kontakt. Pålidelig kilde siger nu, at langt de fleste minearbejdere bruger den 
kviksølvfri metode. Migranter i området bruger somme tider kviksølv, men bliver straffet af 
Ældrerådet. er lederen af og hele ældrerådet, der beslutter, at man udelukkes fra guldminedrift i 3-
12 måneder. Der er kameraer sat op ved indgangs vejen, og der er kun den ene, hvorfor der ikke er 
mulighed for at snyde.Der er et tæt samarbejde med myndighederne, og der bruges ikke længere 
kviksølv i tromblerne. Myndigheder overvejer at give tilskud til at rense tromlerne. 
 
New Horizons - Uganda  

Projektet er nyt, finansieret af klima/miljø-puljen. Peter har været på projektbesøg i februar for at 
beslutte,hvilke to miner, der bedst egner sig til at få besøg af Ban Toxics fra Filippinerne. Peter og 
vores partnere UNACOH og NAPE besluttede, at det bliver minerne i Simase minen ved 
Victoriasøen og Kampala mineområdet midt i landet oppe på et bjerg. Som forberedelse fik de lavet 
en sliske. Dette er et ”advocacy” projekt, hvor minearbejdere fra Filippinerne, der er trænede i at 
uddanne andre minearbejdere i at udvinde guld uden brug af kviksølv, vil træne 15 minearbejdere i 
hver mine. Samtidig er der også en ”community” organisator med, som vil udveksle sine erfaringer 
med UNACOH og NAPE. 

Camilla og Margrethe tager på projektbesøg i juni for blandt andet at mødes med alle tre partnere på 
en gang. De vil også undervise i sundhed for kvindegrupper ved de to miner. 
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Det er planlagt, at der kommer tre fra Bantoxics og tolv minearbejdere og repræsentanter for vores 
partnere i Uganda til MinOSH kongressen i august 2017. Der er planlagt en forberedelses og hygge 
weekend i Thyborøn i dagene før kongressen. 
  
På minekongressen den 22-25 august 17, i Odense vil der torsdag til fredag være workshop, hvor 
projektet vil vise film, plancher og oplæg. 
 
 
Mozambique –  
Projektet, der gennemføres i samarbejde med den spanske NGOMedicus Mundi, foregår i det 
nordlige Mozambique, hvor  metoderne til guldudvinding har vist sig at være meget enkle. 
Minearbejderne bruger vaskepander og hakker til at udvinde guld med. Dialogos arbejder som 
konsulenter for Medicus Mundi. 30 minearbejder trænes. . 
 
Minekonference – Det forventes at der deltager ca. 60-80, som alle arbejder med sikkerhed i 
minerne. Deltagerne kommer blandt andet fra Indien, Chile, USA, Filippinerne og Uganda, 
 
Rasmus forslog endvidere at minearbejderne laver en stand, på konferencen. 
 
Efter projektgruppernes beretning diskuterede vi Dialogos og lederskab, eftersom vi både i Prodeco 
og Karamoja projekterne støder på problemer. 

- Hvad kræver vi af samarbejde, af partnere, som Dialogos? 
- Hvad ønsker vi at de skal arbejde videre med uden os, er projektet bæredygtig? 
- Dialogos har ikke en partnerskabsstrategi 
- Vi kunne udarbejde etiske regler, diskutere hvem vi vil arbejde sammen med  
- Hvis projekterne har stramme budgetter, som i Bolivia, kunne man se på, hvad der 

ikke kan gøres indenfor de rammer vi har skabt og meddele CISU, at de ikke kan 
opfyldes, 

- Hvad gør vi når vi taler om større donordiversitet og vores samarbejdspartnere så 
søger indenfor bygningsindustrien, hvor vi f.eks. som Dialogos ikke mener vores 
partner har erfaring? 

- Er der erfaring for at udveksle metoder, som Mango health check, Accountability 
Dialogue Tool, hvordan bruges det af grupperne? 

- Når vi arbejder for rettigheder, bør det også gælde medarbejdernes arbejdsforhold, 
hos vores partnerorganisationer. 

 
4. Godkendelse af årsregnskab 
Årsregnskabet blev gennemgået af Inger og godkendt, med forbehold. Forbeholdet skyldes at den 
kritiske revisor endnu ikke har fået regnskabet til gennemgang. Vores egenkapital er mindsket med 
ca. 68.000 kr. I alt står der 550.721 kr. i egenkapital. 
Den kritiske revisor Jesper havde ikke fået regnskabet til gennemsyn før GF Generalforsamlingen 
kan konstatere, at der ikke er overraskelser i regnskabet. Bestyrelsen tager sig normalt af procedurer 
omkring de oplysninger, der sendes til revisor, men Ebbe ikke haft tid til at færdiggøre regnskabet i 
år. Generalforsamlingen besluttede at regnskab fremover skal være klar til 1. april.  
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5. Fastlæggelse af kontingent 
Generalforsamlingen besluttede at fastholde de nuværende satser: Husstand 200 kr. Almindeligt 150 
kr. Stud. 75 kr. Pensionister samme pris som almindeligt. Der er kontingentkørsel i maj, 17. 
Bestyrelsen beder Lene om opklaring, på de forkerte rykkere, der er sendt ud til nogle medlemmer. 
Inger vil tage sagen op med Lene, og finde ud af om det er Nets der har lavet en fejl.  

 
6. Godkendelse af budget 
Inger gennemgik budget der blev vedtaget med flg. ændring. Indtægt i administrations bidrag for 
Mozambique, er ca. 9.500 kr. Det er et konservativt budget, som er godkendt med forbehold for at 
der indsættes administrations udgifter til fælles projekter med ICOEPH. Lønmidler til Lene og 
Annie er uændret, men kan justeres op, hvis Dialogos får flere bevillinger. Inger nævnte at 
foreningen har brug for Lenes kompetencer, selvom de er dyre.  
 
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 17. april. 2017 
Ingen indkomne forslag 

 
8. Valg til bestyrelse,  
I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og tre 
bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år, men i år skulle der vælges tre personer, da Birgitte træder 
tilbage. Foruden de tre bestyrelsesmedlemmer skulle der vælges to suppleanter.  Der skulle vælges 
et medlem, for et år, samt to medlemmer for to år.  

Marie Brasholt blev valgt for 1 år 

Katja Thøgersen og Erik Jørs blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 

 Camilla Hjortal Sindahl blev valgt som 1. suppleant og Margrethe Schmidt som 2. suppleant 

9. Valg af kritisk revisor 
Jesper er genvalgt 

 
10. Eventuelt 

Inger henstiller at projektkasserer husker at sende kvartalsopgørelse afsted. 

 

A.O. 05-06-2017 


