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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. Dette er den anden artikel, der belyser nogle af betyd-
ningerne. Artiklerne er skrevet af CICEDs næstformand Johnny Baltzersen, der har været koordinator på pro-
jektet, og som har arbejdet med de mongolske partnere siden 1992, hvor DANIDA iværksætte den første dan-
ske støtte til den mongolske uddannelsessektor. 

 

Hvis jeg var  
borgmester 

2. artikel – 8. september 2018 
 
 

vis jeg var borgmester (soum-guvernør i Mon-
goliet, red.), så ville jeg gøre alle møder i byrå-
det åbne for borgerne i vores kommune 
(soum); jeg ville besøge alle hyrdefamilier to 
gange om året for at lære om deres liv; jeg ville 
give hyrdefamilierne forskellige former for 
støtte for passe på vores natur og miljø; jeg 

ville sætte en stopper for, at folk udefra kan tjene penge på at ud-
nytte vores naturressourcer og jeg ville arbejde for, at alle borgere 
tager godt vare på vores natur”. 

Sådan skriver M. Ya en 9. klasses dreng fra skolen i Khangal soum 
i Bulgan aimag (aimag=amt, red.). M. Ya vandt den lokale essay-
konkurrence ’hvis jeg var borgmester’.  

”H 
J O H N N Y  
B A L T Z E R S E N 
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Konkurrencen blev afholdt af den lokale afdeling af CICEDs part-
ner i Mongoliet som en del af den årlige forsamling under over-
skriften ’børns deltagelse i udvikling af vores lokalsamfund’.   

Ved afslutningen af 2018-forsamlingen vedtog alle deltagerne en 
udtalelse med utvetydige opfordringer til alle voksne omkring dem.  

Borgmester og politikere opfordres til at tale med børn og unge, 
lytte og give dem mulighed for at sige, hvordan de synes, at lokal-
samfundet skal udvikles. De vil også gerne have mulighed for at 
deltage aktivt i forandringerne. 

Forældre mindes om, at det ikke kun er lærerne, der har ansvar for 
børns opdragelse og udvikling. Alle forældre opfordres til at til-
bringe mindst 2 timer dagligt sammen med deres børn.  

Forældrene bør være rollemodeller for børnene, og forældrene skal 
også udvikle sig. Og så skal de deltage aktivt i udviklingen af lokal-
samfundet! 

Ifølge B. Jadambaa, leder af CICEDs partner MAPSSD i Mongoliet, 
så er den årlige børneforsamling i Khangal blot et eksempel på, 
hvad der er af muligheder, når arbejdet med civilsamfund mongo-
liseres.  

 

Tilbage til de gode gamle dage? 

”Mongolisering har i høj grad handlet om at genrejse mongolske 
traditioner, normer og værdier, som ledetråd for det sociale liv i 
landdistrikterne”.   
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Tilbagevenden til de gode gamle dage?  Det er oplagt at spørge. 

”Næ, det synes jeg ikke”, siger Jadambaa.  

”Det handler såmænd blot om et mere menneskevenligt modsvar 
til den galopperende økonomiske grådighed og politiske og moral-
ske korruption, som har hærget Mongoliet de sidste tyve år”. 

Og i de gamle dage – gode eller dårlige – skulle børn og unge ikke 
høres og da slet ikke komme med opfordringer til forældre og an-
dre lederskikkelser om, hvordan de skulle opføre sig.  

I 2018 bliver mongolisering – genrejsning af mongolske traditio-
ner - til et spørgsmål om evne og vilje til at lytte til hinanden, vise 
gensidig respekt, hensyn og omsorg – også for naturen. Bæredygtig 
naturforvaltning har været forudsætning for livet på de mongolske 
stepper i umindelige tider.  

Centralt i mongolsk tradition står også tilliden til, at de lokale har 
potentiale til at gøre tingene på den rigtige måde. Det er dog ikke 
en naiv-romantisk ’de-lokale-ved-bedst’ holdning.  

Mongolerne er faktisk meget interesserede i at lære af andre. Også 
udlændinge. Men hvis dem udefra ankommer storsnudet og bedre-
vidende, så bliver de høfligt budt velkommen. Som traditionen by-
der. Og glemt, så snart de er rejst igen. 

Derfor blev mongoliserings-projektet fra starten forankret i tillid 
til det lokale potentiale.  Med inputs udefra – en smule fra Køben-
havn og lidt mere fra Ulaanbaatar.  
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På grund af tidligere dårlige erfaringer med bedrevidende inden- 
og udenlandske aktører og en altødelæggende politisering af det 
sociale liv skulle MAPSSD lokalafdelinger først igennem en fase 
med etablering af tillid og troværdighed blandt lokalbefolkningen.  

Vejen til legitimitet i lokalsamfundet gik over arrangementer blot-
tet for politiske over- eller undertoner. Kurser i traditionelle meto-
der til fremstilling af tørret ost (aruul), syning af deel (mongolsk 
klædedragt og behandling af læder til remme og tøjler til heste og 
kameler.  

Konkurrencer af enhver slags. Med afsæt i traditionelle mongolske 
sportsgrene og spil. Mongolerne elsker at konkurrere. Og de er 
stolte af deres vindere, også når de selv er blandt taberne.  Systuer 
og shagai-konkurrencer (spil med små fåreknogler) er eminente 
rammer omkring samtale og praktisering af gensidig respekt.  

Moderne traditioner 
Når man så igen kan snakke sammen på en ordentlig måde, så kan 
man også arbejde sammen om at gøre tilværelsen bedre for alle. Et 
par eksempler fra de lokale afdelingers rapporter: 

”Vi lærte, hvordan den lokale udviklingsfond fungerer og i 
samarbejde med guvernøren fik vi 15 millioner tügrig (ca. 
40.000 kroner, red.) til renovering af et pædagogisk center 
på vores skole. Og vi har afholdt den første konference for 
unge i alderen 18-35 år for at engagere dem i udvikling af 
vores lokalsamfund” - (Bayankhairkhan soum, Zavkhan 
aimag). 

”Vi arrangerede et kursus i, hvordan man skriver en god 
projektansøgning. 64 borgere deltog og mange fik støtte på 
1,5-4 millioner tügrig (4.000-11.000 kroner, red.) til start af 
egen lille virksomhed. Én fik penge til at starte syværksted, 



 5 

en anden fik midler til at fremstille traditionelle mongolske 
støvler og en tredje modtog penge til udstyr, der giver aruul 
(tørret ost, red.) af højere kvalitet” – (Chuluut soum, 
Arkhangai aimag). 

”På et møde med kommunalbestyrelsen introducerede vi vo-
res vision for udviklingen af vores soum. Vi gik i gang med 
at kortlægge arbejdsløsheden og kunne – i første omgang – 
oprette et bageri med én arbejdsplads....Vi indsamlede mo-
biltelefonnumre på alle i området, og vi bruger lokalafdelin-
gens telefon til at drøfte områdets udvikling med alle dem, 
som ikke kan komme til møder. Vi fordeler også oplysninger 
om mange forskellige emner” – (Tsagaanchuluut soum, 
Zavhan aimag). 

”Sammen med den lokale kvindeorganisation arrangerede vi 
debat med 874 kvinder i alderen 18 til 60 år om kvinders 
engagement i samfundsudviklingen. Kvinderne ville gerne 
prioritere etablering af et offentligt servicecenter med ad-
gang til internet, aviser og tidsskrifter og andre informatio-
ner samt et offentligt badehus med sauna. Det lykkedes os 
efterfølgende at rejse 80 millioner tügrig (godt 210.000 kro-
ner) via den lokale udviklingsfond. Servicecenteret er etab-
leret i en ældre bygning tilhørende den lokale administra-
tion. Til oktober åbner vi badehuset – (Asgat soum, Sukh-
baatar aimag). 

Andre lokalafdelinger beretter om indsats mod det allestedsnærværende 
alkoholmisbrug. Nogle har også taget fat på den alkoholafledte vold i 
hjemmet. Der er indsatser for at holde soumcentre fri for skrald. Plante 
træer. Bekæmpe forurening af vandløb. Listen over aktiviteter med fo-
kus på nutidens udfordringer er lang og mangfoldig. 

Mongolisering betyder forankring i traditioner om den gode og lyt-
tende samtale, om gensidig respekt og om samarbejde.  

Den slags moderne anvendelse af gamle traditioner ser ud til at 
virke.  


