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Formandens beretning 2019-2020 
 

Projekter 

  

I 2019 -20 havde DAC fortsat fokus på de to projekter, som er nævnt udførligt i ledelsesberetningen fra 

2018: 

1. Diabetes-projektet i Herat  

2. Det CISU-støttede projekt i samarbejde med den afghanske civilsamfunds-organisation Rural 

Rehabilitation Afghanistan Association (RRAA), også i Herat. 

 

Ad 1: 

Det World Diabetes Foundation (WDF)-støttede projekt fortsatte i 2019, men blev indstillet efter flere 

forlængelser i starten af 2020, som følge af manglende muligheder for at opnå fortsat finansiering. 

WDF ønskede selv at kunne evaluere -og på stedet- at kunne supervisere projektet, men dette kunne 

ikke lade sig gøre, da man fra WDF’s side valgte at følge det danske udenrigsministeriums generelle 

vejledning, hvor man fraråder rejser til Afghanistan. Det indebar, at vi i denne forbindelse desværre 

også måtte opgive den planlagte udsendelse af to eksperter fra Steno, da organisationen på samme 

måde som WDF valgte at følge udenrigsministeriets vejledning. Dette uanset, at de danske NGO’er 

fortsat har rejser til Afghanistan. 

 

Men tilbage står, at Diabetescenteret i Herat blev færdigt og står i dag med adskillige medarbejdere 

tilstede hver dag. Læger, sygeplejersker, laborant og rengøringspersonale yder hver dag et tilbud om 

kontrol af de fattigste diabetespatienter i Herat, samt superviserer andre hospitaler ved behov f.eks. de 

gravide med diabetes på byens obstetriske hospital med mange tusinde fødsler om året. Det var med 

mere end et halvt års forsinkelse, at projektet blev færdigt. Ikke fordi DAC ikke skubbede på, men fordi 

MOPH udsatte ansættelser og beslutningers effektuering. Således nåede lederen af Diabetes Centeret 

først sin uddannelse i Indien under Ramadanen i 2019. 

 

Det blev til en lille klinik med lægeklinikker, laboratorium, elektrokardiogramrum og screeningsrum på 

Regions hospitalet. Småt, men godt nok. 

 

Ad 2: 

Samarbejdsprojektet med RRAA havde fokus på at styrke den afghanske befolknings kendskab til og 

brug af fortalervirksomhed (advocacy) inden for sundhedsområdet. Projektet blev implementeret i 10 

områder i Enjil-distriktet i udkanten af Herat by og blandt de opnåede resultater er: uddannelse af 12 

medarbejdere hos RRAA om fortalervirksomhed og sundhedsrettigheder, træning af 274 mænd og 

kvinder i Enjil-distriktet i fortalervirksomhed og etablering af 10 advocacygrupper, som har stået for at 

dele deres viden med omkring 1000 personer i samme distrikt. Der er flere eksempler på at borgerne 

har gjort brug af deres nye viden om fortalervirksomhed, bl.a. til at få sundhedsmyndighederne i Herat 

til at iværksætte en undersøgelse af forholdene på en sundhedsklinik i en landsby, hvilket førte til en 

forbedring af sundhedspersonalets fremmøde på klinikken og dermed en forbedring af landsbyens 

adgang til sundhedsydelser. 

 

Desværre er det ikke lykkedes at få bevilling til et nyt CISU projekt. Vi har haft et længerevarende 

ansøgnings-forløb mellem RRAA, DAC og CISU, der desværre mundede ud i et afslag. Vi forsøgte at 

skaffe et projekt, der skulle undersøge, hvorfor skolebørn/unge droppede ud af uddannelse. Et stort 

anlagt projekt, som druknede i fokusering på Corona pandemien og at det var for ambitiøst i størrelse. 
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Besøg i Herat forår 2020 

 

Foreningens daværende formand lægekonsulent Ole Frank Nielsen besøgte i foråret 2020 Herat til en 

drøftelse med vores lokale repræsentant Lutfudin, til møder med embedsmænd og til et besøg på det 

tidligere af DAC opførte og drevne distriktshospital i Gozarah.  Dette er nu under ny afghansk NGO- 

ledelse.  Den forrige organisation, der ’vandt’ udbuddet over DAC, er ude af billedet.  Det går åbenbart 

ret godt med sygehuset, der er under ledelse af en afghansk kvindelig læge.   Dog er 

operationsafdelingen lagt helt om, så der i dag kun foretages kejsersnit og dette i ret stort omfang.  Alt i 

alt virkede det som om vores indsat med dette sygehus ikke har været spildt. 

 

Herat-området var på daværende tidspunkt udfordret af smitten fra corona-virus som følge af de 

mange afghanere, der venter tilbage fra Iran mere eller mindre frivilligt.  Iran fik angiveligt smitten fra 

relationer til Kina.  Situationen er en alvorlig belastning for sundhedssystemet i Herat. 

 

Lægekonferencer 

 

DAC har ydet et bidrag til udveksling af viden om behandling af corona-virus ved de lægekonferencer, 

som blev organiseret i sensommeren og efteråret 2020 på initiativ af bestyrelsesmedlem, overlæge ved 

Roskilde Universitetssygehus Toke Barfod, der er specialist på området.  Der er i samarbejde med nogle 

af hans kolleger i Roskilde gennemført foreløbig fire konferencer over nettet med et tilsvarende antal 

læger i Herat og i samarbejde med regionens sundhedsmyndigheder. Det er vores indtryk, at man i 

Herat har sat pris på dette initiativ og Toke Barfod forventer at fortsætte med 1 – 2 møder om 

måneden.  

 

DACAAR Afghanistan-konference 

 

Den danske udviklingsorganisation DACAAR gennemførte den 11. september en stor engelsksproget 

Afghanistan-konference i København under overskriften ”Do Not Forget Afghanistan”.  Hovedtaler var 

udviklingsminister Rasmus Prehn.  Han roste den danske NGO-indsats på vigtige områder i Afghanistan.  

De danske NGO’er, der arbejder i Afghanistan, havde mulighed for i en debat med ordstyreren Keld 

Broksø at orientere om deres arbejde og overvejelser.  DAC var her repræsenteret ved den tidligere 

formand Viggo Fischer, der bl.a. nævnte lægekonferencerne.  Flere af foreningens medlemmer deltog i 

arrangementet, som man kan læse mere om på DACAARS hjemmeside: 

   

https://dacaar.org/01-10-20-se-hele-dacaars-afghanistan-konference-paa-video-her/?lang=da 

 

Der bliver follow-up, blandt andet ved en såkaldt  ’tænke-tank’, som man kan tilslutte sig.  DAC’s 

fungerende formand Elin Petersen er som bestyrelsesmedlem i DACAAR siden 2019 nøgleperson her. 

 

Studentermedarbejder 

 

Komiteen har i sidste del af 2019 og indtil juli 2020 haft ansat en studentermedarbejder på halvtid til 

varetagelse af en række praktiske arbejder, herunder bedre kommunikation til medlemmerne. 

 

Formandsskift 

 

Det mangeårige medlem af DAC og foreningens formand de sidste par år lægekonsulent Ole Frank 

Nielsen, der er bosiddende i Frankrig, måtte i oktober træde tilbage som formand på grund af sygdom.  

Foreningens næstformand sygeplejerske Elin Petersen er nu fungerende formand.  Bestyrelsen har 

sendt en varm hilsen til Ole Frank Nielsen med tak for hans store indsats for vores arbejde i 

Afghanistan.  Denne indsats går helt tilbage til midt i 1990’erne, hvor han som udsending for det danske 

udenrigsministerium skulle tage stilling til foreningens ansøgning om Gozarah-projektet.  Hans rapport 

til UM mundede heldigvis ud i en anbefaling.  Han har i de efterfølgende år på mange måder ydet en 

vigtig professionel indsats for vores indsats i Herat-provinsen. 
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Faldende medlemstal og fremtiden for DAC 

 

Den nuværende bestyrelse har ikke mulighed for at føre foreningen videre, da arbejdet med at skrive 

ansøgninger og andet praktisk arbejde er for stort. Vi har således ikke mulighed for at skaffe midler til 

foreningens fortsatte drift. Vi foreslår derfor, at årsmødet skal bemyndige den kommende bestyrelse til 

at nedlægge foreningen i starten af 2021. 

 

Det skal understreges, at dersom der viser sig ønske om og energi til at videreføre foreningen, så skal 

der fremkomme en nyetablering af en bestyrelse, da ingen (eller få) af den nuværende bestyrelse vil 

fortsætte ud over en kort nedlukningsperiode. 

 

DACs resterende midler vil blive anvendt i henhold til den køreplan, som blev fremlagt ved årsmødet 

september 2016. Bestyrelsen har fulgt denne køreplan og har valgt RRAA som modtager af de 

resterende midler fra DAC når alle andre forpligtelser for foreningen er afsluttede. 

  

På grund af det faldende antal betalende medlemmer (og interesse for DAC) er det ikke længere muligt 

for den nuværende bestyrelse at mønstre 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Derfor foreslår 

bestyrelsen at ændre vedtægternes §5, så der kun skal vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

 

Vi er triste over udviklingen, da vi fortsat mener at DAC havde en formålstjenlig mission, og der fortsat 

er brug for hjælp, men bestyrelsen kan ikke med så få medlemmer og ingen administrativ hjælp, klare 

opgaverne. Bureaukratiet er ressourcekrævende. Der er mange om buddet, når der kommer opslag om 

ansøgningsmuligheder og kravene kræver kompetencer, som de store NGO’er i DK besidder, men vi 

ikke gør. Der mangler ganske enkelt specifikke kompetencer, som vi ikke kan mønstre i frivillig-gruppen 

= bestyrelsen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Elin Petersen, fungerende formand i DAC 


