Hvem er jeg?
Bettina Gram, forlagsredaktør og freelancejournalist, har i over 20 år lavet artikler og
undervisningsmaterialer om forhold i en lang række udviklingslande. Jeg er bestyrelsesmedlem i foreningen Dansk Mongolsk Selskab og har besøgt Mongoliet tre gange.
Projektet kort
Med Mongoliet revisited vil jeg i en artikelrække udbrede kendskabet til Mongoliet og dets
befolkning, som Danmark har en lang tradition for at samarbejde med, men som kun få
danskere kender til.
Overvejelser om projektet
Jeg undersøger Mongoliets demokratiske og økonomiske udvikling siden kommunismens
fald i 1990, b.la. menneskerettigheder og korruption, kvinder og børns situation og adgang
til uddannelse og nomadekulturen, der er under pres efter stor migration til byerne. Jeg
følger op på nogle af de emner, jeg for 11 og 17 år siden udforskede i steppelandet.
Samarbejde
Via Dansk Mongolsk Selskab og foreningens søsterorganisation i Mongoliet, fik jeg kontakt
til centrale personer, organisationer og offentlige myndigheder, som jeg besøgte og
interviewede. Samarbejdet var godt, og jeg kunne detailplanlægge møder og ture
undervejs, få hjælp til tolkning fra mongolsk til engelsk og deltage i lokale arrangementer.
Den største udfordring
Jeg besøgte en stor kobbermine i byen Erdenet i det nordvestlige Mongoliet. Selvom
værterne var særdeles gæstfrie og gjorde alt for at få mit program til at lykkes, blev
udbyttet af besøget begrænset, da tolkningen var ufuldstændig.
Det bedste ved projektet
Var at møde engagerende mongoler, som brænder for at styrke deres lands unge
demokrati.
Resultat
Jeg fik kontakt til mange kilder, der fortalte om Mongoliets udfordringer og indsamlede et
omfattende materiale, der har udmøntet sig i en række artikler til Dansk Mongolsk
Selskabs medlemsblad Ger, U-web, Mongol Messenger. Flere artikler er på vej til
magasinet Geografisk Orientering.
Pris
Danidas havde bevilget 10.300 kr., hvortil jeg selv bidrog med 15.000 kr. Jeg sparede en
del udgifter til tolkning og udflugter, da Dansk Mongolsk Selskab i Mongoliet var
behjælpelig med assistance.
Gode råd
- Undersøg på forhånd mulige kontakter ude og hjemme, som kan skaffe informationer og
hjælpe med aftaler.
- Planlæg mest muligt hjemmefra, og følg op, når du er fremme. Det er ofte lettest at få
detaljerne på plads, når du er på stedet.

