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TILLYKKE MED JUBILÆET
Kære læser

Velkommen til dette 

Jubilæumsnummer af Diálogos Nyt, 

hvor vi fejrer at Diálogos i 25 år har 

arbejdet med at fremme sundhed 

og begrænse forurening i fattige 

lande. Bladet er i et flot nyt design 

og fuld af spændende beretninger fra 

projekterne før og nu. Nogle artikler 

peger frem, som Spirebakken side 

18. Andre skuer tilbage på flotte 

præsentationer, der viser at Diálogos 

i 25 år har været pioner i dansk 

ulandsbistand. Nobelprisen i økonomi 

i år gik netop til økonomer, som 

har påpeget vigtigheden af at man 

videnskabeligt dokumenterer effekten 

af bistandsprojekterne, for derefter at 

bygge videre på succeserne. Det har 

Diálogos gjort i årevis. Se artiklen om 

Diálogos i medierne på side 30.

Diálogos arbejder inden for rammerne 

af FNs verdensmål. Gennemgående 

for alle projekterne er mål 3 om at 

sikre et sundt liv for alle. Projekterne 

om kviksølvfri guldudvinding og 

miljøvenlige dyrkningsmetoder er 

især fokuserede på delmål 3.9 om 

væsentligt at reducere antallet af 

dødsfald og sygdomstilfælde som følge 

af udsættelse for farlige kemikalier 

samt luft-, vand- og jordforurening. 

Projekterne om interkulturel 

sundhed arbejder med delmål 3.c om 

at opnå en væsentlig forøgelse af 

sundhedsfinansiering og rekruttering, 

udvikling, uddannelse og fastholdelse 

af sundhedsarbejdsstyrken i 

udviklingslande. Fælles for alle 

projekterne er, at de gennem 

partnerskaber giver stemme til de 

mest udsatte grupper i de fattigste 

lande. Guldgravere, bønder og 

sundhedspersonale bliver klædt på til 

at kæmpe for deres rettigheder ved 

at deltage i demokratiske processer 

lokalt, nationalt og internationalt, helt 

i tråd med verdensmål 16 og 17 om 

stærke institutioner og partnerskaber. 

Verdensmålene har givet os et fælles 

sprog til at diskutere bæredygtig 

udvikling både i Danmark og i 

projektlandene.

En forening er en organisk størrelse og 

helt afhængig af sine medlemmer. Jeg 

vil her udtrykke min taknemmelighed 

over, at så mange finder det vigtigt 

at støtte op om Diálogos. Tusinde 

tak til alle jer medlemmer, og til de 

aktive i foreningen som udviser stor 

entusiasme. Det er en flot indsats, 

i betragtning af at i alle har en travl 

hverdag med job, studier, familie 

og venner. Jeg er fuld af beundring. 

STORT TILLYKKE med de 25 år, og 

længe leve Diálogos.
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HVEM ER?   WHO IS?   QUIEN ES?

/

Diálogos er en dansk frivillig 

organisation, der arbejder med at 

fremme folkesundhed i Bolivia, 

Uganda, Nepal og Mozambique.

Vi arbejder sammen med lokale 

partnerorganisationer, som er aktive 

blandt samfundets græsrødder. 

Mange medlemmer i Diálogos er 

læger, miljøspecialister, geologer, 

antropologer, forskere og andre med 

faglige kompetencer og erfaringer, 

der kan bidrage til lave projekter af høj 

kvalitet. 

Diálogos’ fokusområde er samspillet 

mellem sundhed, kultur, arbejdsmiljø 

og miljøforurening. Diálogos omsætter 

for godt 6 millioner kroner om året 

og er primært finansieret af danske 

udviklingsmidler.

/

The Danish NGO Diálogos is working to 

improve public health in Bolivia, Uganda, 

Nepal and Mozambique. We collaborate 

with local partner organizations 

characterized by social activism at the 

grass-root level. 

Many members in Diàlogos are medical 

doctors, environmental planners, 

geologists, anthropologists, researchers 

and others with skills and experience 

that contribute to high-quality projects. 

The focus of Diálogos is the interplay 

between health, culture, occupational 

health and environmental pollution. 

Diálogos administers a budget of almost 

1 million USD a year mainly funded by 

the Danish Ministry of Foreign Affairs.

/

Dialogos es una ONG danesa, cual 

trabaja para mejorar la salud en 

países como Bolivia, Uganda, Nepal y 

Mozambique. Nuestras contrapartes son 

organizaciones acticas en la sociedad 

civil local. 

Los miembros de Dialogos son 

médicos, ingenieros ambientalistas, 

antropólogos, geólogos, científicos y 

otros profesionales. La competencia 

profesional de los miembros de Dialogos 

elevan la calidad de los resultados de los 

proyectos. 

El área donde enfoque su trabajo es 

la interacción entre la salud publica, 

interculturalidad, salud ocupacional y 

la contaminación del medioambiente. 

Dialogos administra proyectos por 

1 millón del dólares anualmente, 

principalmente financiado por los fondos 

de desarrollo del gobierno danés.
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HISTORIEN OM DIALOGOS

“Mine minder om gamle dage handler 

om heste, Miguel, Carlos, samtaler 

på lange køreture, cocatygning 

og at skide i mørket og antænde 

toiletpapiret bagefter”’

 

Diálogos Nyts redaktion har bedt 

stifterne af Diálogos Erik Jørs, Jesper 

Bernt Madsen og Jens Peter Bregnballe 

om at fortælle, hvordan Diálogos 

opstod - Diálogos skabelsesberetning. 

Erik

Diálogos blev dannet, fordi vi var 

blevet forelskede - i Bolivia. Vi så det 

frugtbare samarbejde med mennesker, 

vi havde mødt i vores arbejde for IMCC, 

Folkekirkens Nødhjælp og Danida rundt 

om i verden i Bolivia, Guinea Bissau, 

Peru, Indien og Nicaragua. Vi havde lyst 

til forsat at samarbejde med kolleger og 

interessegrupper i udviklingslandene for, 

på trods af fast arbejde i Danmark, at 

kunne være med i et solidaritetsarbejde 

til sikring af verdensfreden gennem 

forbedret sundhed og miljø. 

Diálogos blev til på den stiftende 

generalforsamling på Samsø i 1993. 

Miguel Isola stiftede samme år Prodeco 

i Bolivia. Derefter skrev vi sammen et 

spændende projekt om traditionel og 

vestlig sundhed i Andesbjergene. Vi 

søgte penge, og fik dem i 1994 – det 

første Diálogosprojekt var født. 

Dialogos er nu på 25. år fortsat drevet 

af frivillighed og solidaritet med de 

svageste i verden, og det tror jeg på, 

vi kan blive ved med. Behovet for 

mellemmenneskelig forståelse, ansvar 

og solidaritet er ikke blevet mindre med 

årene. 

 Jesper

Inter-kulturel sundhedsprojekterne 

har udviklet sig gennem årene 

fra at være uddannelse af lokale 

barfodslæger i udvalgte landsbyer til 

at være hjælp til organisering af de 

traditionelle helbredere og støtte til 

at få dem godkendt af de officielle 

sundhedsmyndigheder i hele delstaten 

Chuquisaca. Mange steder er de nu på 

kommunebudgettet og har kliniklokaler 

på det lokale hospital. 

 

I 90´erne var infrastrukturen elendig. 

Miguel skulle dagligt have opdateret 

vejenes tilstande. Var der jordskred på 

grund af regn, kunne vi komme frem 

med bil eller blev det til hest i stedet? 

Et besøg i en fjerntliggende landsby 

kunne tage et par dage. Vi skulle ride 3-5 

timer i adstadigt tempo og ofte krydse 

floden flere gange i vand til midt på 

hestens mave. Ofte måtte vi overnatte i 

landsbyerne og disse ophold med lejrbål, 

cocatygning og øl står stadig som en 

tydelig varm oplevelse. 

 

Jens Peter

Lige nu kan jeg fornemme varmen fra 

solen i min patio i huset i Villa Serrano, 

hvor jeg netop har hængt min sovepose 

op på tørresnoren, for at lopperne ved 

varmens ubehag kan hoppe af. Det er nu 

26 år siden – i 1993. 

Jeg var med IMCC i Bolivia og var lige 

kommet hjem fra et landsbybesøg i El 

Norte – det allerfattigste område – uden 

elektricitet, indlagt vand og veje. På 

højderyggen lå et par landsbyer med 

udsigt over den majestætiske Rio Grande 

– Amazondeltaets udspring. Her havde 

vi vaccineret og holdt sundhedsforedrag 

– og superviseret sundhedspromotorer 

(barfodslæger). Jeg savner ord til at 

genfortælle hvor dyb dette områdes 

fattigdom var. En 7-årig dreng var faldet 

på en skarp klippesten, og havde fået 

skåret sin langfinger af. Faderen tiggede 

og bad, om jeg ikke kunne betale fem 

kroner til penicillin. I nabolandsbyen var 

der koleraepidemi, og folk var begyndt 

at dø. Medens landsbybeboerne vågede 

over de afdøde og tog afsked, lå flere og 

var døende. 

Tilbage i patioen i Villa Serrano, hvor 

solen nu var gået ned, og jeg stod træt 

og udmattet og vaskede op i mørket 

efter aftensmaden. Pludselig lød en 

larm ude fra gaden, hvor jeg kunne høre 

en bil standse. Det bankede tungt på 

porten. Jeg åbnede og udenfor stod Erik, 

Frank og Elisabeth. De havde kørt en 

maratontur og rejsens støv sad i deres 

tøj. Kinderne var fulde af coca-blade. Alle 

snakkede grinende og larmende om de 

mange oplevelser af forundersøgelsen 

til et projekt med Miguel Isola, som nu 

skulle skrives. Min træthed forsvandt 

som dug for solen. ”Vil I være med til 

at lave en NGO, når I kommer hjem” 

spurgte Erik.
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DIALOGOS' TIDSLINJE

1994
1996

2000

2003

2005

Diálogos’ første projekt. Den lokale partner 

er NGO’en Prodeco i Bolivia: Organisering 

og uddannelse af barfodslæger, dyrkning af 

grøntsager og proteinrige afgrøder.

Via Operation Dagsværk på Færøerne 

lavede Diálogos et værkstedsprojekt i 

Bolivia, hvor eleverne fik færdigheder i 

metalsløjd, træsløjd, syning, el og mekanik.

Interkulturelt sundhedsprojektet med den 

lokale NGO Prodeco opstartes i Bolivia. 

Første mini-projekt i Nepal i Ghorekhani-

Kerung-Tapting.

Samarbejdet med Andebølle 

Ungdomshøjskole starter, de unge rejser til 

Bolivia og besøger vores projekter.

Projekt om biavl i Bolivia. Selvom projektet 

varede få år, satte det sig mange spor, og 

biavlerne indsamler fortsat honning.

Indianske vævere fra Bolivia inviteres til 

Danmark.

1999

2002

2008

Første sundhedsprojekt med partneren 

CIMES i Bolivia. Projektet blev løbende 

finansieret gennem de næste 13 år.

Samarbejdet med den internationale 

organisation for arbejdsmiljø-medicinere 

(ICOEPH) og den bolivianske NGO Plagbol 

etableres. Dette bliver startskuddet 

til pesticidprojektet i Bolivia, som blev 

løbende finansieret gennem de næste 17 år.

Dialogos starter interkulturelt 

sundhedsprojekt i Nepal med Young Star 

Club. Der dannes lokale sundhedskomiteer, 

og lokalradioen styrkes.

Diálogos’ ungdomsgruppe dannes. De 

efterfølgende 6 år rejste unge Diálogos-

volontører til Nepal og Uganda. Pengene 

skaffede de selv ved salg af bl.a. suppe og 

smykker.

Opstart af interkulturelt sundhedsprojektet 

i Uganda med partneren KATHES i 

Karamoja-provinsen. Projektet er stadig i 

gang.

De indianske vævere, som kom til Danmark 

i 2005, har inspireret danske vævere, og Egil 

Hoydal rejser rundt i Bolivia med 30 danske 

vævere. 2010
Diálogos’ ungdomsgruppe laver 

børnehjemsprojekt i Uganda.

2009
Pesticidprojektet i Uganda etableres 

i samarbejde med den lokale NGO 

UNACOH, lokale bondeforeninger, 

Makerere Universitet, Sundheds-, Miljø-, 

Arbejds- og Landbrugsministerierne og 

undervisningssektoren. Projektet er stadig 

i gang.
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2012

2013

2015

2016

2018

2019

Vicesundhedsministeren fra Bolivia, som 

startede sin karriere i et Diálogos-projekt, 

besøger Danmark.

Pengeregn! Pesticidprojekterne i Uganda 

og Nepal samt sundhedsprojektet i Uganda 

forlænges med 3 år hver.

Tre agronomer fra pesticidprojekterne i 

Nepal, Uganda og Bolivia mødes i Danmark 

til erfaringsudveksling.

Nyt 3-årigt projekt med Prodeco om bedre 

folkesundhed i Bolivia.

Sundhedsprojektet i Karamoja i Uganda får 

ny bevilling til 3 år.

Guldprojektet i Uganda ’Free Your Mine’ får 

3-årig bevilling.

En stor ansøgning er indsendt og 

flere mindre er på vej. Se artiklerne i 

Spirekassen.

Siden 1994 har Diálogos fund raised mere 

end 60 mio. kr. til projekterne.

2011

2014

2017

Guldprojektet i Filippinerne og 

pesticidprojektet i Bolivia financierers 

i endnu 3 år. I Bolivia skiftes fokus til 

bekæmpelse af insekter og indsamling af de 

mange tons pesticidemballage, som årligt 

smides i naturen.

Guldgruppen etableres. I samarbejde 

med den lokale NGO Bantox opstarter 

Diálogos et projekt i Filippinerne med 

kviksølvfri udvinding af guld, undervisning 

af guldgravere og sundhedspersonale, 

engagering af civilsamfund mv. Projektet 

i Filippinerne fortsatte i 6 år, indtil landet 

blev ”for rigt” til at modtage ulandsbistand 

fra Danmark.

Brandbjerg højskole i Bolivia i 3 uger.

Pesticidprojekterne i Uganda og Bolivia 

genfinansieres for 3 år.

Sundhedsprojektet i Uganda får 1 mio. 

kr. til at skabe samarbejde mellem 

traditionelle fødselshjælpere og det 

officielle sundhedsvæsen.

Guldgruppens nye projekt i Uganda ’New 

Horizons’ opstartes i samarbejde med 

den velkendte lokale partner UNACOH. 

Guldgravere fra Uganda og Filippinerne 

kommer til Danmark for at deltage i den 

internationale MinOSH konference om 

sikkerhed i minedrift. Prækonferencen 

for Diálogos og guldgraverne foregår på 

campingpladsen i Thyborøn. 

Samarbejde med Moesgaard Museum 

om UNESCO-kasser: et skoleprojekt om 

sygdom og sundhed i Bolivia.
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SPØRGSMÅL TIL FORMÆNDENE
Lise Josefsen Hermann har stillet fire 

spørgsmål til nuværende og tidligere 

formænd. 

Hvad er den vigtigste forskel Diálogos 

har været med til at gøre?

Margrethe Smidth

(nuværende formand)

Der er mange. Diálogos var én af de 

første, hvis ikke den første NGO i 

Danmark, der sammen med de lokale 

partnere dokumenterede effekten 

af samarbejdet og projekterne 

i videnskabelige artikler. Der er 

udklækket parlamentsmedlemmer 

fra Diálogos’ projekter både i Uganda 

og Bolivia, i Bolivia var en tidligere 

vicesundhedsminister endda startet i 

et Diálogosprojekt. Vi har skabt lokal 

og global opmærksomhed omkring 

nedbringelse af brug af pesticider, 

sat fokus på en konkret metode til 

at nedbringe brugen af kviksølv ved 

guldudvinding, og i de interkulturelle 

sundhedsprojekter vist, at man kan 

benytte den lokale sundhedstilgang, 

som trædesten for vestlig medicin. Jeg 

synes, at Diálogos’ projekter lever op til 

vores mission om at øge sundheden for 

befolkningen og sikre et sundt miljø. 

 

Louise Hindenburg

(formand 2017-2019)

Diálogos har givet folk i 

udviklingslandene en stemme og 

mulighed for bedre sundhed.

 

Marie Brasholt

(formand2003-2005 og 2007-2016)

Jeg synes, at Diálogos har været med til 

at gøre mange forskelle. Vi var én af de 

første organisationer, der konsekvent 

arbejdede gennem lokale partnere 

fremfor med udsendte danskere - nu 

er det mainstream. Gennem vores 

projekter om interkulturel medicin har 

vi været med til at forbedre samarbejdet 

mellem forskellige sundhedsudbydere, 

og med miljøprojekterne har vi sat 

væsentlige problemer på dagsordenen 

og vist, hvordan man kan løse dem. 

Endelig har vi aktiveret specialister, der 

ikke nødvendigvis ellers ville have lavet 

udviklingsarbejde, i projektarbejde.

 

Erik Jørs

(Diálogos første formand 1993-2003 og 

efterfølgende igen 2005-2007 og 2016-

2017)

Diálogos' projekter har særligt 

gjort forskel på tre måder: Ved at 

fremme mellemfolkeligt samvirke, 

styrke målgruppers organisering og 

viden, og ved gennem videnskabelig 

dokumentation at påvirke lovgivning og 

praksis på nationalt niveau i de lande, vi 

er engagerede i.

Hvad har du fået ud af dit engagement 

i Diálogos?

Margrethe

Fællesskab omkring det arbejde, som jeg 

holder af også i hverdagen - forskning 

i hvad der virker. Projekter, der reelt 

gør en forskel for de mennesker, vi 

samarbejder med, og deres sundhed. 

Fantastiske rejser til lande, hvor jeg 

har rejst med og mødt engagerede, 

spændende mennesker, der har beriget 

min hverdag.

Louise

Udover mange gode stunder i ind- 

og udland med skønne mennesker 

har Diálogos lært mig en masse om 

organisationsarbejde, projektudvikling 

og implementering af projekter. 

Marie

Netværk, gode venner, en oplevelse af 

at være med til at gøre en forskel – og 

erfaring som jeg har kunnet bringe med 

videre i mit professionelle liv i Danmark 

(og nu i en stilling, hvor jeg også arbejder 

internationalt).

Erik

Gennem Diálogos har jeg fået 

mulighed for at øge min erfaring 

om forebyggelse af forgiftninger og 

miljøforurening i samarbejde med 

kolleger og interesseorganisationer 

i lavindkomstlande. Derigennem 

har jeg været med til at muliggøre 

global fortalervirksomhed for de 

problemstillinger, vi arbejder med, ved 

undervisning og kursustilrettelæggelse 

som klinisk lektor på SDU, AU og KU. 

Jeg har kunnet deltage i internationale 

netværk i WHO og ICOH. Og så har 

jeg fået mulighed for formidling på 

konferencer og i fagtidsskrifter.

Hvad var din baggrund for at engagere 

dig i Diálogos?

Margrethe

Lysten til at arbejde sammen med andre 

nationaliteter efter mange år i udlandet. 

At bruge min forskererfaring til at gøre 

en forskel for folk i lavindkomstlande i 

et samarbejde, hvor vi skaber fornuftige 

resultater.

Louise

Jeg havde været udsendt til Bolivia 

med IMCC (studenterorganisation) 



Nej nej, det er jo en 
redningsbåd! Den skal 
redde folk i nød. Det 
er en norsk nord-
landsbåd. Vi kan slå 
det op!

SomepediA
Nordlandsbåd : et 
ægte vikingeskib

Det er jo 
ikke en 
redningsbåd!

Hvorfor mon Dialogos logo er 
et vikingeskib? Var vikingerne 
ikke sådan nogle der sejlede ud 
og plyndrede og voldtog?

   Er det ikke 
et lidt mærkeligt signal at 
sende til vores samarbejds-
partnere?

Nåh pyt med det. Ingen af 
vores projektlande Bolivia, 
Nepal eller Uganda har 
adgang til havet. De ved 
ikke så meget om både!

- striben
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og brændte for at arbejde mere med 

udvikling. I Diálogos er det muligt at 

kombinere dette med arbejde og familie. 

Marie

Helt oprindeligt lysten til at arbejde 

videre med udviklingsprojekter efter selv 

at have været udsendt. Og så blev jeg 

hængende, fordi det bare altid har givet 

rigtig god mening, det vi laver.

Erik

Lige dele et ønske om at gøre en forskel, 

en følelse af forpligtigelse overfor 

Bolivias befolkning efter flere års arbejde 

i Bolivia for IMCC og udlængsel.

Hvad gør Diálogos til "noget særligt"?

Margrethe

Engagerede folk, der er bevidste om 

deres faglighed, er vant til at bruge den, 

og gavmildt deler den i projekterne med 

vores samarbejdspartnere. Dynamikken 

i projektgrupperne, hvor der også deles 

ud af erfaringer i samarbejdet med alle 

gruppemedlemmer, studerende, erfarne 

folk – nye som gamle i gårde.

Louise

Diálogos er fagligt forankret – ud over 

folk med organisationserfaring som mig 

har vi fagfolk i vores grupper: Læger, 

agronomer, geologer osv.

Marie

All of the above. Og så er det “noget 

særligt”, at en NGO med vores størrelse 

har formået at få den impact, vi har, ikke 

blot lokalt men også på nationalt og 

endda internationalt niveau.

Erik

I Diálogos har du mulighed for at udføre 

et stykke frivilligt solidaritetsarbejde på 

højt fagligt niveau i lavindkomstlande, 

der kan påvirke nationale og globale 

forhold, samtidigt med at du kan 

opretholde et arbejds- og familieliv i 

Danmark.

Tegnet af Olivia Køster-Lahmy
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REJSEBREV FRA NEPAL
Antropolog Annie Oehlerich og læge 

Erik Jørs var på projektbesøg i Chitwan 

i Nepals lavland i februar 2019. I 

samarbejde med den internationale 

organisation for arbejdsmiljø-medicin 

og folkesundhed (ICOEPH) og den 

lokale NGO Nepal Public Health 

Fundation (NPHF) har Diálogos 

gennem en årrække søgt at forebygge 

forgiftninger og forurening med 

pesticider i landbruget.

Af Erik Jørs & Annie Oehlerich 

“What kind of a doctor are you?” 

spørger den nepalesiske bonde Erik Jørs, 

“doctor for plant or doctor for animals”. 

“I am more a doctor for humans”, 

lyder svaret.  På farmer field schools 

bliver bønderne uddannet i integrated 

pest management. Skolen foregår i 

det fri, ude på marken. Spørgsmålet 

er forståeligt nok, for Erik har lige 

berettet om sprøjtemidler og deres 

negative effekter på dyr og planter. Vi 

sidder alle under en orange presenning, 

som dækker for den skarpe sol, men 

giver mig associationer til Roskilde-

festivalens logo. Bonden sidder på 

sin orange presenning, på jorden i 

skrædderstilling, sammen med 15 andre 

bønder. Kvinderne i farvestrålende 

sarier, mændene med den traditionelle, 

vævede herrehat i flotte mønstre. Erik 

og jeg har hver fået en hvid plastikstol 

tildelt. Spredt på jorden ligger skilte 

på nepalesisk, som vores venner fra 

NPHF bruger til at mærke de forskellige 

afgrøder med.

 

Projektet har fokus på at forebygge 

sprøjtemiddelforgiftninger i Nepal. 

Et tværfagligt samarbejde med 

landbrug, sundhedsvæsen og 

uddannelsessystem med det formål at 

forebygge forgiftninger og forurening 

er oprettet. Projektet bakkes op af 

bøndernes organisationer, universiteter 

og ministerier. Deltagerne i farmer field 

schools er private pesticidsælgere og 

professionelle sprøjtere.

Vi besøger de 20 registrerede 

professionelle sprøjtere i sognet. Bag 

ved en bue lavet af bananpalmer, der 

er flettet sammen i toppen, står et lille 

hvidkalket hus, hvor familien bor; mand, 

kone og tre døtre. Sønnen er gift og 

flyttet hjemmefra. Manden har sprøjtet 

gennem 15 år. Han er selvlært og kunne 

førhen let tømme op til 40 tanke på en 

dag. Det tog ca. 15 minutter pr. tank, 

fortæller han, og han tjente mellem 45 

og 70 rupees pr. dag. Han brugte især 

neurotoksiske pesticider mod insekter. 

Han viser os en blå flaske Nooran 505 
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med insektgiften Chlorpyrifos, som han 

plejede at sprøjte med. Det er forbudt 

at bruge i Danmark. Beskyttelse har 

han aldrig bekymret sig om før, højst et 

par handsker, men han mener ikke at 

have haft symptomer på forgiftninger. 

Sprøjteudstyret og pesticiderne 

er dyrebare, og derfor gemte han 

det før under sengen om natten, til 

stor irritation for konen. Hun sidder 

storgrinende i grønne løse bukser og rød 

tunika i den klassiske skrædderstilling 

på jorden. Manden har taget plads på 

en træseng, der står uden for huset og 

fortæller, at kurset i håndtering af farlige 

sprøjtemidler var en øjenåbner for ham. 

Bag ved døren står en af hans døtre i en 

rød sari og lytter med. ”Jeg stoppede 

med at sprøjte øjeblikkeligt efter jeres 

kursus. Jeg fandt ud af, hvor farligt det 

var”. Konen nikker. ”Hvad med dig, 

sprøjtede du også?” spørger jeg. ”Nej” 

udbryder hun, ”det stinker”, og tager 

sig demonstrativt til næsen, mens hun 

fortsætter: ”Stor tak til jer. Først efter 

jeres kursus fik jeg sprøjtemaskinen og 

pesticiderne ud af soveværelset. Han har 

ikke villet lytte til mig i mange år”. 

I 2006 endte 10 års væbnet konflikt 

med en våbenhvile, i 2015 fik landet 

en ny grundlov og i februar 2018 en ny 

regering. Den tidligere kommunistleder 

Sharma Oli indgik i en venstreorienteret 

alliance og fik flertal i både over- og 

underhus. Det startede en historisk 

decentraliseringsproces, Nepal blev 

opdelt i syv provinser, 27 kommuner og 

mere end 6.680 wards, som på dansk 

bedst kan oversættes med sogne. I 

forhold til projektet betyder det, at vi 

inden for samme geografiske område nu 

arbejder i 25 sogne mod de ti landsbyer, 

som projektimplementeringen startede 

med for et par år siden. 

Fløjlsgardinerne hos distriktsformanden 

er lyserøde. Vi er til møde med de 

lokale myndigheder, provinsledere og 

wards-formænd. Mere end halvtreds 

herrer og et par enkelte kvinder sidder 

tæt sammen i rundkreds. Mange af 

de lokale myndighedspersoner er 

samtidig bønder og meget interesserede 

i pesticidprojektet. Det nye 

pesticidforslag, regeringen er kommet 

med, diskuteres. Deltagerne ønsker 

at oprette et fødevarelaboratorium, 

så de kan måle rester af sprøjtemidler. 

En arbejdskomité bliver nedsat for at 

se på mulighederne. Man kan mærke, 

at folk er idealistiske og involverede. 

Projektet blæser med de politiske vinde. 

Det diskuteres, hvordan man uddanner 

specialiseret personale og vedligeholder 

udstyret. En ældre kvinde siger myndigt: 

”Det er let nok at skaffe sig en elefant, 

men man skal også kunne fodre den”.

 

I skumringstimen sidder Erik og jeg 

sammen med projektlederne ved floden. 

Elefanterne går langs vejen, og et par 

krokodiller ligger under flodvandet og 

ser på kanoen, der fragter de sidste 

turister fra Chitwan nationalpark tilbage 

over floden. Vi får popcorn og en en liters 

kold grøn Tuborg hver. Værten spørger, 

om vi er til and? Jo da, nikker vi begge, 

og kort efter ser vi jagten gå på ænderne 

ved brønden. Rap, rap, siger det. Vi 

kan vist godt nå en stor øl mere, inden 

maden er klar. Projektet kører godt, og 

der er grund til at skåle.
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Her  den korte version af historien om, 

hvordan geologen Peter Appel kunne 

få en sten til at græde, og hvordan 

small-scale gold mining blev et 

indsatsområde i Diálogos

Af Peter Appel

For cirka tolv år siden gennemførte 

Grønlands Geologiske Undersøgelse, 

i samarbejde med Grønlands 

Miljøundersøgelser, en kortlægning 

af guldforekomster i Tanzania. Et af 

resultaterne var, at jeg så en lang 

række minearbejdere – small-scale 

gold miners, der på meget primitiv 

vis udvandt guld fra dybe skakter og 

tunneller. Guldmalmen blev knust og 

formalet, så de små guldkorn blev 

frilagt. Et koncentrat af den formalede 

guldmalm blev behandlet med 

kviksølv, der amalgamerer (”opløser”) 

guldet. Guld-kviksølv-blandingen blev 

opvarmet, kviksølvet fordampede, og 

guldet lå tilbage. Det var chokerende 

store mængder kviksølv, der blev udledt 

til miljøet. Dengang var der ingen, som 

havde regnet seriøst på guldgraveres 

andel i den globale kviksølvudledning. 

I dag anslår UNEP (FN’s miljøagentur) 

at small-scale gold miners bidrager 

med 37% af verdens årlige udledning af 

kviksølv.

Mit arbejde med small-scale mining 

bragte mig til Filippinerne sammen 

med Rasmus Køster-Rasmussen. Vi 

fik kontakt til en gruppe guldgravere i 

Benguet-provinsen, hvor de brugte en 

metode uden kviksølv. Planen var i første 

omgang at lave en minearbejderskole, 

hvor guldgravere fra Benguet kunne 

lære andre filippinske guldgravere den 

kviksølvfri metode. Det kneb dog med 

at få midler til et projekt. Det er nu 

10 år siden, at Rasmus og jeg mødtes 

med bestyrelsen for Diálogos for første 

gang. Da jeg havde tegnet og fortalt om 

forholdene for small-scale gold miners 

og om den store fare for 

kviksølvforurening af kloden, udbrød 

Marie Brasholt: ”Peter, du kan få en sten 

til at græde. Det må Diálogos gøre noget 

ved”. I dag, 10 år senere, kan Diálogos 

fremvise en række projekter, der med 

stor succes har reduceret forbruget af 

kviksølv blandt small-scale gold miners. 

Derved har Diálogos bidraget til, at der 

er sket en opsigtsvækkende reduktion 

af den globale kviksølvforurening og vist 

en vej frem for guldgravere, regeringer, 

myndigheder og hjælpeorganisationer i 

hele verden.

GULDGRAVERE & KVIKSØLV



13



14

LETTER FROM GA-ANG MINES
Written by Gelli Aiza ”Wanay” S. 

Baluyan, Philippines August 2019

From 2011 to 2014 Diálogos conducted 

the first project about eliminating 

mercury use in a small-scale gold miner 

community, in corporation with our 

local partner organisations Bantoxics, 

Benguet Federation of Small-Scale 

Gold Miners and Banao Bodong Tribal 

Association Inc. (BBTAI). Aiza Wanay was 

nurse in the local health center when 

she became part of the project in 2011. 

Aiza has worked as gold miner and a 

gold buyer, and she is a certified nurse. 

Rasmus contacted her to get an update 

from Ga-ang.

The miners in Ga-ang Mines have been 

practicing small-scale gold mining since 

the early 1980’s. The mining area is 

located in the ancestral domain of the 

Banao Tribe of Balbalan, Kalinga; the 

Banao nurtures the Balbalasang National 

Forest Park, which remains one of the 

most bio-diverse sites in the country. 

From the beginning, the miners used 

mercury for gold extraction. After some 

years, the Ga-ang miners became aware 

that mercury is dangerous to human 

health. However, they did nothing about 

it as they did not know how to protect 

themselves from mercury, and the 

mercury method was the only method 

they knew of for extracting gold.

In 2011, the BBTAI collaborated with 

Diálogos, Bantoxics and Benguet 

Federation of Small-Scale Gold Miners 

in a project “Mercury Reduction” with 

funding from Denmark. Through this 

project, the miners were trained with a 

new technology in gold extraction that 

is mercury-free and uses borax instead. 

The project brought awareness to the 

community as a whole about the effects 

of mercury to human health. The 3-year 

partnership project resulted in the 

conversion of 98% of the miners to the 

mercury-free method. Thus, the project 

was successful, and Ga-ang is now one of 

the mining areas in the country with the 

best practices.

As of today, responsible mining is 

a core value for us and the BBTAI 

continuously implement the program. 

The elders of the tribe incorporated 

the Cultural Core Values of Kalinga, 

which are Paniyaw, Ngilin and Vain that 

govern our relationships towards our 

Creator, to the creation and towards 

other people. In corporation with village 

chiefs, municipalities, the province 

administration and the National 

Executive Order on the banning of 

mercury, the BBTAI strictly prohibits 

mercury entering into the mining area. 

The partnership project with Diálogos 

transformed my people to conduct 

responsible mining and thereby to 

be more responsible to our ancestral 

land. In order to influence other 

miners for cleaner practices, the tribe 

made a commitment to the provincial 

government of Kalinga to support 

training of other mining communities in 

the province.

Personally, this project made a great 

impact on my being as part of the tribal 

community. This project reunited me 

with my elders in the tribe, it made me 

listen more to their wisdom as stewards 

of creation, and I became part of 

their mission of sustaining our natural 

resources. I consider it as part of my 

personal mission as an environmental 

activist because since then I have 

been in touch with the Provincial 

Local Government to continue to raise 

awareness on the danger of mercury 

and train the miners from the different 

mining areas of Kalinga in the mercury-

free method.
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Rejsebrev fra National Conference on 

Small-Scale Gold Mining in Uganda 

August 2018

Margrethe Smidth

Det var lykkedes vores partnere 

UNACOH og NAPE i samarbejde 

med Ministry for Gender, Labour 

and Social Development at samle så 

mange interessenter, at jeg var totalt 

imponeret. Det hele foregik på Fairview 

Hotel, et af de ældste hoteller i Kampala 

med et par stjerner mere end Grand 

Global, selv om man stadig skulle gå op 

på 3. sal ad en mørk stentrappeopgang 

for at komme til konferencelokalet.

Helt naturligt deltog selvfølgelig de 20 

minearbejdere, der var blevet trænet i at 

forbedre deres teknik med vaskepande 

og smeltning af guldmalm med borax. 

Blandt deltagerne var kommandøren 

for Mineralpolitiet, distriktsledere og 

guldopkøbere. En af guldopkøberne var 

chair hele dagen sammen med Andrew, 

som er jurist og ”miner by choice”, fordi 

det er nærmest umuligt at få job som 

jurist i Uganda. Der var repræsentanter 

fra NEMA (svarende til Miljøstyrelsen) og 

fra UNEP (United Nations Environmental 

Programme). Alle deltog i debatten. 

 Første faglige tale gav Leoncio Na-Oy, 

som har været træner i flere Diálogos-

projekter gennem tiden. Han fortalte 

om, hvordan hans mining community 

havde organiseret sig for at få større 

indflydelse. Han var da også backup 

for den nys trænede Josephine, der 

strålede, da hun gav en demonstration 

af smeltning uden kviksølv, og den 

skinnende guldklump gav hun til 

kommandøren for Mineralpolitiet. 

Meget rørende – men snak lige om 

brandfare! Demonstrationen foregik 

på en åben balkon lige uden for 

konferencerummets herretoilet. Dr. 

Agba fra UNACOH præsenterede 

resultaterne fra det omfattende studie, 

UNACOH lavede som led i vores seneste 

projekt, hvor biologisk materiale, blod 

og urin, fra minearbejdere og deres 

familier i fire distrikter samt forskellige 

afgrøder og fisk blev undersøgt for 

indhold af kviksølv. 

 

Mest imponerende var det dog, at 

Minister of State for Energy and 

Minerals, Peter Lokeris, deltog i 

konferencen. Hans medrivende tale og 

interaktion med hele salen var utrolig 

at være vidne til. Der er en grund til, 

at nogle politikere bliver genvalgt og 

genvalgt. Jeg var placeret til højbords 

med ham, så vi fik gode snakke om 

kontrol, ejerskab af undergrunden 

og skat på guld, mens vi skuede ud 

over deltagerne. Vi havde også en 

diskussion om, hvorvidt Uganda 

kan blive foregangsland i Afrika; et 

land, som naboerne kan se på som 

en model for, hvad der skal til for, 

at guldudvinding sker uden brug af 

kviksølv. Flashlamperne og fotograferne 

gik helt amok, da han overrakte 

diplomer til de nye ”master miners”. Det 

var afslutningen på en dag fuld af håb for 

kviksølvfri guldminedrift i Uganda.

Der var artikler i avisen fra afslutningen 

på master miner-træningen og indslag 

i de landsdækkende tv-nyheder kl. 19. 

Diálogos og det danske folk blev takket 

så mange gange, at jeg opgav at holde 

styr på præcis hvor mange. I min tale 

havde jeg en hel side med dem, Diálogos 

takkede og roste.

Jorden er i den grad gødet for Free 

Your Mine-projektet og masser af 

andre initiativer og projekter fremover 

i Uganda og nabolandene Tanzania og 

Sudan – ja, i hele Afrika.

KONFERENCE I UGANDA

Kommandøren af Mineral Police Jessica Keigomba deltog i konferencen. Senere, i november 2019, blev hun arresteret for at have løjet, under ed for parlamentet, om at 

hendes folk ikke havde smidt guldgraverne væk fra deres miner i vores projekt område Buhweju. Men, det havde hun.
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Guldgruppens største projekt i 

øjeblikket er Free Your Mine i Uganda. 

Her er historien om, hvordan projektet 

kom godt fra start, næsten blev ramt 

korruption, akkurat klarede frisag, 

næsten måtte lukke og alligevel 

klarede skærene, så det nu sejler 

videre med den oprindelige kurs og 

god vind i sejlene.

Af Margrethe Smidth, Rasmus Køster-

Rasmussen og Sofie Pedersen

Med en bevilling på 3 millioner kroner fra 

CISU startede Free Your Mine-projektet i 

august 2018 som et partnerskab mellem 

Diálogos og organisationen NAPE 

(National Association of Professional 

Environmentalists), som er en slags 

mini Greenpeace i Uganda. I et tidligere 

projekt med UNACOH og NAPE havde vi 

et godt samarbejde med projektlederen 

fra NAPE, som har et stort netværk 

blandt guldgravere i landområderne. 

Det første halve år gik rigtig godt. 

Guldgraverne i projektområderne tog 

godt imod os. I vinter blev der bygget 

to anlæg til kviksølvfri udvinding af 

guld, og vi afholdt træningskurser med 

filippinske eksperter, altså erfarne 

guldgravere, som undervisere. I alt 30 

lokale guldgravere blev certificeret i 

guldudvinding uden kviksølv. Herefter 

gik der et par måneder, hvor vi ikke hørte 

meget til NAPE. Vi gik ud fra, at de fulgte 

de aktivitetsplaner, vi havde aftalt med 

udvikling af undervisningsmateriale 

til skolerne med videre. I slutningen 

af april fik vi en yderst bekymrende 

e-mail fra projektlederen. Han fortalte 

om misbrug af midler, nepotisme og 

dobbelfinansiering af projekter i NAPE. 

Vores projektmidler var ikke direkte 

berørt endnu, men han var meget 

bekymret. I guldgruppen reagerede vi 

øjeblikkeligt på dette. 

Vi lavede en plan og forelagde den for 

Diálogos’ bestyrelse og CISU:

1) Vi stoppede alle overførsler til NAPE 

og meddelte dem, at projektet var sat på 

standby ind til videre.

2) Vi bad projektlederen om at lave en 

kvartalsrapport, som beskrev, hvorfor 

der ikke havde været nogen aktiviteter 

i projektet de seneste tre måneder, så 

vi havde et konkret dokument, vi kunne 

forelægge for NAPEs ledelse. 

3) Vi tog kontakt til den svenske 

naturfredningsforening og en 

organisation fra Holland, som NAPE har 

modtaget midler fra gennem mange 

år. De var også begge for nylig blevet 

advaret om uorden i regnskaberne af 

vores projektleder.

4) Vi gennemgik forskellige scenarier for 

projektets fremtid med projektlederen 

og projektmedarbejderen og lagde en 

strategi for opnå den bedste løsning. 

Et scenarie var at lukke projektet. Men 

det ville være ærgerligt, idet målgruppen 

– de to guldgraversamfund i Tiira og 

Buweju – var meget engagerede. Et 

andet scenarie var, at Diálogos kunne 

facilitere en mæglingsproces mellem 

NAPEs ledelse og whistleblowerne. 

Men på dette tidspunkt var situationen 

allerede meget tilspidset, og vores 

projektmedarbejderne var blevet 

suspenderet af ledelsen. Derfor 

anså vi ikke dette for en realistisk 

løsning. En sidste mulighed var at 

skifte partner på projektet, og det var 

denne løsning, vi gik efter. I ti år har 

Diálogos samarbejdet med UNACOH 

om pesticidprojekter i Uganda, og 

guldgruppen gennemførte i 2017-18 

det vellykkede advocacy-projekt New 

Horizons i samarbejde med UNACOH 

(lead) og NAPE. Derfor kontaktede 

vi UNACOH for at høre om, de var 

interesseret i at blive ny partner i Free 

Your Mine-projektet – og ansætte vores 

to suspenderede projektmedarbejderne 

fra NAPE. Heldigvis slog UNACOH til, 

og sammen med de suspenderede 

projektmedarbejdere lavede de på 

eget initiativ et roadmap for, hvordan 

projektet kunne overdrages til UNACOH. 

VI havde en dialog med CISU om 

mulighederne, hvor CISU gjorde os 

klart, at det nok ikke kunne lade sig 

gøre, og at der ikke var præcedens 

for at skifte partner midt i et projekt. 

Vi fremhævede, at vi havde et godt 

samarbejde med målgruppen og en 

egnet partnerorganisation på hånden. 

Derfor gik CISU med til at overveje 

forslaget. Til vores overraskelse blev 

redningsplanen – det roadmap UNACOH 

og projektmedarbejderne havde tilvirket 

– positivt modtaget af CISU. 

Vi arrangerede et Skypemøde 

med NAPEs direktør og 

projektmedarbejderne, men blev 

ikke meget klogere. Anklagerne føg 

frem og tilbage mellem direktøren og 

projektlederen. Det lykkes os at få lavet 

en aftale om, at projektbilen skulle 

deponeres på neutral grund. Dagen for 

mødet fandt vi ud af, at NAPE havde 

suspenderet projektmedarbejderne, 

og derfor stillede vi også krav om, at de 

fortsat skulle have løn. 

I disse dage diskuterede vi også 

medarbejdernes sikkerhed med dem og 

med hinanden her i Danmark. Der har 

været sager i Uganda, hvor politiet er 

blevet bestukket til at arrestere folk for 

ting, de ikke har haft noget med at gøre. 

FREE YOUR MINE DØD & GENOPSTANDELSE
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I guldgruppen besluttede vi at sende to 

repræsentanter afsted til Uganda for 

at redde så mange aktiver som muligt 

og undersøge, hvad der egentlig var 

foregået. Samtidig var et projektbesøg 

en oplagt mulighed for at diskutere 

projektet igennem med UNACOH og 

projektmedarbejderne, så vi var parate, 

hvis CISU gav os lov til partnerskifte. 

Det viste sig at være meget svært at 

få et overblik over, hvad der egentlig 

var foregået i NAPE. Den svenske 

naturfredningsforening meddelte os, at 

de havde fundet uregelmæssigheder, 

som de var endnu ikke parate til at dele 

med os. Den hollandske partner sendte 

et ”forensic accountant” team ned for at 

lave en undersøgelse. Vi kender endnu 

ikke deres konklusioner. 

Vores møder med NAPE var en farce. 

Enkelte bestyrelsesmedlemmer læste 

deres indlæg op. De tilstedeværende 

medarbejdere og direktøren havde svært 

ved at huske, hvor projektområderne 

lå, og hvor mange der var. Der var i det 

hele taget en masse snak om procedurer 

og politikker, men ingen talte om målet 

med projektet: de forandringer, som 

projektet skal skabe for de mennesker, 

der bor i de to guldgraversamfund. 

Slet ingen talte om, hvordan vi kunne 

komme videre med projektet. Det stod 

efterhånden tydeligt for os, at NAPE 

ikke var den rette partner til projektet 

længere. 

På vores første fælles møde erklærede 

NAPE sig villig til at overføre de 

overskydende projektmidler til Diálogos’ 

konto, mens projektet var på standby. 

Det var vigtigt for os, at dette skete, 

mens vi stadig var i Uganda. Vi tilbød 

at tage med i banken, så vi var sikre 

på, at alle oplysninger var til stede ved 

overførslen, men det ønskede NAPE 

ikke. Ganske rigtigt var der problemer 

med at få noteret de rigtige oplysninger 

til overførslen. Tiden gik, og det nåede 

at blive en smule nervepirrende, før 

det lykkedes i de sidste minutter inden 

bankens lukketid at få ført midlerne 

tilbage til projektkontoen i Danmark. 

Et andet hot topic under møderne var 

projektbilen. Den var indregistreret i 

NAPEs navn, og vi var ganske enkelt 

bange for, at NAPE ville beholde bilen. 

Det lykkes med meget besvær at få 

lavet en aftale med NAPEs direktør 

om at deponere bilen og nøglerne 

hos UNACOH, mens projektet var på 

standby. 

I starten af august fik vi svar fra 

CISU. De har givet os tilladelse til at 

fortsætte projektet med UNACOH som 

projektpartner – i stedet for at lukke 

projektet ned. Vi sendte kort efter 

en e-mail til NAPE, hvor vi opsagde 

partnerskabet med øjeblikkelig virkning. 

Det har vi aldrig prøvet før i Diálogos. 

Men korruption er jo klart en risiko i 

denne del af verden, og ambassaden i 

Kampala har en ansat til kun at tage sig 

af korruption og relaterede sager. Ham 

gjorde vi flittigt brug af i denne proces, 

hvilket var en stor hjælp og støtte til 

vores håndtering af NAPE.

Vores partnerskaber bygger på tillid 

og samarbejde, og det var NAPE ikke i 

stand til at levere. Ligesom i vores øvrige 

projekter, har de lokale organisationer 

ofte svært ved at forstå, at vi ikke er 

donorer, men partnere, selv om vi altid 

gør en stor indsats for at pointere dette. 

Det er en læring, vi tager med os til 

næste gang, vi starter et projekt op med 

en ny partner. Nu er vi blot superglade 

for, at guldgraverne og deres familier i 

to områder får mulighed for at forbedre 

deres egen sundhed og miljøet omkring 

dem.

FREE YOUR MINE DØD & GENOPSTANDELSE
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ORGANISERINGSPROJEKT I UGANDA

Målet er at lave en paraplyorganisation 

for small-scale miners i Uganda. I 2017 

inviterede Diálogos sammen med 

NAPE og UNACOH otte guldgravere fra 

forskellige egne af Uganda til Thyborøn, 

hvor vi lærte hinanden at kende. 

Bagefter tog vi sammen til international 

konference om sikkerhed i minedrift i 

Odense.  Da guldgraverne kom tilbage 

til Uganda, besluttede de at organisere 

sig, og de har siden mobiliseret mange 

tusinde minearbejdere. Vores erfaring 

fra tidligere projekter har vist, at 

hvis målgruppen (guldgraverne) er 

velorganiseret, er det nemmere at få 

mange til at skifte til den kviksølvfri 

metode og til ansvarlig minedrift i det 

hele taget. Ansøgningen er næsten klar.

Således formulerer de selv projektets 

formål: The Ugandan Association of 

Artisanal and Small Scale Miners limited 

(UGAASM) advocates for the collective 

interest of miners and the advancement 

of the sector through education 

and collaboration with members, 

government, indigenous people and 

other stakeholders. The mission is to 

Advocate, Educate and Collaborate. The 

partnership project between Diálogos 

and UGAASM will support the upstart 

of the association and facilitate the 

institutional and organizational capacity 

of the association. Furthermore, this 

smaller project will support the proposal 

writing of a larger project proposal.

SPECIALLÆGEPROJEKT I BURUNDI

Anæstesiæge Morten Steensen var i 

februar og marts 2019 udsendt med 

Læger uden Grænser i Burundi og 

opdagede, at afrikanske læger ofte 

har meget ringe muligheder for at 

specialisere sig. Nu starter Morten en ny 

gruppe i Diálogos, og alle interesserede 

medlemmer kan være med.

En ny gruppe under Diálogos forsøger 

gennem privat finansiering af lave en 

uddannelsesfond, der skal muliggøre, 

at læger i meget fattige lande kan 

specialisere sig inden for kirurgi 

og anæstesi og derigennem løfte 

kvaliteten af sundhedstilbud i deres 

lande. Ideen baserer sig på det kendte 

”mikrokredit”-princip blot i lidt større 

skala. Der skal indsamles ca. 300.000 

DKK til en fond, der kan stille lån til 

rådighed for læger i meget fattige 

lande, hvor der ikke mulighed for at 

uddanne sig til speciallæge. Flere 

lande i Afrika syd for Sahara har ikke 

formaliserede speciallægeforløb, hvorfor 

lægerne er nødsaget til at søge til mere 

udviklede og dyrere nabolande. Den 

enkelte læge har ofte ikke mulighed 

for at finansiere dette. Projektet vil på 

baggrund af en række kriterier udvælge 

kandidater, der kan låne penge til at 

finansiere en speciallægeuddannelse 

i eksempelvis Tanzania eller Kenya. 

SPIREBAKKEN

IGANGVÆRENDE PROJEKTER
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Efter endt uddannelse returnerer 

lægen til hjemlandet og tilbagebetaler 

lånet. På den måde bliver fonden 

ikke udhulet, men kan give lån til nye 

kandidater. Samtidigt styrkes kvaliteten 

i hjemlandets sundhedstilbud. Der 

vil være krav om egenfinansiering på 

minimum en tredjedel af beløbet. Der 

forventes at være midler til løbende 

finansiering af 2-4 lægers uddannelse. 

Hvis du er interesseret i at være med, 

så skriv til Morten Steensen d308935@

dadlnet.dk

LIVMODER-HALSKRÆFTPROJEKT I 

BOLIVIA

I Bolivia er livmoderhalskræft er den 

næsthyppigste dødelige kræftform 

blandt kvinder. Meget få indianske 

kvinder bliver screenet med et 

celleskrab, som det gøres i Danmark, 

og de bliver ikke HPV-vaccinerede. 

Modstanden mod at blive screenet er 

blandt andet kulturel. Det er svært for 

indianske kvinder at gå til en læge i 

hvid kittel og få undersøgt underlivet. 

Projektideen er at udnytte vores tætte 

relationer til de traditionelle helbredere, 

især de selvlærte jordemødre, pateras. 

Hvis vi kunne få organiseret pateras til at 

udføre screening, tror vi, at flere kvinder 

ville lade sig undersøge. Dermed ville 

de kvinder, der har celleforandringer, 

kunne blive behandlet i tide, og 

dødeligheden for livmoderhalskræft 

ville blive reduceret. Målet er at vise, at 

det er muligt og dermed advokere over 

for de officielle sundhedsmyndigheder, 

at de kan forbedre tilbuddet til de 

indianske kvinder ved at ansætte 

pateras som hjælpere. Dette vil være en 

yderligere styrkelse af de traditionelle 

helbrederes position i det bolivianske 

sundhedssystem. Vi tænker os et mindre 

projekt på 12-18 mdr. og et budget på 

400.000-500.000 DKK.

NYT INTER-KULTUREL 

SUNDHEDSPROJEKT I BOLIVIA

Prodeco arbejder på at formulere et nyt 

inter-kulturelt sundhedsprojekt med 

Diálogos, som skal finansieres af den 

Nordiske Fond.

NETVÆRKSPROJEKT I UGANDA

UNEP (FNs miljøprogram) har planlagt 

at bruge mere end 1 milliard kroner 

til projekter som skal nedbringe 

kviksølvforurening fra guldgravere. 

Hovedstrategien er at anvende retorts 

(et destilationsapperat), som desværre 

ikke virker på de mest forurenende 

guldudvindingsmetoder. Diálogos er 

den eneste organisation internationalt 

som promoverer den filippinske 

kviksølvfri metode, som virker til 

alle typer guldudvinding udført af 

small scale miners. Hidtil er det ikke 

lykkes at få UNEP til at anerkende den 

filippinske metode som et funktionelt 

alternativ. Netværksprojektet er et 

samarbejde med UNACOH, og går 

ud på at invitere indflydelsesrige folk 

fra FN, UNEP, WHO samt nationale, 

regionale og lokale myndigheder 

til at overvære certificeringen af 20 

ugandiske guldgravere i den kviksølvfri 

metode i guldgraverbyen Tiira. 

Efter demonstrationen holdes der 

en konference hvor man diskuterer 

perspektiverne for at inkludere den 

filippinske metode i UNEPs strategi, og 

udfærdiger et slutdokument. Budget 

500.000 kroner. Projektbeskrivelsen er 

næsten klar.
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ANEKDOTER
I anledning af 25 års jubilæet for 

Diálogos første projekt, udskrev 

redaktionen i sommer en konkurrence 

om den sjoveste oplevelse/anekdote 

fra et Dialogosprojektbesøg. Teksten 

skulle være kort og humoristisk, 

overraskende eller tankevækkende. Vi 

har bedt journalist- og forfatterparret 

Camilla Stockmann og Janus Køster-

Rasmussen om at vurdere de 12 

indsendte anekdoter og kåre en vinder. 

Her er først anekdoterne, så afgørelsen 

og til sidst afsløringen af hvem der 

fortæller. Der er en cool Diálogos 

t-shirt på vej til vinderen…

A, Bolivia 1998

Erik Jørs og jeg var sammen på 

supervisionsbesøg hos Prodeco. Fra 

Danmark havde vi medbragt rugbrød, 

sild og snaps. Landsbyen El Villar var 

dengang var uden strøm, men Prodeco 

havde en benzindrevet generator. 

Miguel Isola havde fremskaffet en film, 

som vi fik lov at se, før den havde fået 

premiere i Danmark. Uden for lands lov 

og ret sad vi en lille flok bolivianere og to 

danskere og fik sildemadder, drak snaps 

og øl og så storfilmen "Titanic". Og så gik 

vi i gang med arbejdet dagen efter.

B, Karamoja, Uganda 2010

”Hvor højt kan du danse” spurgte de 

mig, jeg forstod ikke spørgsmålet 

først. Dagen blev afsluttet med mad til 

deltagerne, der takkede med fest, sang 

og dans. Først her gik det op for mig, 

hvorfor det er relevant at spørge, hvor 

højt jeg kan danse. Traditionel dans er 

nemlig opbygget omkring fællessang, 

rytmiske klap med hænderne samt 

diverse hop på stedet og frem i luften. 

”Jo højere – desto mere status og 

sexappeal!”

C, pesticidprojekt, Bolivia 2017

Don Alejandro var en lille vejrbidt mand 

med senede skuldre. I over 70 år havde 

han været bonde og boede nu alene med 

sin gamle mor på 98 år i et par lerklinede 

huse med tegltag, køer, hunde og grise. 

Vi sad på en bænk af ler langs den ene 

væg, med et håndvævet tæppe lagt over 

som polstring. Jeg sagde farvel, og på vej 

ud til bilen kom en oldgammel lillemor, 

med rynker så dybe som Furesøen, ud 

af hytten. Det måtte være den ældste 

indianer, jeg endnu havde mødt. Betaget 

stirrede jeg hende ind i øjnene, mens 

hun tog mit ansigt i begge sine hænder 

og fastholdt blikket. Vi stod tavse i flere 

minutter, begge optaget af hinandens 

fascinerende ansigter. ”Så hvid”, sagde 

hun, ”så gammel”, sagde jeg. ”Tæller du 

dyr”, spurgte hun, for hun havde hørt os 

tale om forgiftning af køerne. ”Du skal 

også tælle mine, jeg har en gris og en 

hund”. Senere mødte jeg Don Alejandro 

igen og sagde ”Jeg fik lige hilst på din 

mor. ”Nej, nej,” svarede han, ”det er 

nabokonen, hun er kun 92!” Jeg tænkte, 

der må være andet end pesticidrester 

i grundvandet her i dalen, med den 

gennemsnitsalder.

D, Nepal 2018

Chitwan er både navnet på distriktet, 

hvor projektet foregår og på en 

stor nationalpark, der rummer et 

imponerende dyreliv. En tidlig morgen 

tog vi på kanotur ind i nationalparken 

efterfulgt af en gåtur gennem 

regnskoven. Fra den lange smalle kano, 

som var fyldt til synkepunktet med 

kinesiske turister, fik vi øje på flere 

forskellige slags krokodiller. En meget 

insisterende kinesisk turist syntes, 

at hun skulle stå op i kanoen og tage 

selfies med de sultne bæster, hvilket fik 

både undertegnede og diverse guider 

til at tage nogle ufine gloser i brug. Ved 

landingsstedet holdt vores guide en lille 

introduktion til gåturen. Om hvordan 

vi skal opføre os, hvis vi møder nogle af 

de vilde dyr, og pludselig går det op for 

os, at vi har rodet os ud i mere, end vi 

har nerver til. Gem jer i småt buskads, 

hvis der kommer vilde hanelefanter, hop 

op i et træ, hvis der kommer næsehorn, 

stil jer tæt sammen og lav høje lyde, 

hvis der kommer en bjørn og endelig, 

hvis der kommer en tiger – bed til gud. 

Med denne noget skrækindjagende 

introduktion begav vi os noget tøvende 

ind i skoven, hvor vi var nødt til at 

terpe de forskellige procedurer. Mange 

turister håber sikkert at møde en masse 

af de førnævnte dyr, men vi var faktisk 

lettede, da vi kom ud på den anden side 

og kun havde fået et glimt af nogle søde 

små antiloper. Vi dristede os til at spørge 

hvad det var for nogle dyr lidt længere 

fremme på stien og følte os både lettede 

og lidt til grin, da vores guide svarede 

”domestic cattle”.

E, Filippinerne

Jeg var på vej ned i en smal dal, hvor 

jeg havde set en guldgraver. Han havde 

et lille sted, hvor han brød malm og 

udvandt guld ved hjælp af kviksølv. Jeg 

fik en snak med ham, hvor jeg blandt 

andet fortalte, at kviksølv var meget 

giftigt, så han burde bruge en anden 

metode. Dertil svarede han, at han 

ikke havde problemer med kviksølvs 

giftighed, fordi han brugte hat. Det var 

godt nok et argument, jeg ikke havde 

hørt før, så jeg udfrittede ham lidt. Han 

fortalte, at for nogle år siden var en 

gruppe udlændinge kommet til området 

og fortalt at kviksølv var farligt. De 

havde taget hårprøver af folk og fundet 
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store mængder kviksølv i håret. Han 

mente, at det var let at undgå at blive 

forgiftet – man skal jo bare bruge en hat, 

så det kviksølv, der fordamper, lander på 

hatten i stedet for i håret!

F, Danmark

Diálogos arbejder i mange lande med 

forskellige skikke. I Bolivia hilser man 

hjertelig på hinanden, med en ordentlig 

krammer og et kys på hver kind. I Nepal 

holder buddhister håndfladerne mod 

hinanden foran brystet og bøjer hovedet 

let, mens de siger Namaste. I Uganda 

går mændene med hinanden i hånden, 

når de er gode venner. Forestil jer så et 

besøg i Danmark, med deltagere fra de 

tre lande. Sundar fra Nepal fik et chok, 

da jeg hilste hjerteligt på ham med 

krammer og kindkys, og skyndte sig 

at bøje hovedet let med håndfladerne 

foran sig. Omar fra Bolivia fik sit livs 

overraskelse, da Aggrey fra Uganda 

listede sin hånd ind i hans, imens de gik 

på gaden. Han taler om det endnu, fire 

år efter han var i Danmark! Dan lavede 

en skøn gryderet med oksekød og 

havde dækket op til alle i sit hyggelige 

kolonihavehus. Først i sidste øjeblik 

gik det op for Dan, at køer er hellige i 

Nepal. Stor forvirring, der blev reddet på 

målstregen. Dan nåede at fremstille en 

anden gryderet til Sundar.

G, Bolivia

Se det summer af sol over engen – 

honningbien vil fylde sin kurv!  Det 

var i hvert fald drømmen, da Diálogos 

startede sit lille bi-projekt i El Villar 

i Chuquisaca under supervision af 

den århusiansk-italienske biavler 

Ezio Pace. Og det skete også, 
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kvinderne fik kooperativer op at stå 

og tjente en god skilling på honning- 

og propolisproduktion, ligesom 

produkterne med årene vandt flere 

priser på markedet i Sucre for den bedste 

honning i amtet. Begyndelsen var dog 

ikke uden problemer. Ezio startede sit 

første kursus for de kommende biavlere 

i El Villar ved at iføre sig en dragt, så 

han ikke blev stukket af bierne, når han 

løftede låget på de to stader. Selvom 

bierne var blevet beroliget med en dosis 

røg, inden låget blev lettet, var det ikke 

nok. ”Gran puta de mierda )<:??%&!!!! 

Forbandelserne fløj ud af italienerens 

mund, og bierne fløj forskrækket væk 

og direkte videre i et frontalangreb på 

publikum, der galopperede ud ad porten 

og langt ned ad gaden med sværmen 

efter sig. Det siges, at især kvinderne 

led, da de blev angrebet nedefra, da de 

som bekendt ikke bruger trusser under 

skørter og de mange underskørter. Men, 

bolivianere, især kvinderne, er hårdføre. 

Efter nogen tid, fik Ezio lokket bierne 

tilbage i staderne, så kurset kunne 

fortsætte.

Dagen efter troppede borgmesteren i 

byen imidlertid op med en forurettet 

nabokone og ni døde høns, som hun 

krævede erstatning for, da de var blevet 

stukket ihjel af projektbierne. Det var 

meget alvorligt, og projektet kunne se 

frem til en retssag i byrådet, hvis ikke der 

blev betalt erstatning. Projektets læge 

inspicerede hønsene, og de var godt nok 

døde, det blev dog bemærket, at den 

ene høne lå med en død bi i næbbet! 

Efter nogen parlamentering slap man så 

med at betale erstatning for otte døde 

høns, da projektlægens argument om, at 

den niende høne selv var ude om det, da 

den selv havde angrebet bien, der lå død 

i dens næb, blev godtaget.

Som sagt er projektet for længst 

afsluttet, og biavl er i dag fast 

ingrediens i mange husholdninger i 

Tomina provinsen. Bønderne fanger 

nu selv vilde bier og domesticerer dem 

i deres hjemmelavede bistader, så 

bæredygtigheden er på plads.

H, Bolivia 2018

Jeg var frivillig hos NGO´en PRODECO 

med base i Sucre. Som del af 

”etnoeducación” projektet tog jeg med 

Waldid ud for at holde møder med skoler 

og introducere et bræt-/kortspil med 

medicinske planter. Vi kørte på en stejl 

bjergvej med klippe på højre side og en 

afgrund til venstre side – uden autoværn. 

Pludselig mistede Waldid kontrollen over 

bilen, og vi skøjtede rundt på kørebanen 

og røg ud over afgrunden. Vi var i luften 

i hvad der føltes som en evighed (men 

i virkeligheden var det mindre end et 

sekund) før vi ramte hårdt og bumpede 

hele vejen ned. Der var blot et par 

meter ned, men derefter fortsat en 

skråning. Uheldigvis for mig virkede min 

sikkerhedssele ikke, så jeg holdt mig selv 

på plads med en febrilsk hånd på loftet 

i bilen. Det var en hård tur ned, men 

heldigvis for os blev bilen på hjulene. Vi 

fik nogle småskrammer, og der skete 

hverken mig eller Waldid noget alvorligt. 

På billedet kan man se skrænten, vi kørte 

ud over. Efter vi var kommet os over 

chokket, fik vi arbejdet os op til vejen. 

Alle, der kom forbi, forsikrede os om, at 

vi havde været meget heldige. Hvis vi 

havde kørt af vejen blot en meter mere 

længere henne, havde der været en 

regulær afgrund. Livet kan ende på et 

øjeblik, så man skal nyde det, så længe 

man har det – og sikkerhedsseler altid er 

en god idé.

I, Filippinerne 2014

Peter og jeg gik ud af den lille lufthavn i 

Davao med hver vores lille kuffert med 

hjul på. Vores lokale partner Bantox 

havde stillet os i udsigt, at vi ville 

blive hentet i lufthavnen, men ingen 

af os havde tidligere mødt nogen af 

de nyansatte lokale Bantoxfolk. Nu 

er det ingen hemmelighed, at Peter 

trods sin høje alder snakker meget 

om damer. Stor var lykken, som lyste 

ud af Peters ansigt, da vi fik øje på en 

høj mørkhåret skønhed i metallicblå 

gallakjole og guldstiletter, som ganske 

ufatteligt holdt et skilt i hånden hvorpå 

der stod ’Dialogos’. Vi hilste pænt på 

Ram og fulgte efter hende hen mod 

p-pladsen. Nu så Peter temmelig 

forvirret ud; var det ikke en meget dyb 

stemme? I den følgende uge turnerede 

vi med et fantastisk road-show blandt 

guldgravere i T´boli med guvernørens 

folk i flotte uniformer og Bantox’s nye 

transseksuelle projektassistent.

J, Annie og Erik, Bolivia

Under et af de første projektbesøg, som 

Diálogos foretog, skulle Carlos Guierra 

give landsbyen besked om, at danskerne 

var på vej. Carlos gik om til ladet af bilen 

og tog en dynamitstang, som han sprang 

i luften. "Solamente estoy avisando", 

forklarede Carlos sine chokerede gæster. 

Landsbyen havde ikke radio, og det var 

før mobiltelefonens tid. Så han plejede 

at fyre en dynamitstang af, så vidste 

landsbybeboerne, han var på vej ned ad 

bjerget. 

Mange besøg foregik dengang per hest, 

da der endnu ikke var veje i området. 

Samme Carlos – også kaldet Skt. Carlos 

- lod et mirakel ske på en tur på hest, 

hvor han efter fem dage i 'ørkenen' 
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fremtryllede ti kolde øl fra et vandløb, de 

red forbi. Øllene var meget velkomne og 

var selvfølgelig nogle, han havde anbragt 

uger i forvejen, velvidende at de ville 

ride forbi netop der. Det afholdt dog ikke 

Carlos fra at annoncere begivenheden 

som et mirakel af Skt. Carlos. 

K, Bolivia

Dem, der har rejst med mig, vil vide, at 

jeg har en stor svaghed: køresyge. Og 

så kan man jo godt blive lidt udfordret 

på de bolivianske bjergveje. Det blev 

jeg også under mit første projektbesøg 

hos Cimes. På en lang køretur måtte jeg 

bede om flere pauser for at komme ud 

og ”ofre” til Pachamama. På et tidspunkt 

blev det bolivianerne for meget, og 

da vi kom forbi et molle molle-træ, 

sprang de ud af bilen og hentede blade 

fra træet, som jeg blev beordret til at 

putte ind på brystet under blusen. Jeg 

fulgte pligtskyldigt ordinationen, men 

desværre udeblev virkningen – åbenbart 

til stor undren for de plantemedicin-

kyndige bolivianere. I hvert fald udbrød 

de i kor, da jeg den sidste aften fortalte 

dem, at jeg var gravid, ikke tillykke men: 

Nå, men så var det jo derfor, molle molle 

ikke virkede! 

L, Danmark

Dengang Vicky var på besøg fra Uganda 

overnattede hun hos mig den sidste 

aften. Vi havde været til sankthansbål. 

Hun sad ret op og ned i sofaen og havde 

besluttet sig for ikke at gå i seng. Da jeg 

spurgte hende hvorfor, var svaret: "Jeg 

skal mindst én gang opleve, at der er lyst 

hele natten." Og det gjorde hun så. Mon 

ikke hun sov godt i flyet hjem?

En gang kom Hugo og José fra Cimes på 

besøg i Danmark, men de havde ikke lige 

husket at fortælle, hvornår de ankom 

med toget fra et sted i Sydeuropa. De 

skulle overnatte hos mig, og min plan 

var at hente dem ved toget. Men det 

var jo så lidt svært, når jeg ikke vidste 

hvornår, og mobiltelefonen var endnu 

ikke opfundet. Det gik hverken værre 

eller bedre, end at det ikke lykkedes 

os at mødes, så de to bolivianere stod 

pludselig alene i København, uden 

danske penge at ringe for og uden en 

adresse at tage til. De fandt dog resolut 

et hotel i nærheden, men da det gik op 

for dem, at de var havnet i Københavns 

red light district (Istedgade) blev de så 

bange, at de skubbede et stort skab hen 

foran døren, så ingen kunne komme ind 

til dem. De var vist de eneste gæster på 

hotellet, der betalte for en hel nat – og i 

hvert fald de mest bekymrede. 

En anden gang skulle jeg hente et par 

bolivianere på Frederiksberg, hvor 

de havde overnattet i Dans og Lottes 

lejlighed. Selvom jeg var forbi flere 

gange for at ringe på, blev døren aldrig 

åbnet, så til sidst opgav jeg og mødte 

dem først til en anden aftale om aftenen. 

De fortalte mig, at der havde været en 

virkelig mærkelig lyd i Dans og Lottes 

lejlighed med jævne mellemrum hele 

morgenen ...

Afgørelsen

Damer og herrer! Det har været en 

stor fornøjelse at få lov at læse de 12 

anekdoter fra Diálogos’ projektbesøg 

gennem årene. Samlet set giver de et 

vidunderligt indblik i de morsomme, 

rørende, overraskende og indimellem 

farlige situationer, der opstår ude 

omkring i verden. 

Vi var, kan vi afsløre, ganske enige 

om, hvem der fortjener første- og 

andenpladsen, hvorimod flere gode 

anekdoter kæmpede om tredjepladsen 

og førte os ud i længere diskussioner. 

Men let’s cut to the case, vi blev enige 

til sidst, og her er vinderne af den store 

anekdote-konkurrence. 

Tredjeplads: I, Filippinerne, 2014. En 

elegant underspillet anekdote med 

comic relief til sidst, hvor det går 

op for os (og for Peter), at den nye 

projektassistent er transseksuel.  Først 

griner vi ad de danske projektfolk, og så 

griner vi med dem. 

Anden plads: K, Bolivia. En stærk 

anekdote, fordi den demonstrerer, 

hvordan forskellige logikker kan clashe, 

og hvordan den vestlige tænkning 

kan komme til kort. Her kan man ikke 

stille noget op over for den bolivianske 

naturmedicinske logik og molle molle-

blade. En moderne molbohistorie!

Og førstepladsen går til: C, 

pesticidprojekt, Bolivia 2017. 

Fortællingen om mødet med den 

tudsegamle indianerkvinde var en 

overlegen vinder. Man kan se det 

håndvævede tæppe på bænken, man 

kan mærke kvindens hænder om ens 

ansigt, og fortælleren skaber stor 

intensitet i den lille stramme dialog.  Vi 

oplever en kolossal fortælleglæde og 

et overskud, der ville gøre selv Karen 

Blixen misundelig. Til sidst punkteres 

højstemtheden af Don Alejandros 

bemærkning om, at kvinden slet ikke 

er hans mor, men den noget yngre 

nabokone. Geníalos!

 Blinding

A, Jens-Peter Bregnballe

B, Peder Ahnfelt

C, Annie Oehlerich 

D, Katja Thøgersen & Morten Staun

E, Peter Appel

F, Erik Jørs

G, Annie Oehlerich

H, Theis Bregnballe

I, Rasmus Køster-Rasmussen

J, Marie, Annie & Erik

K, Marie Brasholdt 

L, Marie Brasholdt



24

I Strategidokumentet har vi formuleret 

vores vision om, at verdens fattigste 

befolkningsgrupper får viden, så 

de kan varetage deres retmæssige 

basale sundhed og leve i et sundt 

miljø.  I 2011 tog Diálogos hul på 

diskussionen om foreningens fremtid 

og fokusområder. Dengang mente 

man, der var et stykke vej endnu, før 

den var klar. I 2013 blev strategien 

vedtaget på generalforsamlingen, 

og i 2019 blev den revideret endnu 

engang. Læs den seneste version her i 

jubilæumsnummeret.

Formålet med Diálogos’ 

strategidokumentet er at fremvise 

en klar organisationsprofil for 

eksterne samarbejdspartnere og 

donorer samt internt sikre, at vi i 

organisationens daglige virke arbejder 

i overensstemmelse med Diálogos’ 

grundlæggende værdier og fælles 

retningslinjer. 

Diálogos ønsker, at verdens befolkning 

får dækket deres basale sundhedsbehov 

og lever i et sundt miljø. 

Det er en mission at forbedre sundhed 

gennem aktiviteter, der støtter 

organisering og kapacitetsopbygning 

inden for sundhed og miljø. Dette gøres 

gennem tværfagligt samarbejde i nord 

og syd ved at udvikle og understøtte 

folkesundhed og demokrati.

 

Organisationen

Foreningen Diálogos blev stiftet i 

1993. Dengang bestod medlemmerne 

primært af sundhedsfagligt personale 

med en alsidig faglig baggrund og 

et bredt erfaringsgrundlag inden for 

ulandsarbejde og udstationering. 

Den røde tråd i projekterne har fra 

starten været empowerment og et 

ønske om at bidrage til øget sundhed. 

Medlemmerne ønsker at engagere 

sig i udviklingsarbejde, samtidig med 

de ikke afskærer sig fra familieliv og 

karriere i Danmark. Idéen var at lave en 

forening, hvor det praktiske arbejde på 

projekterne skulle varetages af lokale 

professionelle i de lande, Diálogos måtte 

komme til at arbejde i. I starten var der 

hovedsageligt projekter i Bolivia, senere 

udviklede der sig en bred geografisk vifte 

med samme fælles, overordnede tema 

inden for sundhed, miljø og arbejdsmiljø. 

Diálogos består af en bestyrelse, 

et antal projektgrupper og et 

sekretariat. Bestyrelsen er valgt 

og består af 5 medlemmer samt 2 

suppleanter. Bestyrelsen vælges 

hvert andet år på skift ved den årlige 

generalforsamling. Projektgrupperne 

er selvstyrende undergrupper, der er 

samlet under foreningens vision og 

mission. Alle projekterne har relation 

til det overordnede sundhedsfaglige 

fokusområde. Det tilstræbes, at 

hver gruppe er repræsenteret i 

bestyrelsen. Dette er med til at sikre 

et samarbejde på tværs af grupperne. 

Hver projektgruppe har ansvaret for at 

evaluere, dokumentere og afrapportere 

de enkelte projekter.

Organisationsudvikling

Den årlige generalforsamling og 

medlemsmøderne er med til at sikre 

en stærkere organisation, bedre 

sammenhængskraft, erfaringsudveksling 

og samarbejde projekterne imellem.

Kerneværdier

Diálogos har seks grundværdier:

- Kapacitetsopbygning og 

empowerment

- Lokal forankring 

- Frivillighed

- Tværfaglighed og professionalisme 

- Videnskabelig dokumentation og      

formidling af erfaringer

- Bæredygtighed

Kapacitetsopbygning af målgruppen 

er en vigtig komponent i Diálogos’ 

projekter. Gennem vidensopbygning 

med empowerment som tilgang skabes 

der mulighed for, at målgruppen 

øger deres viden og ændrer attitude 

og praksis. I lige så høj grad er 

kapacitetsopbygningen af vores lokale 

samarbejdspartnere i fokus. Gennem 

projektbesøg, afrapporteringer og dialog 

sker en gensidig inspiration og læring, 

der sikrer bedre projekter samt en 

stærkere lokal indflydelse. 

Fælles for alle projekter er, at vi ser lokal 

forankring som en værdi. Derfor udføres 

projekterne i tæt samarbejde med lokale 

organisationer, der er folkeligt forankret. 

Idet vi arbejder tæt sammen om 

at nå et fælles mål, ønsker vi en 

samarbejdsorganisation, som har det 

samme værdigrundlag med sundhed 

som rettighed. Desuden lægges vægt på, 

at samarbejdsorganisationerne arbejder 

med sundhed med vægt på forebyggelse 

i et bredt folkesundhedsperspektiv ved 

aktivt at deltage i samfundsudviklingen. 

Som organisation er Diálogos 

kendetegnet ved, at al projektarbejde 

i nord er baseret på frivillighed. 

Frivilligheden skaber et særligt 

engagement og drivkraft i 

organisationen.

DIALOGOS’ STRATEGI
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Et af de bærende elementer i 

projekterne er tværfaglighed og 

professionalisme. Diálogos inddrager 

fagpersoner/eksperter med forskellige 

uddannelser og kompetencer i 

projekterne. Dermed tilføres en 

professionel og vidensbaseret tilgang 

til projekterne.

I samarbejde med universiteter og 

andre faglige institutioner prioriteres 

videnskabelig dokumentation af 

projektresultaterne, der udbredes 

gennem videnskabelige artikler 

i internationale tidsskrifter. 

Videnskabelig dokumentation 

tænkes ind fra start, så erfaringerne 

kan komme målgruppe, 

samarbejdspartnere og andre til 

gode. Dokumentation/forskning 

er især vigtig i forbindelse med 

fortalervirksomhed over for politikere 

og beslutningstagere, lokalt, nationalt 

og internationalt. Som sideeffekt får 

mange studerende og professionelle 

fra både Diálogos og projektlande 

lejlighed til at medvirke i disse 

dokumentationsstudier.

Bæredygtighed indtænkes i 

foreningens projekter fra starten. Med 

projekterne indføres der typisk ikke nye 

strukturer eller andet, hvis fortsatte 

eksistens afhænger af yderligere 

projektstøtte. Gennem projekterne 

opbygges lokal viden og kapacitet, 

også inden for fortalervirksomhed 

og netværksdannelse, sidstnævnte 

med det formål at sikre, at lokale 

myndigheder og andre relevante 

parter inddrages og er med til at sikre 

projektidéernes overlevelse. Diálogos 

arbejder typisk sammen med små 

lokale organisationer i projekterne. 

Disse organisationer besidder 

den nødvendige ekspertise til at 

gennemføre projekterne, men formår 

på grund af hård konkurrence normalt 

ikke altid at tiltrække tilstrækkelige 

midler fra andre kilder, når samarbejdet 

med Diálogos ophører. Diálogos ser 

dog ikke dette som et nederlag, hvis 

projektet har medført de ønskede 

ændringer på målgruppeniveau, og 

ændringerne har vist sig bæredygtige 

i sig selv.

 

Formidling

Intern kommunikation

Den interne kommunikation har 

til formål at sikre viden på tværs 

af projekterne samt mellem 

projektgrupperne og bestyrelsen. 

Vi tilstræber, at hver projektgruppe 

er repræsenteret i bestyrelsen, og 

sekretæren understøtter dialog på 

tværs af grupperne. Kommunikation 

sker gennem mails, referater og møder. 

Ekstern kommunikation

Ekstern kommunikation er en måde 

at formidle udadtil i forhold til folkelig 

forankring – lokalt i DK og i forhold til 

den bredere verden. Diálogos sender 

nyhedsbreve ud med beretninger fra 

projekterne samt nyt fra foreningen. 

Vores hjemmeside www.Diálogos.

dk indeholder oplysninger om vores 

forskellige projekter, organisation og 

strategier samt kommunikation til 

organisationens medlemmer. 

Folkelig forankring 

Folkelig forankring sker i største 

omfang til faggrupper særligt 

sundhedspersonale og personer 

tilknyttet universiteterne.  Det er 

vores opfattelse og erfaring, at 

der i det store netværk af læger, 

sygeplejersker, universitetsansatte og 

andre fagpersoner i Danmark er en stor 

og delvist uudnyttet pulje af erfaring 

og kompetencer, der med fordel 

kan anvendes i udviklingsarbejde. 

Imidlertid vækkes sådanne 

højtuddannede personers interesse for 

udviklingsarbejde ikke nødvendigvis 

gennem offentlige debatmøder, og 

de kan derfor med fordel nås ad andre 

kanaler. Dette har vi set i flere af 

vores projekter, hvor det – ved at man 

netop har målrettet rekrutteringen 

til arbejdet ved at udnytte folks 

faglighed – er lykkedes os inden for 

forskellige områder at inspirere et 

stort antal danske eksperter, som 

ellers ikke ville være blevet engageret i 

udviklingsarbejde.

Diálogos afholder foredrag, deltager 

i konferencer med præsentationer, 

udvikler undervisningsmateriale og 

vejleder studenteropgaver. Herudover 

traditionelt PR- og mediearbejde i 

form af inspiration af freelancere, 

samt egenproduktion af journalistisk 

materiale i projektområder.

 

Kommunikation på projekterne

I og med at Diálogos er en 

sundhedsorganisation, anser vi 

de uddannelsesmæssige tiltag i 

projekterne som en kritisk form for 

kommunikation på græsrodsplan. 

Denne kommunikation og 

undervisning udmønter sig i produktion 

af relevante undervisnings- og 

instruktionsmaterialer, brochurer, 

pamfletter, magasiner, videoer, 

radioprogrammer, websites, 

sociale medier, bøger og 

forskningspublikationer.

Diálogos har flere gange oplevet, 

at undervisningsmateriale fra 

projekterne er blevet brugt i nationale 

sammenhænge.

  

Kvalitetssikring

Konkret foregår kvalitetssikringen i 

projekterne i form af kvartalsrapporter, 

årsrapporter og evalueringer, hvoraf 

det fremgår, hvordan projekterne 

følger projektdokumenterne samt 
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Diálogos’ overordnede vision og mission.

Der skabes grundlag for høj kvalitet 

i projekterne gennem grundig 

planlægning og involvering af de lokale 

samarbejdspartnere allerede i idéfasen. 

Det er kendetegnende for Diálogos’ 

projekter, da de ofte udspringer af en 

konkret forespørgsel fra en lokal CSO i 

Syd. 

Bestyrelsen godkender forslag til 

projekter, inden en reel ansøgning 

udformes. 

Kvalitetssikring af vores projekter sker 

desuden gennem dokumentation/

forskning, der muliggør videreudvikling 

af projektet samt udvikling af 

nye projekter. Samtidig sikrer 

dokumentationen, at der skabes evidens 

for de opnåede resultater, og historien 

bag projekterne og organisationen 

fortælles.

Finansiering

Diálogos er finansieret af danske 

udviklingsmidler hovedsageligt fra 

CISU samt medlemskontingenter. 

Vi arbejder på donordiversitet både i 

Danmark og udland. Søges der midler 

i projektlandene, inddrages vores 

samarbejdspartnerne. 
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Vi har alle prøvet at falde over skjulte 

skatte, når vi ryddede op i gamle sager 

og breve. I anledningen af Diálogos’ 

jubilæum har jeg læst de gamle 

DiálogosNyt fra 2006 til 2019. De ligger 

alle frit tilgængelige på Dialogos.dk. 

Og, sikke historier der gemmer sig. De 

vidner om en organisation i rivende 

udvikling. Her er et lille udpluk.

Af Annie Oehlerich

I DiálogosNyt 10. årgang nr. 1, 2009 

er der interview med den danske 

ambassadør i Bolivia, Charlotte Slente.  

”Den type indsats, som Diálogos gør 

ved at bygge bro mellem vestlig og 

traditionel medicin er meget vigtigt 

for Bolivias udvikling. Brobygning og 

udvikling af civilsamfundet er utroligt 

væsentligt for udviklingen i Bolivia. 

Mange af samfundets konflikter skyldes, 

at dem med magten tænker på en helt 

anden måde end den fattige befolkning. 

Den interkulturelle forståelse i Bolivia er 

vigtig også for den politiske proces.  Det 

arbejde danske og andre internationale 

NGO'er gør betyder meget for den 

demokratiske udvikling i landet. Det 

sker ikke kun gennem overførsel af 

teknisk viden, men også ved at overføre 

demokratisk kultur”. 

De gamle blade fortæller om de 

unge, der engagerer sig i Diálogos’ 

Ungdomsgruppe. Der er beretninger 

fra de 27 unge volontører, som rejser til 

Uganda og Nepal og får store oplevelser 

med hjem. (DiálogosNyt 9. årgang nr. 1, 

2008. 11. årgang nr. 2, 2010).

I DialogosNyt 2014, 15. årgang 

nr. 3, hører vi første gang om 

guldmineprojektet i Filippinerne, 

hvor Rasmus Køster-Rasmussen skriver 

om feer, der giver sølv til dem, der har 

fortjent det. ”Kan det have sin rigtighed, 

at feer ikke kan lide salt? Og er det 

korrekt, at hvis man farer vild i bjergene, 

skal man bare tage sit tøj af og så tage 

det på igen på vrangen – så finder 

man nemt hjem? Og hvordan reagerer 

mon hårdkogte guldminearbejdere 

og stammefolk på en transseksuel 

kvinde i sin flotteste kjole?” Alt det kan 

man få svar på i det gamle nummer af 

DiálogosNyt.

I år 2000 starter Diálogos et samarbejde 

med Andebølle Ungdomshøjskole på 

Fyn. De unge rejser til projekter i Bolivia 

og Nepal. Lise Josefsen Hermann skriver 

i et rejsebrev i DíalogosNyt, 8. årgang 

nr. 2, 2007; ” Diálogos var i El Villar for 

at lære de lokale at avle bier. Det gik 

ikke for godt. Bierne var aggressive, og 

bolivianerne vidste ikke, hvordan de 

skulle håndtere dem. En kvinde havde 

tyve høns, der døde af stikkene fra de 

aggressive bier. …Jeg kan huske, at vi 

grinede lidt i smug af de naive danske 

forsøg på at lære bolivianerne noget 

af vores viden hjemmefra. … Nu, 7 år 

efter, er Doña Ana ved at tælle sine 

honningglas, da vi ankommer til El Villar. 

Hun pakker 50 glas sammen, som hun 

kan sælge for 15 bolivianos (cirka 12 

kroner) stykket på markedet i Sucre. 

Som en rød tråd går diskussionerne om 

foreningens visioner og strategier igen. 

Erik Jørs skriver i DíalogosNyt 14. årgang 

nr. 1, 2013, om at ”Dokumentation 

af effekten af det, man laver, er 

nødvendigt, hvis bæredygtige resultater 

og en spredning af projekterfaringer skal 

opnås med et rimeligt udgiftsniveau. 

Gennem dokumentation kan selv ganske 

små NGO-projekter opnå en effekt, 

der ligger langt ud over størrelsen af de 

midler, de har fået bevilget; og det ikke 

kun i projekt-området men også i andre 

lande, hvor lignende problemstillinger 

optræder. Forskning forskrækker ofte 

folk, fordi forskere tit opfattes som 

nørder, der sidder i deres elfenbenstårne 

fordybet i et problem som kan virke 

langt fra virkeligheden. Men sådan 

behøver det ikke at være! Ideen med 

at dokumentere effekt og effektivitet 

af det, man laver, er grundlæggende 

for godt arbejde, både i pilotfasen af et 

projekt og gennem projektperioden. På 

den måde kommer erfaringerne andre 

til gode. Kalder vi det ”dokumentation” 

frem for ”forskning” er det vel ikke 

skræmmende”. 

Tora Dahl og Jeppe Nørgaard 

Rasmussen besøgte det interkulturelle 

sundhedsprojekt i Uganda. I 

DíalogosNyt 13. årgang nr. 1, 2012 

skriver de om en tvillingefødsel. ”Under 

projektbesøg i Karamoja regionen, 

på ”Karamoja Traditional Healers 

and Health Systems Project” med 

vores partner KATHES, kommer den 

traditionelle fødselshjælper og fortæller, 

en kvinde er i gang med tvillingefødsel 

i landsbyen. Hun har født en tvilling, 

men den anden er ikke født endnu. 

Vi beslutter os for at tage sted for at 

hjælpe, sammen med Annie Logiel. Efter 

45 min. anstrengende kørsel ankommer 

vi til skolen i Musas, hvor kvinden skulle 

være. På dette tidspunkt går det op 

for os, at den fødende kvinde er gået i 

45 min. fra sin landsby til skolen efter 

at have født den ene tvilling, med den 

anden, endnu ikke fødte tvilling, stadig i 

maven. De er nødt til at gå ned til skolen, 

da bilen simpelthen ikke kan komme op 

til landsbyen i bjergene. Nogle meget 

SKATTEKISTEN
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glade og smilende kvinder kommer 

os i møde og fortæller, at kvinden 

lige har født den anden tvilling. Bag 

skolen, op ad muren på den bare jord, 

finder vi kvinden, der sidder og ryster, 

ser noget træt og udmattet ud. På 

intet tidspunkt siger hun et ord. På 

jorden foran hende ligger moderkagen 

med navlestrengen intakt og stadig 

forbundet til det nyfødte barn. Kvinden 

kommer op at stå og får en stok at 

støtte sig til. Hun ryster stadig men står 

nogenlunde stabilt på benene. Vi har 

taget en flaske vand med som hun ikke 

vil drikke af. Annie fortæller, at de kun 

drikker varm væske, te og lignende. De 

bruger dog vandet til at vaske hende 

lidt forneden. Så skal navlesnoren 

skæres. En kvinde har været ude og 

finde et par meget stærke græsstrå. 

De bliver bundet 2 steder omkring 

navlesnoren, med 5 cm mellemrum, og 

derimellem skærer man den over med 

et barberblad. Til Annies glæde bruger 

de et barberblad og ikke en rusten 

pilespids, som de godt kan finde på. En 

ældre kvinde, der hele tiden har siddet 

ved morens skød, samler moderkagen 

op fra græsset og lægger den i det 

sjal kvinden bar som nederdel, før 

hun fødte. Hun rydder helt op efter 

fødslen og fjerner alle spor. Når de 

kommer tilbage til landsbyen, vil hun 

begrave moderkagen et sted, kun hun 

kender. Sådan er traditionen. Derefter 

begynder kvinderne at vandre tilbage 

til landsbyen i bjergene. Der er 45 min. 

vandring i bjergene ikke meget mere 

end en 1⁄2 time efter at have født. 

Francis fortæller, at når de kommer 

tilbage til landsbyen, skal børnene 

navngives. Det foregår ved at barnet 

lægges til brystet, og man nævner et 

navn. Hvis barnet begynder at sutte, 

kommer barnet til at hedde dette 

navn, hvis ikke, fortsætter man med 

et nyt navn, indtil barnet starter med 

at amme. På den måde får barnet sit 

navn. Francis joker med, at de nok får 

vores navne. Jeppe og Tora. Kvinderne 

har oplevet det som en stor ære, at et 

par hvide folk er kommet for at hjælpe 

dem”.
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DIALOGOS I MEDIERNE

Fagfællebedømte videnskabelige publikationer fra 
kviksølvprojekterne (PubMed):

Introduction of mercury-free gold extraction to small-scale 
miners in the Cabo Delgado Province in Mozambique. 
Stoffersen B, Appel PWU, D Na-Oy LD, Sekamane AS, Ruiz 
IZ, Køster-Rasmussen R. Journal of Health & Pollution Vol. 8, 
No. 19, 2018.

Mercury pollution from small-scale gold mining can be 
stopped by implementing the gravity-borax method - a 
two-year follow-up study from two mining communities 
in the Philippines. Køster-Rasmussen R, Westergaard ML, 
Brasholt M, Gutierrez R, Jørs E, Thomsen JF. New Solutions: A 
Journal of Environmental and Occupational Health Policy vol. 
25, s. 567-87, 2016.

Artisanal small-scale miners’ gold yield with traditional 
amalgamation versus a mercury-free method. Stoffersen B, 
Køster-Rasmussen R,  Contreras Cardeño JI, Appel P, Smidth 
M, Na-Oy LD,  Lardizabal DL, Onos RW. Journal of Health & 
Pollution (in review).

Publikationer i andre videnskabelige tidsskrifter fra 
kviksølvprojekterne:

Mercury-free gold extraction in the Philippines. Køster-
Rasmussen R, Thomsen JF, Müller T, Westergaard M, Brasholt 
M, Jørs E, Appel P. Asian-Pacific Newsletter 2012.

Training of small scale miners and their families in safe 
handling of mercury during extraction of gold in the 
Philippines. Improving access to social services: health 
services and income opportunities for small scale miners 
and their families.  Perez E, Appel PWU, Koester-Rasmussen 
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DR P1 Panorama, Orientering og DR 

webdokumentar. TV-Midtvest, Herning 

Folkeblad, MetroXpress, Avisen.dk, 

Geoviden og Politiken er nogle af de 

danske medier, hvor Diálogos’ projekter 

er blevet dækket med flotte rapportager 

og artikler gennem årene. 

Vi har også haft held med at anvende 

digitale medier. “Rather rich and healthy 

than poor and poisoned” er titlen på 

en 10 minutter lang film, vi lavede i 

samarbejde med dokumentaristen 

Tom Heinemann om kviksølvprojektet i 

Filippinerne. Den er nu oversat til mindst 

fire sprog og er set mere end 1.400.000 

gange på youtube.

Som en af få NGO’er i Danmark udfører 

Diálogos systematisk videnskabeligt 

arbejde for at dokumentere effekten 

af projekterne. Indtil videre har 26 

PubMed-listede fagfællebedømte 

artikler rod i vores projekter – og 

flere er på vej. Der er gennem vores 

videnskabelige artikler skabt ny viden 

på de felter, vi arbejder med, specielt 

inden for forurening med kviksølv og 

pesticider. Professionelle forskere og 

studerende, som er aktive i Diálogos, 

bidrager sammen med vores partnere i 

syd til dataindsamling og analyse.
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I Diálogos bekæmper vi ulighed og 

forurening, og arbejder for en verden 

med bedre sundhed og arbejdsmiljø. 

Vi er 240 medlemmer, men vi vil meget 

gerne være flere. Fortæl dine naboer, 

kollegaer og familie om os. Du kan få 

ekstra Diálogos Nyt tilsendt til at dele 

ud. Hvis vi runder 300 medlemmer, kan 

vi blive momsregistreret, så folk, der 

donerer organisationen penge, kan trække 

beløbet fra i skat. Det vil åbne mulighed 

for at supplere foreningens aktiviteter 

med privat funding. Måske er der én du 

kender, der skal meldes ind. Det koster 

ikke ret meget: 150 kroner om året for 

ordinære medlemmer og 75 kroner, hvis 

man er under 26 år. Husstande giver 

200 kroner, og hvert navn tæller som et 

medlemskab. Som medlem kan du deltage 

i Diálogos’ arrangementer og du modtager 

nyhedsbrevet et par gange om året.

Vil du være medlem, så gå til www.

dialogos.dk under fanen Vær med / Bliv 

medlem. Du kan også sende en mail til 

annieoeh.dialogos@gmail.com. Send 

pengene direkte til Sydbank - reg. nr. 7970 

konto 0001047577 med dit navn. 

BLIV MEDLEM

HVAD SIGER VORES PARTNERE?

KIMHECOP Uganda
The best thing we have 
learnt about working with 
Diálogos is that we all work 
as a team to make great 
impacts in communities 
and passion for value for 
money that is every penny 
spent should create a lasting 
change, however small it 
brings.

Anna Dotas Lagunillas, Parlamentsmedlem, Bolivia
Da Diálogos og Prodecos projekt startede i 1994 
sugede jeg viden til mig om alt, fra grøntsagshaver, 
honningavl, til organisering, blev medlem af 
fagforeningen, dannede kvindeforeningen og endte 
som leder af den lokale landbrugsorganisation. Hvis 
det ikke var for dr. Miguel Isola og dr. Erik var der 
ingen organisering af kvinderne! Takket være støtten 
fra Danmark sidder jeg i parlamentet i dag. Nu er jeg 
medlem af parlamentets komite for foreninger, vi skal 
fortsætte støtten med organisationerne. Giv dem en 
revolutionær hilsen, Diálogos Dinamarca.

Prodeco Bolivia
Bolivias præsident gav os en lov, 
der beskytter den traditionelle 
medicinsektor, for at afskaffe 
systemets iboende diskriminering, 
der er så uendeligt stor. Evo 
har givet processen et fly, men 
Diálogos er flyets motor, og uden 
motor falder flyet ned. 

BANTOX Fillippinerne
Diálogos has been, and continues to 
be, a catalyst for the development of 
Ban Toxics in the Philippines. Without 
Diálogos' support, foresight, and approach 
to development work, the measures 
and activities that Ban Toxics has put 
into place would have been very difficult 
to achieve. Diálogos  understands what 
development work is and approaches it 
with the maturity, skill, and care needed 
to help developing countries’ NGOs, such 
as Ban Toxics, thrive and excel in delivering 
needed services to the communities we 
serve.

PLAGBOL Bolivia
For 18 år siden blev det første pesticidprojekt født 
i Bolivia. Projektet har været en grundlæggende 
søjle for alt det arbejde, Plagbol har lavet lige siden: 
uddannelse af menneskelige ressourcer, fremme 
af videnskabelig forskning, uddannelsesmateriale, 
kommunikationsprocesser. Diálogos’ og Plagbols 
forhold er innovativt, hvilket har skabt international 
interesse, og erfaringerne er genereret i Uganda 
og Nepal. Så mange år er gået nu, at relationen 
mellem os er blevet et tillidsfuldt familieforhold, 
dette afspejler sig i alle de resultater, der er opnået 
gennem denne tid. Vi fejrer jubilæet sammen med 
jer, 25 års utrætteligt arbejde for beskyttelse af 
sundhed og miljø.
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