Årsberetning for Diálogos 2017
Kære Generalforsamling, kære venner
Mit første år som formand er gået, og det er tid til at gøre status på stort og småt i vores
organisation.
Der er blevet ydet en kæmpeindsats i foreningen også i 2017, og det vil jeg gerne takke for. Og
selvom de ikke kan være til stede i dag vil jeg også benytte lejligheden til at sige en stor tak til
vores lokale samarbejdspartnere, som hver dag yder en kæmpe indsats i projektområderne og
uden hvis trofasthed, store faglighed og solidaritet med de fattigste vores projekter aldrig ville
blive den succes, som de er.
I 2017 var der trods nedskæringer på udviklingsbistanden fuld gang i vores projekter. Vi måtte
være strategiske for at have penge til alt det vi gerne vil. Og det lykkedes os at søge og få
tildelt 4 millioner fra CISU til vores projekter i Uganda samt 2 millioner til ICOEPH/Diálogos
samarbejdsprojekt i Nepal. Vi arbejder fortsat med tre hoved temaer inden for vores projekter,
kviksølv, pesticid og interkulturel medicin.
Pesticid
UNACOH i Uganda godkendt for en 3 årig fase 3 periode fra 2017-20. Vore koordinator
Massey Moses Kasule døde alt for tidligt af en blodprop i hjertet maj 2017, hvor vi hjalp med
økonomisk tilskud så hans børn i Danmark kunne komme ned og være med ved hans
begravelse. Moses var en rar fyr og gjorde et fantastisk arbejde med projekterne og organisering
af UNAOCH - ære være hans minde. Ny projektkoordinator er Aggrey Atuhaire som har
arbejdet som agronom en del år på projektet, er meget dygtig og aktiv med at knytte bånd til
samarbejdspartnere og sprede projektets gode erfaring.
Sidst på året lykkedes det at skaffe 2 millioner kroner fra CISU og fortsætte pesticid-projektet
i Nepal med Nepal Public Health Foundation (NPHF). På grund af grænserne for den enkelte
organisations årlige bevillinger var det nødvendigt at projektet blev søgt gennem ICOEPH
(International Center for Occupational, Environmental and Public Health), som vi har
samarbejdet med om projektet siden dets start. Det nye projekt løber 2 ½ år og forebygger
forgiftninger og forurening med sprøjtemidler i Nepal. Derudover har projektet fokus på
fortalervirksomhed og spredning af viden og erfaringer. Projektområdet er udvidet til 5 nye
landsbyer, det gamle personale er blevet fornyet, og projektet har haft en god opstart.
Kviksølv
I kviksølvgruppen har der i årets løb været gang i 4 større projekter, foruden en del andre
aktiviteter.
1) New Horizons projektet. UNACOH og NAPE er partnere i vores halvandet år lange
Klima og Miljøpulje projekt i Uganda, som slutter om få måneder. Dette projekt blev
ligesom pesticidprojektet med UNACOH ramt af Moses’ tragiske død. På trods af
denne modgang, lykkes det at få 7 guldgravere fra Uganda, 2 guldgravere fra
Filippinerne, samt repræsentanter fra vore partnerorganisationer Bantox,
MedicusMundi, UNACOH og NAPE, foruden to miljømyndighedspersoner fra Uganda

og Filippinerne, til at deltage i MinOSH konferencen i Odense i august. Temaet for
konferencen var arbejdsmiljø i formel og uformel minedrift, så vores agenda passede
perfekt ind. Her fik guldgraverne mulighed for at tale deres sag og bygge netværk med
forskere, fagforeningsfolk, FN-folk mm. fra 47 nationer. Guldekstraktion med borax
blev demonstreret, så alle kunne se at det virker. Konferencen blev forudgået af en skøn
tur til Thyborøn, hvor kviksølvgruppen og vores familier holdt prækonference og
forberedte og selv og vores gæster på konferencen og trænede de oplæg de skulle holde.
Margrethe skal have en særlig tak for sit store og flotte arbejde med at arrangere at alle
gæsterne kom frem og tilbage og fik sig en kæmpe oplevelse. Erik skal også have ros
for at arrangere sådan en fin konference J
2) Bantoxprojektet. Projektet i Filippinerne sluttede i år. Projektet har gjort os alle
klogere. Vi ved nu at det er muligt at få et helt guldgraversamfund til at stoppe med at
bruge kviksølv. Gaang er nu kviksølvfrit på 5. år. Men vi har også stødt på modstand
og forhindringer som har gjort at vi kun delvis er nået i mål i de to andre projektområder.
Vores civilsamfundsprojekter med Bantox stopper fordi Filippinerne er blevet for rigt
til at kunne modtage dansk ulandsbistand. Efterfølgende har Udenrigsministeriet dog
slækket lidt på reglerne, så det vil formentlig være muligt at starte igen i Filippinerne.
Men, pga CISUs loft for hvor mange penge Diálogos må omsætte for, har vi i
kviksølvgruppen valgt at satse på et nyt civilsamfundsprojekt i Uganda i stedet.
3) Free your mine. Der er gået en del kræfter i kviksølvgruppen i det forløbne år med at
forberede et civilsamfunds-projekt med NAPE i Uganda. Vores erfaringer og kontakter
fra MinOSH konferencen har givet og et godt fundament at bygge på, og vi krydser
fingre og håber at ansøgningen godkendes til et 3 årigt Diálogos projekt i Uganda.
4) Medicus Mundi. iDer har også været livlig aktivitet i vores projekt i Mozambique som
er et samarbejde med den Spanske NGO MedicusMundi. Vi har besøgt
projektområdet af tre omgange og har lavet baselinestudier, holdt kurser i kviksølvfri
guldudvinding, trænet i kviksølvtoksikologi mm. Projektet er planlagt til at køre 2 år
til.
Interkulturel medicin:
Vores samarbejde med KIMHECOP i Uganda kører fortsat. Vi afsluttede 3. fase for vores
projekt i juli og startede derefter et nyt projekt i et nyt distrikt. Projektet blev udvidet til at
inkludere skolepiger, for at sikre de på et tidligt tidspunkt at tale om familyplanning,
menstruation og hygiejne. Vores økonomiansvarlige Stella blev valgt til parlamentet efter
Annies død og der skulle derfor ansættes en ny. Trods udskiftning i organisationen virker de
engagerede og dygtige.
Prodeco-projektet i Bolivia forsætter, indsatsen viser tydelige effekter, både ved at sikre de
traditionelle behandlere bæredygtighed, i form af adgang til kommunebudgetter, samt ved
udarbejdelse af læreplaner til skolerne, hvor den traditionelle medicin er anerkendt, og
børnene kan genkende sig selv og deres kultur i undervisningen. Projektområdet blev ramt af
oversvømmelser, i april, Diálogos sendte 3000 USD afsted i katastrofehjælp, og hjalp
befolkningen i Machereti, med at købe tæpper, madrasser, skolemateriale og nyt forråd.

Derudover kom der andre midler til blandt andet ved hjælp af brug af udforudsete udgifter i
projektet.
Der skete også mange gode ting på dansk jord i 2017.
Diálogos bidrog med at gøre MinOSH konferencen til en stor succes. Diálogosprækonferencen i Thyborøn blev bl.a. dokumenteret i TV midt-vest, Herning folkeblad og
MetroXpress. Victoria Nabankema fra vores lokale partner UNACOH, i Uganda, var i
Danmark, på et kursus i regi af Danida Fellowship Centre. Korrespondent Lise Josefsen
Hermann, lavede en reportage til DR.dk, om de traditionelle læger i Bolivia og Dialogos projekt
med Prodeco.
2017 var året, hvor vi fik en ny hjemmeside til foreningen. Vi mangler stadig nogle tekster på
siden, men jeg synes, den afspejler vores organisation godt. Det er vigtigt, at vi alle fremadrettet
er opmærksomme på, at få den opdateret.
Takket være Jens-Peter Bregballe udkom DialogosNyt 2 gange i 2017 og der er i løbet af året
skrevet flere spændende artikler om Diálogos’ projekter, af Diálogos frivillige, og
korrespondent Lise Josefsen Hermann. Herunder om pesticid-projekterne med i Bolivia, Nepal,
kviksølvprojektet i Filippinerne, og de interkulturelle medicinprojekter i Uganda og Bolivia.
Diálogos er stolte af at mange af vores projekter også er baggrund for videnskabelige artikler,
blandt andet blev der udgivet 12 artikler om pesticid projekterne.
Bestyrelsen besluttede efter et tjek af økonomien, at forsætte med de to deltidsansættelser.
Vores dygtige sekretær Annie er fastansat til 10 timer om uge. Frem til juli har hun et yderligere
tillæg på 5 timer om ugen, de 5 timer kan kun opretholdes, hvis vi får vores CISU ansøgninger
godkendt. Endvidere er vores bogholder Lene ansat 3 timer om ugen.
Antallet af medlemmer stiger støt og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. På nuværende
tidspunkt har vi 236 medlemmer, i det flere og flere studerende melder sig ind og er aktive i
projektgrupperne.
Økonomi
Endelig flyttede Diálogos kontor fra Nørrebro til Frederiksberg, og forsætter med
kontorfælleskabet, sammen med AXIS og ADDA. Tal gerne med Annie og brug lokalerne til
jeres møder.
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 2018, 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 2018!
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