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Fra formanden 
Perioden fra september 2019 til september 2020 var en lidt anderledes periode, idet vi atter 

fik ansat en halvtids projektsekretær Sarah Hilstrøm. 

Sarahs opgaver var af administrativ karakter og hun skulle endvidere sørge for 

fondsansøgninger, holde øje med opslag til puljer f.eks. i Udenrigsministeriet og CISU. 

Desværre måtte vi sige farvel til Sarah midt i 2020, idet hun fik brug for fuldtidsjob. 

Ole Frank Nielsen var fungerende formand indtil sygdom gjorde at han fik forfald og 

næstformand Elin Petersen vikarierede indtil valg kunne finde sted. 

Vi havde fokus på at sikre implementeringen af de to projekter, som det er lykkedes at skaffe finansiering til.  CISU-

projektet, som sigtede på at opbygge fortalerkapacitet i lokalsamfund i Injil distriktet i Herat. Det blev implementeret i 

samarbejde med Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (RRAA). 

Diabetesprojektet blev færdigt og implementeret i samarbejde med Ministry of Public Health (MoPH) i Herat 

provinsen. Dette var i perioder op ad bakke. Vi fik en no-cost extension, som udløb d. 1. december 2020.  

DAC har i hele perioden været medlem af DACAAR’s bestyrelse. 

  

 
En nødhjælps- og 

udviklings-ngo, der siden 

1984 har arbejdet på at 

forbedre afghanernes 

levevilkår. 
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Diabetes-projektet  

Som nævnt i tidligere årsrapport startede DAC i juni 2017 et nyt projekt støttet af World Diabetes Foundation med en 

bevilling på knap en million kr. over en 2-årig periode. Reelt gik vi først i gang noget senere.  Og det trak ud… 

Projektet byggede på et samarbejde med Regional Hospital, altså provinshospitalet i Herat. Målsætningen var at få 

styrket arbejdet med forebyggelse og diagnosticering af diabetes - en sygdom som desværre er et stigende problem, 

også i Afghanistan.  

Vi skulle uddanne sundhedspersonale til at varetage opsporing og 

behandling af patienter med diabetes. Vi indkøbte udstyr og 

materialer. Vi skulle også udvikle et registrerings- og datasystem. 

Sidst, men ikke mindst, fokuserede projektet på at udbrede 

oplysning til den brede befolkning om diabetes; både med 

brochurer, plakater samt spots på sociale medier og TV.  

De afghanske sundhedsmyndigheder bidrog til projektet ved at 

betale løn til sundhedspersonalet på diabetes-centeret på 

provinshospitalet samt ved at stille lokaler til rådighed. Trods en 

underskrevet samarbejdsaftale, en såkaldt ’Memorandum of 

Understanding’ og mundtlige tilsagn om opbakning givet på flere 

møder, var samarbejdet udfordret. Mange forsinkelser vedrørende udpegning af de sygeplejersker og læger, der skulle 

rejse til Indien med henblik på undervisning, forsinkede hele processen. 

De sidste to personaler var først i Indien til træning i sommeren 2019. 

Der er etableret World Diabetes dag i Herat efterfølgende flere gange med behørigt hensyn til at undgå perioder under 

Corona pandemien. 

Der blev produceret en videofilm om arbejdet i klinikken til brug for en 

konkurrence i WHO. 

Alt laboratorieudstyret blev installeret efter længere tids opbevaring i 

RRAA’s kælder. Supplies blev indkøbt til længere tid. 

Opgaver i diabetesklinikken 
 

Vores opgave var, ud over det etablerende, at undervise sygeplejersker, 

jordemødre og medical assistants. Vi holdt flere kurser end planlagt, da 

det viste sig svært at få samlet så mange på få gange.  

Det blev estimeret at mere end 200.000 mennesker hørte om Diabetes. 

Og at mere end 20.000 borgere blev screenet.  

Fremtiden for diabetesområdet 
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Vi har forhørt os flere gange om vi kunne være behjælpelige med at videreføre Diabetes projektet, men 

WDF ønsker ikke at finansiere mere, som de ikke selv kan besøge og evaluere. Dette skyldes bestemt ikke 

vores resultater, men at Udenrigsministeriet ikke anbefaler rejser til Afghanistan.  

Ole Frank Nielsen, Claus Christensen og Elin Petersen deltog i flere møder med WDF, for at undersøge en 

mulig forlængelse af projektet, eller en ændring i retning/område. WDF har udbedt sig en konceptnote, 

som udgangspunkt for videre drøftelse, efter projektbesøget i Herat forår 2020. 

Endvidere havde Claus Christensen et uformelt møde (i et fly!) med direktøren for Novo Nordisk 

Foundation. Så vi gik ind i 2021 med fortrøstning om fortsættelse. 

Diabetescenteret blev under udbrud af Corona midlertidigt lukket og personalet overført til andre akutte 

funktioner. 

 

CISU-projekter 

Bortset fra afrapportering er de to tidligere CISU projekter færdige. Det har handlet om 

fortalervirksomhedsprojekter, hvor befolkningen skulle lære at ”tale egen sag” ift. sundhedsrettigheder. 

Vi har evalueret disse projekter og mener at de med god ret kunne kopieres i andre dele af Herat, men kan 

ikke få økonomi fra CISU til kopiering. 

Derfor kigger vi os nu om efter andre væsentlige udviklingsområder. 
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DAC i Herat 

I Herat har DAC opereret via vores mangeårige medarbejder 

Lutfudin Osmani. Han har haft kontor hos RRAA og har derved 

kunnet følge tæt med i, hvordan CISU-projektet bevægede sig. Vi 

har derudover haft én chauffør ansat i perioder, idet vi har ydet 

transportservice til RRAA under CISU-projekterne. Lutfudin 

beskæftigede sig rent praktisk meget med diabetesprojektet og 

forsøgte at løse de udfordringer, der kom. Lutfudin har været DAC 

en stabil medarbejder igennem mange år. Uden hans 

tilstedeværelse ville vores arbejde i Herat være væsentligt 

vanskeligere. Han er restitueret efter at have gennemgået en levertransplantation i begyndelsen af 2018 og 

har været i stand til at leve et godt og produktivt liv og at forsørge sin familie.  

 

Corona pandemien 

Ingen tvivl om at kombinationen af dårlig ernæringstilstand, stress, alment dårligt helbred og fattigdom har 

været medvirkende til en stor belastning for de mennesker, der blev ramt af Corona i Herat. 

Vores mangeårige bestyrelsesmedlem overlæge Toke Barfod har været hospitalerne i Herat behjælpelig med 

kollegial infektionsmedicinsk supervison (virtuelt) ift. selve behandlingen, men også fået hjælp fra danske 

anæstesi læger til supervison på intensiv delen af behandlingen.  

Sikkerheden i Herat 

Sikkerheden er fortsat i 2020 en udfordring, men ikke anderledes end det vi tidligere har opereret i. 

Projekttilsyn i Herat 

Ole Frank Nielsen foretog et kortvarigt besøg i Herat ifm. et årsmøde i Kabul for DACAAR. 

Nationale og internationale organisationer blev besøgt for at afdække ”gaps” i udviklingshjælpen. 

Endvidere blev diabetescenteret besøgt. 

Ole var indkvarteret hos Dansk Flygtningehjælp i Herat og hos DACAAR i Kabul, og det blev muligt at 

aflægge besøg på Gozara District Hospital, som tidligere hørte under vores Basic Package of Health Service 

projekt. Hospitalet var nu under en organisation, Agency for Assistance for Development of Afghanistan 

(AADA). Hospitalet så velfungerende og nydeligt ud. Det kirurgiske område er nu neddroslet, men der 

foregår en del kejsersnit, da Maternity Hospital henviser mange til det. De har udvidet området for ikke 

smitsomme sygdomme, og har mange patienter med forhøjet blodtryk og diabetes. Og de nævnte, at der 

var mange gravide med diabetes. 



 
DAC ÅRSBERETNING 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

8 
 

 

Endvidere besøgte Ole to private hospitaler: Mehraban og Noor Almadina Hospital, som kunne være 

interesserede i projekter vedrørende diabetes, hvis vi kunne skaffe penge. 

Der var også lagt besøg ind hos Ministry of Economics for at drøfte nye retningslinjer for NGO’ers arbejde. 

Ole besøgte også Herat University for at afdække samarbejdsmuligheder mellem danske og afghanske 

faggrupper i uddannelsesmiljøet. 

I sidste del af besøget blev der aflagt besøg hos Den danske Ambassade i Kabul. De kendte DAC, ville gerne 

involvere os, men manglede vores Årsberetninger. 

Der var rigtig mange ønsker til DAC. Også langt ud over, hvad vi kan få midler til. 

 

Ideer og visioner for fremtiden 

Situationen i Afghanistan var således fortsat meget usikker og skrøbelig.  

Vi vil afsøge CISU, om et længerevarende og større budget. Men dykke 

ned i hvorfor skolegangen er vanskelig og drop out så stor. Vi tror på at 

uddannelse er grundlaget for forøget velfærd og velstand. 

Endvidere fik Sarah kontakt til forskellige studentergrupper på Herat 

Universitet og ledelsen på samme. Nye muligheder for samarbejde og 

udvikling mellem danske og afghanske studentergrupper undersøges. 

Kilder til finansiering eksploreredes: Kvinders bygningsfond, Erik Thunes 

legat for børns vilkår, Tuborg fonden etc. 

Det løbende partnerskab 

med, og støtte til, 

Afghanistan vil være 

baseret på fire 

instrumenter: politisk 

dialog, sikkerhed, 

udviklingssamarbejde og 

humanitær bistand 

UM: Landepolitikpapir for 

Afghanistan 2018-2020 



 
DAC ÅRSBERETNING 2020 

__________________________________________________________________________________ 
 

9 
 

Men alt stod lidt uklart pga. Corona både i DK og ikke mindst i Afghanistan, hvor en del 

medarbejdere i forskellige nødhjælpsorganisationer forblev bag lukkede døre i eget hjem og med 

dårlige netværk. 

Derfor blev Årsmødet i DK også udsat til november 2020, hvor det foregik virtuelt. 

Årsmødet d 26.11.20 

besluttede at nedlægge 

foreningen i 2021 pga. 

manglende bevillinger og for 

få bestyrelsesmedlemmer og 

medlemmer generelt. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tak for støtten 

DAC vil gerne sige mange tak til vores medlemmer for jeres fortsatte støtte og konkrete bidrag til Afghanistan. Tak til 

bestyrelsen og andre frivillige for jeres store arbejdsindsats samt ikke mindst tak til vores medarbejder i Herat, 

Lutfudin og vores samarbejdsleder i RRAA, Seddiqi, for jeres utrættelige indsats for DAC i Herat. Tak til donorer, 

samarbejdspartnere og alle andre, der i årets løb på forskellig vis har bidraget til og støttet vores arbejde. Det er 

meget værdsat. 


