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Projektet ”Mongolisering af civilsamfundsudvikling i mongolske landdistrikter” blev afsluttet i maj 2018. Fra 
starten var det uklart, hvad mongolisering ville betyde. I denne og kommende artikler løfter vi sløret for nogle 
af betydningerne. Artiklerne er skrevet af CICEDs næstformand Johnny Baltzersen, der har været koordinator 
på projektet, og som har arbejdet med de mongolske partnere siden 1992, hvor DANIDA iværksætte den før-
ste danske støtte til den mongolske uddannelsessektor. 

 

Tørret ost og  
Civilsamfund 

1. artikel – 12. august 2018 
 
 

n gruppe borgere i Öndör Ulaan er samlet på skolen 
for at spille shagai, et spil med små knogler fra får eller 
ged. Der er mange teenagere og unge blandt delta-

gerne. I et andet lokale undervises der i tilberedning af forskellige 
former for aaruul, som vel bedst kan oversættes som ’tørret oste-
masse’. Aaruul er en næringsrig og fast bestanddel af enhver mon-
golsk husholdning, og det første værten byder sine gæster sammen 
med en kop mælkete. 
 
Öndör Ulaan er et lidt afsidesliggende landdistrikt (soum) i den 
mongolske provins Arkhangai. Som i alle mongolske soumcentre 
er her en skole med kostafdeling, en lokal administration, et kul-
turhus, en sundhedsklinik og nogle få butikker.  I sommervejr og 
under høj blå himmel ligger byen smukt foldet ud mellem duvende 
grønne bakker med lunde af birke- og lærketræer hist og pist.  
 

E 
J O H N N Y  
B A L T Z E R S E N 
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Det er yak-område, med omkring 42.000 høveder det mest talrige i 
Mongoliet, og derfor er helt selvfølgeligt at støde på et par yakok-
ser på vej til skole. 
 
Der er en dags kørsel til hovedstaden Ulaanbaatar og knap det 
halve til provinscentret Tsetserleg. I godt vejr. Når vinteren raser, 
bliver man for det meste hjemme. 
 
Bag dagens arrangement i Öndör Ulaan står en lokal NGOafdeling, 
som er en del af projektet ’Mongolisering af civilsamfundsudvik-
ling i mongolske landdistrikter’.  Både shagai og aaruul har været 
kendt på de mongolske stepper i umindelige tider.  Så hvorfor skal 
der nu undervises i det? Og hvad i alverden har det at gøre med ci-
vilsamfundsudvikling? 
 

 
Smukt udformet aaruul 
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Typisk handler projekter om styrkelse af civilsamfund om at gøre 
borgere bedre i stand til at øve indflydelse på politiske beslutnin-
ger. Og derfor undervises der normalt i organisering, fortalervirk-
somhed, menneskerettigheder, lovgivning og andet med klart poli-
tisk og organisatorisk indhold.  
 
Det gør de også i Öndör Ulaan, men ad omveje. Siden slutningen 
af 1990erne har politisering af alle livets sfærer taget til i styrke. 
Særlig slemt er den politiske rivalisering mellem Mongoliets to 
store partier Mongolian People’s Party og Democratic Party blevet 
i løbet af det sidste årti. En rivalisering, der forpester det sociale liv 
– ikke mindst i de små lokalsamfund på landet.  
 
”Vi har tre problemer: politisering, politisering, politisering. Og tre 
løsninger: samarbejde, samarbejde, samarbejde”, siger Tsevelmaa 
den kvindelige formand for den lokale NGO.  
 
”Selvfølgelig skal vi blande os i politik og vi vil gerne have at alle 
vores medborgere ytrer sig og deltager i arbejdet med at gøre vores 
soum til et godt sted at leve”, understreger hun.  
 
”Men vi skal gøre det på vores måde. Vi skal gøre det på en måde 
så folk igen får tillid til hinanden og tro på at det nytter at arbejde 
sammen. Politiseringen har skabt strid og splid i så mange år”.  
 
Når folk samles til shagai spil og fremstilling af aaruul er politik 
skubbet i baggrunden, men ikke helt ud ad billedet. Det er i dette 
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formelt afpolitiserede sociale samvær, at man kan snakke om hver-
dagens oplevelser, udfordringer, problemer og erfaringer, uden at 
der skal være partibøger på bordet. Og det er her, at folk oplever, at 
der - helt banalt og klichéagtigt - er mere, der samler end skiller. 
 
 

Fra skoleudvikling til  
styrkelse af civilsamfund 
Mønstret er stort set det samme i alle 57 lokale afdelinger af den 
mongolske organisation Mongolian Association for Primary and 
Secondary School Development/MAPSSD – den mongolske for-
ening for udvikling af grundskole og mellemskole.   
 
I 00’erne fokuserede MAPSSD på skoler og undervisning i landdi-
strikterne, men erfaringer med inddragelse af lokalsamfundene i 
skoleudvikling førte til en bredere dagsorden.    
 
I de højere politiske luftlag blev der siden NGO-loven fra 1996 talt 
meget om civilsamfundets rolle og betydning og internationale or-
ganisationer og donorer har stået i kø for at støtte oprettelsen af ci-
vilsamfundsorganisationer.  
 
Der er da også registreret over 8.000 styks af slagsen hos det mon-
golske justitsministerium. Enkelte gør et godt stykke arbejde, ty-
pisk med fokus på enkeltsager, som bekæmpelse af forurening fra 
minedrift og bevarelse af skrøbelige naturområder. De fleste fore-
tager sig dog ikke ret meget. Kun omkring 10% af de registrerede 
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foreninger ser ud til at være stedsevarende aktive.  Og for det me-
ste i Ulaanbaatar og andre bycentre.  
 
 I de mongolske landdistrikter er der en udbredt skepsis over for 
mange NGOere, der typisk blev etableret efter vestlige forbilleder. 
For ofte er NGO’erne kommet anstigende med vidtløftige ideer 
uden viden om eller respekt for de lokale vilkår.  Et forhold som 
den første engelsksprogede avis The Mongol Messenger allerede i 
1997 beklagede sig over: 
 

”Udenlandske konsulenter har en tendens til at an-
komme med svar, før de kender spørgsmålene – det er 
svar, som de har udviklet i andre lande, og de tager sig 
ikke rigtig tid til at finde ud af, hvad der virkelig er brug 
for i Mongoliet” 
 

Da MAPSSD i 2010 kastede sig ud i at blive den første landsdæk-
kende mongolske NGO med en bred dagsorden om ’udvikling af ci-
vilsamfund’ som sådan, var det med andre ord lidt op ad bakke. 
Der var brug for nye måder til at få borgere engageret i varetagelse 
af deres egne interesser.  
 
Der var brug for mongolisering af måden at arbejde med og i civil-
samfundet. De lokale afdelinger skulle opbygge troværdighed og 
legitimitet og ikke ses som endnu et forsøg på at pådutte folk no-
get, som de egentlig ikke havde brug for. Og der skulle skabes kon-
krete aktiviteter, som folk kunne være en del af og som kunne 
skabe positive fælles oplevelser.   
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At organisere shagai turneringer og fælles fremstilling af aaruul og 
andre lignede sociale aktiviteter har for lokalforeningen i Öndör 
Ulaan vist sig at være (om)vejen til også den politiske og organisa-
toriske styrkelse af civilsamfundet.  
 
”Folk her er meget opmærksomme på, hvad vi laver og de ser os 
nu, som nogen man kan regne med, og når vi opfordrer folk til at 
deltage i debat om, for eksempel hvordan de lokale budgetter bedst 
kan bruges, så møder de op i stort antal. Vi har en sms-kæde, som 
omfatter stort set alle husstande i vores distrikt. Vi har et godt 
samarbejde med vores lokale guvernør og vores soum khural (di-
strikts parlament/kommunalbestyrelse). Med støtte fra guvernø-
ren har vi afholdt kurser i betydningen af civilsamfund,” fortæller 
Tsevelmaa. 
 
Valgene til nationalforsamlingen Great State Khural, de regionale 
og lokale parlamenter i 2016 var den første lakmustest på, om lo-
kalafdelingen i Öndör Ulaan kunne mere som civilsamfundsorga-
nisation end at spille shagai og fremstille aaruul.  
 
Valgdeltagelsen havde været for nedadgående i de seneste fire 
valgrunder. Ikke kun i Öndör Ulaan, men overalt i Mongoliet. I 
2016 stemte næsten 85% af de stemmeberettigede i Öndör Ulaan 
til parlamentsvalget. En stigning på 12,5% i forhold til valget i 
2012. 
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”Vi gjorde meget ud af at opfordre alle til at stemme. Vi ville ikke 
have folk til at stemme på noget bestemt parti, naturligvis ikke, 
men vi ville have alle til at deltage i valghandlingen.” 
 
Tsevelmaa er særlig stolt over, at det lykkedes at få de unge til at 
stemme i stort tal.   
 
De unge møder også talstærkt frem, når der skal spilles shagai og 
fremstilles aaruul.  

 


