Årsberetning Diálogos 2018
Kære Generalforsamling
Endnu et år er gået, og jeg vil med denne beretning gerne gøre status på året der gik.
Jeg vil som altid gerne takke alle de gode kræfter, som sikrer at Diálogos er en aktiv og
succesfuld organisation. Derudover skal der lyde en tak til vores samarbejdspartnere i Syd.
De sikrer bedre vilkår for deres landsmænd hver dag, og uden hvis trofasthed, store faglighed
og solidaritet med de fattigste ville vores projekter aldrig ville blive den succes, som de er.
Foreningen vokser, vi er oppe på 241 medlemmer nu og vi har fortsat succes med vores
ansøgninger til nye og fortsættelser af projekter hos CISU. I 2018 fik vi i alt 6 millioner
kroner til fortsættelse af vores mineprojekt og projekt med interkulturel sundhed, begge i
Uganda.
Pesticid projekter
Dialogos og ICOEPH har i en årrække arbejdet med forebyggelse af forgiftninger og
forurening med pesticider i landbruget. Siden 2001 i Bolivia med Plagbol, senere med
UNACOH i Uganda og med Nepal Public Health Foundation i Nepal, hvor et tværfagligt
samarbejde med landbrug, sundhedsvæsen og uddannelsessystem for forebyggelse af
forgiftninger og forurening er oprettet.
Nepal projektet Med Farmers Health 2017-2020 med Nepal Public Health Foundation er nu i
fase 2 efter en lidt turbulent start i fase 1 og et hul mellem fase 1 og 2. Medarbejderne er
meget engagerede og har sammen med målgruppen godt fat om projektet med undervisning
af bønder og sundhedspersonaler og frivillige. En ny de-centralisering af magten i Nepal har
givet mulighed for at projektet kan præge lokaladminstrationens udmøntning og retningslinier
for håndtering af sprøjtemidler i flg. den spritnye lov om Pesticider. NPHF har kontakter helt
centralt og arbejder målrettet for at fremme dyrkningsmetoder der ikke er til skade for bønder
forbrugere og miljøet.
PLAGBOL har involveret kommunerne i Pampagrande og Vallegrande aktivt, de stiller egne
teknikere til rådighed og bønderne ændrer adfærd. Tom emballage afleveres i de opstillede
beholdere, som igen omstøbes til hegnspæle. Projektmålet var at indsamle 4 tons brugt
emballage i alt, halvvejs i projektet er der allerede indsamlet 3.8 tons. Adfærdsændringerne i
målgruppen skaber positive konsekvenser på flere niveauer; miljø og sundhedstilstanden
forbedres, der er færre tilfælde af forgiftninger af dyr og mennesker og husstandens økonomi
forbedres, når bønderne lærer at bruge pesticider i mindre mængder.
UNACOH Uganda 2017-2020 er nu i sin tredje fase, hvor vægten i arbejdet ligget på
udbredelse af de erfaringer der hidtil er gjort vedrørende forebyggelse af forgiftninger blandt
bønder og forbrugere. Projektet arbejder rund omkring i landet i samarbejde med kommuner
og bøndernes fagforening for at udrede viden om sprøjtemidler giftighed. Projektet har
publiceret en række videnskabelige undersøgelser som gør at gennemslagskraften er

betydelig hos beslutningstagere i Uganda, der støtter sig til projektet når ny lovgivning på
området skal formuleres. UNACOH er en god samarbejdspartner og vi er i tænkeboks om
nye projekter når aktuelle afsluttes.
Kviksølv projekter
Advocacy projektet ”New Horizon – mercury free gold mining” sluttede i 2018. Vores to
partner organisationer i Uganda har samarbejdet omkring prøvestationer, hvor der har været
afholdt flere besøg af partnerorganisationen fra Filippinerne for at træne ugandiske
guldgravere. Der har været stor aktivitet med at involvere lokale, distrikts og nationale
myndigheder. Vores partnere har været førende i at etablere et samarbejde i det østlige Afrika
om kviksølv fri udvinding i miner. Ligeledes har projektet dannet grobund for opstarten af et
fagligt selskab i Uganda for udvinding fra miner. Projektet blev afsluttet med en national
konference med deltagelse af ministeren for mineraludvinding, politikommissæren fra
mineralpolitiet, distriktsledere, lokale ledere, guldopkøbere og mange guldgravere. Projektet
har lagt grunden til Free Your Mine projektet.
Free Your Mine er kviksølvgruppens nye implementeringsprojekt i Uganda. Vi bygger på det
netværk vi opbyggede med New Horizons. Projektet blev skudt i gang i efteråret 2018 og der
første minier to miner trainings med guldgravere fra filippinerne fandt sted lige efter
årsskiftet
Til sidst skal nævnes vores lille projekt i samarbejde med MedicusMundi i Mozambique. I
2018 var vi på projektbesøg og til en flot konference om folkesundhed i Maputo.
Interkulturel sundhed projekter
Efter mere end tyve år lakker det store sundhedsprojekt med Prodeco mod enden. I projektets
sidste år er mere end 800 traditionelle behandlere blandt indianske guarani- og quechuafolk
blevet trænet i fortalervirksomhed og fået del i de kommunale budgetter. Projektmålet er, at
de traditionelle behandlere forstår den nye sundhedslov og dens muligheder og kan stille
beslutningstagerne til ansvar
Efter en et årig pilot fase, startede vi i august et nyt projekt med KIMHECOP. De har udvidet
projektet til nye distrikter. Projektet inkluderer stadig arbejdet med traditionelle behandlere
og fødselshjælpere, men er nu også udvidet til at arbejde med piger i skolerne. Formålet med
den udvidede målgruppe er at sikre pigerne allerede i en tidlig alder forstår vigtigheden af
god hygiejne og hvilke traditionelle behandlinger, som er farlige. Ydermere sikrer arbejdet
med pigerne at de fortsætter i skolen og opfordrer andre til det samme.
Informationsarbejde
Projektgrupperne sender rejsebreve hjem, som indtil nu er udkommet i Diálogos Nyt. I 2018
udkom bladet kun en gang, og bestyrelsen har besluttet at vi i 2019 ikke trykker Diálogos
Nyt, men i stedet udvikler et elektronisk nyhedsbrev. Foruden det er mere end 4
videnskabelige artikler om pesticid blevet trykt, samt en om kviksølvprojekterne, mange af

dem kan ses på foreningens hjemmeside. Projektgrupperne holder jævnligt oplæg om arbejdet
i syd, både i København, Fyn og Jylland.
Sekretariatet har haft stor glæde af de nye lokaler på Carit Etlars Vej. Lokalerne indbyder til
erfaringsudveksling og dialog. Vi bruger lokalerne til bestyrelsesmøder, projektmøder og i
2018 afholdte vi også et møde for vores medlemmer om Diálogos.
Økonomi
Der har været god balance i økonomien. Pga. de nye projekter har sekretæren kunnet
bibeholde 15 timer om ugen, og budgettet balancerer fint. Rejseudgifter i Danmark har været
meget lavere end vanligt, hvilket jo regnskabsmæssigt set er godt, men måske udtryk for
mindre mødeaktivitet, hvilket jo ikke nødvendigvis er godt. Dog tager elektronisk
kommunikation mere og mere over. Alt i alt har det balanceret fint i år.
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 2019, 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 2019!
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