
 

REFERAT FOR Diálogos ordinære generalforsamling 31. marts, 2019, København. 
Til stede 15 voksne, 3 børn. 
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1. Valg af dirigent og referent 

Louise blev valgt som dirigent. Annie blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet, og indkaldt i henhold til vedtægterne, den 28. januar 2019, 
pr. e-mail og via post til de medlemmer, som ikke har en e-mail. Dirigenten konstaterede at de 
tilstedeværende har betalt kontingent og ingen havde medbragt fuldmagter fra andre medlemmer. 

 
2. Beretning fra bestyrelsen 

Louise læste bestyrelsens beretningen op.  

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 decentralisering af magten i Nepal har givet 
mulighed for at projektet kan præge lokal administrationens udmøntning og retningslinjer 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. 
 
NPHE 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. 
Mine 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. 
 
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 12 videnskabelige 
artikler om pesticid blevet trykt, mange af dem kan ses på foreningens hjemmeside. 
Projektgrupperne holder jævnligt oplæg om arbejdet i syd, både i København, Fyn og Jylland. 
 
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! 
 

Kommentarer til bestyrelsens beretning 

Sofie fra kviksølvgruppen nævnte at gruppen har holdt flere oplæg i 2018 om kviksølvprojekterne, 
blandt andet på Aalborg Universitet i Sydhavnen målrettet studerende og undervisere på Techno-
antropologi uddannelsen. Louise tilretter årsberetningen og sætter den på hjemmesiden.  

3. Beretning fra projektgrupper 

PLAGBOL-projektet slutter ved årets udgang efter næsten 18 års samarbejde om pesticid. 
Det er et 3-årigt projekt i fase to, som har fokus på den indirekte udsættelse ved 
pesticidforgiftninger, som fødevaresikkerhed, forbrugere og pesticidemballage.  Projektet 
bevirker at der er færre tilfælde af forgiftninger af dyr og mennesker og husstandens økonomi 
forbedres, når bønderne lærer at bruge pesticider i mindre mængder. Projektmedarbejderne 
arbejder med brugt emballage og involverer kommunerne aktivt, de stiller egne teknikere til 
rådighed og bønderne ændrer adfærd. Tom emballage afleveres i de opstillede beholdere, som 



igen omstøbes til hegnspæle. Det er lykkes Plagbol at lave et samarbejde med Swiss Contact, 
om et mindre projekt, omkring pesticiderester i fødevarer. Det er deres håb at projektet kan 
bringe et større samarbejde med sig. 

 
Projektgruppen ønsker at arbejde videre med en ansøgning om kviksølvfri guldminedrift i 
Bolivia. Ansøgningen forventes afleveret i september-runden til CISU. Gennem ICOH har vi 
fået en passus tilføjet FN's deklaration om bekæmpelse af TB, at regeringer også skal at gøre 
en særlig indsats overfor minearbejdere der pga. udsættelse for kvartsstøv i minerne har en 
mange gange forøget risiko for at få TB og give TB videre til familie og venner. Dette kan 
inkluderes i kommende projekt ved at lave støvmålinger i minerne og ved knusning af 
malmen og prøve ved våd-metoder at mindske støvniveauet for at forebygge støvlunger og 
dermed TB. 
 

 
 

UNACOH-projektet er i 3. fase og stopper sidst i 2010. Projektet 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, forbrug og 
fødevaresikkerhed. Projektet laver kampagner om sprøjtemidler, publicerer artikler og 
projektets materialer bruges i landbrugsministeriet. Der arbejdes både med bønder, 
sundhedspersonale, og dels er det geografiske område udvidet, dels arbejder projektet mere 
politisk, om forbrugersundhed og kemiske laboratorier. 
 
NPHF – ICOEPH Pesticidprojektet i Nepal er et 2 ½ års projekt, på 2 millioner i samarbejde 
med ICOEPH, som startede i 2017. Det er i fase 2 og slutter i 2020. Dialogos har pga. CISUs 
nye omsætningsloft ikke haft mulighed for at søge penge til en ny projektfase, derfor har 
ICOEPH lavet ansøgningen. Erik og Annie har netop været på projektbesøg. Der er stadig en 
god energi blandt de ansatte, den unge kvindelige leder gør meget ud af at gøre arbejdspladsen 
kvindevenlig og tilbyder fleksible arbejdstider, yoga, menstruationsbind m.m. Det er ret 
kontroversielt i Nepal, hvor menstruation er tabubelagt og kvinder og især unge piger 
betragtes som urene under perioden. Projektområdet blev ved projektstart udvidet fra 5 til 10 
landsbyer, men den politiske decentralisering af magten i Nepal har bevirket, at 
projektområdet nu omfatter 25 Wards, som omfatter et støtte administrativt set up, men også 
mulighed for at projektet kan præge udviklingen af den lokale administration. Projektet 
samarbejder med farmers, farmers Field school, hvor man sammenligner vækstudbyttet. Der 
satses på mødre grupper, som udfører sundhedskontrol i hjemmene, forebygger selvmord, 
professionelle sprøjtere. Projektgruppen arbejder på en ny fase og vil lave en 
projektansøgning til september. 

 
Advocacy projektet ”New Horizon mercury free gold mining” I Uganda sluttede i 2018. 
UNACOH og NAPE var partnere i projektet fra Klima og Miljø puljen. Projektet har lagt 
grunden til Free Your Mine projektet og dannet grobund for opstarten af et fagligt selskab i 
Uganda for udvinding fra miner. Projektet fik besøg fra Filippinerne, af en en lille faglig 
dygtig gruppe, som har været med til at kapacitetsopbygge minearbejderne i Uganda. 
Projektet blev afsluttet med en national kongres med deltagelse af ministeren for 
mineraludvinding, politikommissæren fra mineralpolitiet, distriktsledere, lokale ledere, 
guldopkøbere og mange guldgravere. Projektet har ligeledes bevirket at der er lavet en 
interesse organisation for minearbejdere i Uganda. 



Free your mine-projektet i Uganda har været i gang siden september 2018. Den første 
træning er gennemført, hvor der er uddannet 30 certificerede guldgravere. Advocacy-
aktiviteterne er ikke ligeså tydelige, som i det første projekt, men der er samarbejde med 
myndigheder, og man arbejder med grundloven og minearbejderes rettigheder.  
 
Mozambique arbejder Diálogos sammen med Medicos Mundis. Projektet er et 4. årigt 
projekt. Diálogos træner minearbejdere i at bruge metoden, men de mangler ressourcer. Det er 
svært at samarbejde med andre organisationer.  Medicos Mundis har ikke levet op til deres 
mål. Hele proceduren vidner om at vi i Diálogos burde have en strategi for 
samarbejdspartnere, 
 

Efter 25 års samarbejde slutter Prodeco-projektet i Bolivia. Vi har fået forlænget med en 4 mdr. No 
Cost Extension, til konsolidering af processer. Der blev lavet slutevaluering i oktober, af den 
bolivianske konsulent Kathia Ferrufina. Prodeco arbejder videre med begrebet modstandsdygtighed, 
og har fået et lille FN-projekt, men det er tvivlsomt om Prodeco kan overleve uden projekter med 
Diálogos.  Projektgruppen fik afslag fra CISU. på at lave et partnerskabserfaringsopsamling-
seminar. Ligeledes på at lave en publikation.  

 

Efter en et årig pilot fase, startede Dialogos et nyt tre årigt projekt op i år med KIMHECOP i 
Uganda. Projektet arbejder med traditionelle behandlere og fødselshjælpere, men er udvidet til 
at arbejde med piger i skolerne om god hygiejne. I projektgruppen bruger de den forskellige 
faglighed under projektbesøg. Louise har været på projektbesøg og arbejdet med at lave 
elevatortale, så medarbejderne bliver dygtigere til at sælge deres organisation, for det er svært 
at skaffe penge til Moroto.  
 
Alain spurgte ind til, hvordan projektet har arbejdet med advocacy og om gruppen udveksler 
erfaringer med andre projektgrupper om advocacy. Alain vil gene være facilitator for en 
tværfaglig læring, som kunne åbne op for at involvere andre i DK. 
 

4. Godkendelse af årsregnskab 

Årsregnskabet blev gennemgået af Inger. Fremover vil Inger bede om separate linjer for løn for 
Annie og Lene. Vores egenkapital er forøget med 33.771 kr. I alt står der 700.057 kr. i egenkapital. 
Foreningen har et mål om at egenkapitalen helst ikke må komme under 500.000 kr., det mål holder 
vi. Foreningen har modtaget en del administrationsbidrag, fra projekterne i 2018, samt driftsmidler 
fra Slots og Kulturstyrelsen.  I 2019 modtager foreningen færre penge i administrationsbidrag, hvis 
de nuværende lønudgifter fastholdes, vil der i 2019 være et underskud på minus 126.100 kr. 
Bestyrelsen må tage stilling til, om timerne skal justeres eller om der skal bruges af egenkapitalen, 
da der ikke er lønmidler nok til at Lene og Annie forsætter med sammen normering. Der var bred 
enighed om at foreningen har brug for medarbejdernes kompetencer, selvom de koster. 

 
5. Fastlæggelse af kontingent Generalforsamlingen besluttede at fastholde de nuværende satser: 
Husstand 200 kr. Almindeligt 150 kr. Stud. 75 kr. 



 
6. Godkendelse af budget 

Den kritiske revisor Jesper Bernt Madsen har endnu ikke haft regnskabet til gennemsyn. 
Bestyrelsen godkender derfor budgettet med det med forbehold at Jesper godt må have 
bemærkninger, men ikke forbehold. Budgettet er derfor ikke underskrevet endnu af bestyrelsen. 

 
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 18. marts. 2019 

Ingen indkomne forslag 

 
8. Valg til bestyrelse (på valg Katja, Erik samt suppleantposter) 

I henhold til vedtægterne er to bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år, og tre 
bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år. Foruden de to bestyrelsesmedlemmer skulle der vælges to 
suppleanter.  Katja og Erik genopstillede. Resultatet blev at Camilla Hjortdal Sindahl og Margrethe 
Smidth blev valgt som suppleanter. Marie Brasholt trådte ud efter mange års bestyrelsesarbejde. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. 

 
9. Valg af kritisk revisor 

Foreningen ønsker at bibeholde som Jesper Bernt Madsen som kritisk revisor. 

 
10. Eventuelt 

Ø Sekretariatet skal forsat skrive ud til bestyrelsen om nye kurser i CISU og evt. minde 
bestyrelsen om det når kursusfristen nærmer sig. Samtidig kan der annonceres på 
Facebook. 

Ø Vi vil opfordre CISU til at lave et kursus om bæredygtighed og diskutere hvordan vi 
som organisation opfatter begrebet. 

Ø Advocacy-diskussionen vil bestyrelsen arbejde videre med  
 
 

 
 


